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QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO NO BRASIL

• O envelhecimento populacional é um fenômeno global. O 
Ministério da Saúde diz que o Brasil tinha a quinta maior 
população idosa do mundo em 2016. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegou a 29,6 
milhões o número de pessoas acima dos 60 anos de idade.

• Para a professora Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues, 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, 
a política pública para os idosos no Brasil é uma das 
melhores, mas ainda é preciso buscar novas conquistas. 
Segundo ela, o grande marco é a Política Nacional do Idoso, 
de 1994.

• https://jornal.usp.br/atualidades/politica-nacional-do-idoso-e-um-
marco-para-essa-faixa-etaria/

https://jornal.usp.br/atualidades/politica-nacional-do-idoso-e-um-marco-para-essa-faixa-etaria/


• FALTA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO 
CUIDADO DE IDOSOS – GERONTOLOGISTA;

• https://jornal.usp.br/atualidades/cresce-demanda-por-
profissionais-da-area-de-gerontologia

https://jornal.usp.br/atualidades/cresce-demanda-por-profissionais-da-area-de-gerontologia


• A qualidade de vida na terceira idade contribui para que a 

população pare de trabalhar mais tarde. Assim, entre 

2010 e 2015, cresceu quase 30% o número de pessoas 

com idade de 50 a 64 anos no mercado formal.

• https://jornal.usp.br/atualidades/trocar-experiencias-e-
caracteristico-na-inclusao-do-trabalhador-idoso

https://jornal.usp.br/atualidades/trocar-experiencias-e-caracteristico-na-inclusao-do-trabalhador-idoso/


• Segundo dados da Delegacia Especializada em Proteção 
ao Idoso da capital, em 2008, foram registrados 945 
ocorrências referentes a desavenças familiares. Em 2009, 
houve um crescimento de 36,4%, com 1.289 famílias 
recorrendo à delegacia. Neste ano, de janeiro a julho, a 
polícia registrou 377 notificações de abandono e agressão 
ao maiores de 65 anos.

https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2392242/idoso-perde-
espaco-na-familia

https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2392242/idoso-perde-espaco-na-familia


• Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

• https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98301/estatu
to-do-idoso-lei-10741-03

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10994645/art-3-do-estatuto-do-idoso-lei-10741-03
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98301/estatuto-do-idoso-lei-10741-03


• Estudando a história do idoso como cidadão de direitos 
observa-se que, após a constituição de 1988, surgem 
conquistas no que se refere à proteção social do idoso e 
garantia de direitos à saúde. Em 1994, através da Lei nº 
8.842 foi promulgada a Política Nacional do Idoso, que tem 
como principal finalidade “assegurar os direitos sociais do 
idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade”.

• https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/algumas-politicas-
publicas-para-a-pessoa-idosa/

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/algumas-politicas-publicas-para-a-pessoa-idosa/


• O interesse entre a terceira idade tem se ampliado tanto que, em 2015, o 
número de inscritos no ENEM chegou ao patamar de 15 mil idosos.

•
Mesmo com os desafios enfrentados pelos idosos em manter uma boa 
saúde, esse público tem se tornado cada vez mais expressivo em virtude 
da redução na taxa de mortalidade e do aumento da qualidade de vida no 
Brasil.

• Sob uma perspectiva social, no entanto, o cenário brasileiro ainda é 
marcado por uma quantidade assustadora de casos de discriminação no 
mercado de trabalho e de violência contra os idosos, revelando índices 
altíssimos de registro de denúncias nas delegacias de todo o país

• https://guardioesdevidas.com/21/08/2018/idosos-no-brasil-veja-como-vive-a-
terceira-idade-em-nosso-pais/

https://guardioesdevidas.com/21/08/2018/idosos-no-brasil-veja-como-vive-a-terceira-idade-em-nosso-pais/


• A população brasileira está envelhecendo muito depressa e isso tem um custo pelo 
fato dos país não estar preparado, não ter políticas públicas adequadas para 
essa população específica. Portanto, envelhecer no Brasil torna-se um desafio, 
pois o país não está planejado para lidar com as diversas situações que acometem 
essa população de velhos que cresceu consideravelmente com o aumento da 
expectativa de vida nos últimos anos.

• “Vamos envelhecer de forma rápida, mas na contramão do que os países 
desenvolvidos fizeram”, já dizia Alexandre Kalache, uma das maiores autoridade 
sobre o envelhecimento no Brasil. Ele foi diretor da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) na Suíça, e hoje é copresidente do International Longevity Centre no Brasil. 
E por que na contramão? Ele mesmo responde: “Os países desenvolvidos 
enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo na pobreza. A 
França demorou 45 anos para dobrar sua proporção de idosos de 10% para 20%. 
O Brasil vai fazer isso em 19 anos” (Revista Veja São Paulo, 14/11/2018).

• https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/

