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Segundo o IBGE, o segmento populacional de pessoas idosas é o 

que mais aumenta na população brasileira, com taxas de crescimento de mais 

de 4% ao ano para a década de 2012 a 2022. Para esse mesmo decênio1, 

espera-se um incremento médio de mais de 1,0 milhão de pessoas idosas/ano 

na população geral.  

O Índice de Envelhecimento (IE) é o indicador que permite observar 

o ritmo de envelhecimento da população, avaliando o processo de ampliação 

do segmento idoso na população total em relação ao segmento jovem. O IE é 

obtido por meio da razão entre a população idosa e a população jovem: quanto 

maior o índice, maior o envelhecimento observado2. Os índices nacionais 

demonstram claramente que o Brasil se encontra em franco e acelerado 

processo de envelhecimento, com estimativas de que, em 2030, o número de 

                                                
1 IBGE. Transição da Estrutura Etária no Brasil: Oportunidades e Desafios para a sociedade nas 

próximas décadas. Borges, G. M.; Campos, M. B.; Castro e Silva, L. G.; in: Mudança Demográfica no 

Brasil no Início do Século XXI – Subsídios para as Projeções da População. Ervati, L. R.; Borges, G. 

M.; Jardim, A. P. (organizadores). Estudos e Análises. Informação Demográfica e Socioeconômica nº 

3. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 
2 Closs, V. E.; Schwanke, C. H. A. A Evolução do Índice de Envelhecimento no Brasil, nas suas 

regiões e unidades federativas no período de 1970 a 2010. In: Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia; Rio de Janeiro, 2012; 15(3): 443-458. 



 

 

pessoas idosas, superará o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 

representando a inversão da pirâmide demográfica. Em 530 municípios, os 

índices de envelhecimento já demonstram proporções maiores de pessoas 

idosas do que de crianças e adolescentes (IE=>100,00). 

  Índice Médio de Envelhecimento da População 

                  

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  BRASIL 37,49 39,26 41,17 43,25 45,49 47,91 50,50 

Fonte: SISAP/ICICT/FIOCRUZ_IBGE 2010 

A mudança demográfica vem acompanhada de uma mudança 

epidemiológica relevante, com o aumento de prevalência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), como diabetes, doença arterial coronariana e 

doença pulmonar obstrutiva, dentre outras, do que decorre a crescente 

demanda por cuidados de longa duração e por serviços hospitalares e 

ambulatoriais especializados. A Pesquisa Vigitel 2016 apresenta dados 

importantes sobre a saúde da pessoa idosa, na perspectiva da vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas: o diabetes atinge uma em 

cada quatro pessoas com 60 anos e mais, perfazendo um índice três vezes 

maior do que a média nacional da população adulta. A hipertensão atinge 

57% das pessoas idosas entre 60 a 69 anos de idade e 64% das pessoas com 

70 anos e mais. Além disso, um em cada dois idosos tem excesso de peso. 

Em 10 anos, o índice de obesidade entre pessoas idosas cresceu em 

torno de 14%3. 

                                                
3 Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2016 / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis e Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 



 

 

O Brasil apresenta um cenário peculiar de transição epidemiológica, 

em que coexistem o crescimento das doenças crônico-degenerativas, típico de 

países desenvolvidos, com a persistência de doenças infectocontagiosas 

características de países subdesenvolvidos, além da presença importante de 

morbimortalidade provocada por causas externas, representadas por 

acidentes de transportes terrestres, violências, suicídio, dentre outros agravos. 

Vale lembrar que a taxa de mortalidade por suicídio entre pessoas na faixa dos 

70 anos é a mais prevalente entre todas as faixas etárias, sendo essa razão 

da ordem de 8,9/100 mil habitantes4. 

A população idosa apresenta particularidades importantes em suas 

características de saúde, as quais demandam uma compreensão do processo 

de envelhecimento, bem como das suas especificidades. Essa condição 

impede que a população idosa seja tratada da mesma forma que a população 

adulta em geral e demanda a organização do sistema de saúde e das demais 

políticas públicas a fim de atender adequadamente as suas necessidades. A 

despeito de estar vivendo mais – em 2018, a expectativa de vida ao nascer 

dos brasileiros alcança a média de 76,25 anos – é preciso reconhecer que as 

pessoas não estão envelhecendo com qualidade de vida. A expectativa de vida 

saudável aos 60 anos de idade pode alcançar em média mais 22,5 anos. No 

entanto, ao analisarmos os anos de vida vividos com limitações funcionais ou 

com limitações devidas a doenças crônicas, a expectativa de vida saudável 

aos 60 anos se reduz em até 2,5 anos. 

Para a Organização Mundial da Saúde5, o envelhecimento saudável 

consiste no “processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar na idade avançada”. Tal afirmação implica 

na compreensão de que, mesmo na presença de uma ou mais doenças 

                                                
4 Fonte: SIM – Brasil, 2011 a 2016. 
5 Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde. Genebra: OMS, 2015. 



 

 

crônicas, a medida de saúde e de bem-estar na velhice é indicada pelo 

desenvolvimento e preservação da autonomia e independência das 

pessoas para a realização das atividades diárias consideradas importantes 

para a sua sobrevivência. Portanto, a abordagem à pessoa idosa não se 

restringe a uma ação relacionada a uma doença, ou grupo de doenças e 

agravos. A atenção às pessoas idosas considera, principalmente, a limitação 

funcional, e o nível de dependência de familiares ou de outros cuidadores para 

o exercício de suas atividades diárias de vida. 

No Brasil, 30% das pessoas com 60 anos ou mais apresentam 

dificuldades para realizar ao menos uma dentre as seguintes atividades:  

alimentar-se, tomar banho, usar o toalete, vestir-se, andar em casa de um 

cômodo a outro no mesmo andar, deitar-se/levantar-se da cama, fazer 

compras, administrar as próprias finanças, tomar remédio sozinho e sair de 

casa sozinho utilizando transporte (Lima-Costa et. al, 2017)6. Tais dificuldades 

podem representar dependência de familiares e de outros cuidadores, 

demandando acompanhamento e apoio para a realização das atividades da 

vida diária. 

A condição de dependência de terceiros para a realização das 

atividades rotineiras traz um enorme custo social e financeiro para os 

indivíduos e suas famílias, gerando também importantes impactos humanos e 

econômicos para a sociedade como um todo. Com grande frequência, o papel 

de cuidador é destinado a familiares, em especial esposas, irmãs e filhas, que 

abdicam de seus projetos e realizações particulares, muitas vezes se retirando 

do mercado de trabalho, para se dedicarem exclusivamente aos cuidados de 

                                                
6 Lima-Costa MF, Peixoto SV, Malta DC, Szwarcwald CL, Mambrini JVM. Cuidado informal e 
remunerado aos idosos no Brasil (Pesquisa Nacional de Saúde, 2013). Revista Saúde Pública. 
2017; 51 Supl 1:6s.  
 



 

 

longa duração de seus parentes. Ao sistema de saúde, a perspectiva de 

cuidados de longa duração traz demandas crescentes por procedimentos de 

média e alta complexidade, por serviços de reabilitação e de internação. 

O desconhecimento dos profissionais de saúde sobre o processo de 

envelhecimento e a fragmentação do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) são fatores que reduzem a eficácia da assistência prestada, 

ocasionando a má utilização dos recursos disponíveis e gerando a sobrecarga 

dos serviços especializados com procedimentos e custos desnecessários. Os 

sistemas de saúde que utilizam “tecnologias duras” como insumos principais, 

tais como os recursos tecnológicos centrados em procedimentos, exames e 

medicamentos, focados apenas no cuidado clínico, produzem custos elevados 

e crescentes. Outro efeito importante desses fatores é o risco de iatrogenias, 

causadas pelo excesso de procedimentos, exames, medicamentos ou por 

intervenções biomédicas inadequadas, o que pode agravar o quadro de saúde 

da pessoa idosa, levando a desfechos muito desfavoráveis. 

É preciso considerar que cerca de 70% da população idosa 

brasileira é exclusivamente atendida no SUS. Entre 2015 e 2017, os gastos 

totais do SUS relativos a internações de idosos aumentaram 

aproximadamente 10%, passando de R$ 4.533.291.204,92 para 

R$ 4.977.538.419,95. Em 2017, cerca de 28% das internações hospitalares 

pagas pelo SUS de pessoas idosas foram internações por causas sensíveis a 

atenção básica, representando um custo da ordem de R$ 1.381.308.963,47. 

Em 2015, 49% dos óbitos prematuros de idosos entre 60 e 69 

anos ocorreram devido ao conjunto das quatro principais DCNT (doenças do 

aparelho circulatório; câncer; diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

Nesse mesmo ano, os gastos com internação de pessoas idosas 



 

 

representaram 33% do total dos gastos com internação no SUS em todas 

as faixas etárias.  

As mortes e as internações por causas evitáveis são indicadores 

que revelam o comprometimento da eficiência e da eficácia do nível primário 

de atenção e de toda a RAS, uma vez que estão relacionadas a doenças 

passíveis de prevenção e tratamento e, portanto, intimamente relacionadas às 

intervenções médicas e ao controle/redução dos fatores de risco relacionados. 

Ainda é importante citar que a OMS, em sua 69ª Assembleia 

Mundial da Saúde, adotou a Estratégia Global e Plano de Ação em 

Envelhecimento e Saúde 2016-2020 (resolução WHA69.3), em que insta 

seus países membros a adotarem medidas para a promoção do 

envelhecimento saudável, com os objetivos estratégicos de: desenvolver 

ambientes amigáveis às pessoas idosas; adequar os sistemas de saúde às 

suas necessidades; fomentar sistemas sustentáveis e equitativos para 

oferecerem atenção domiciliar, comunitária e institucional de longo prazo e a 

melhorar os sistemas de avaliação, acompanhamento e investigação sobre 

envelhecimento e saúde. Já em 2011, a OMS, por meio da resolução WHA64.9, 

reforça a importância do desenvolvimento de estruturas sustentáveis de 

financiamento da saúde, especialmente da atenção primária, incluindo 

ações de prevenção e de atenção, recursos humanos e sistemas de 

informação de saúde adequados, a fim de garantir que todos os cidadãos 

idosos tenham acesso equitativo aos serviços e cuidados de saúde. 

A Estratégia Global relaciona-se diretamente com a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui um conjunto integrado e 

indivisível de metas globais que oferecem a plataforma para lidar com os 

desafios e oportunidades do envelhecimento da população e suas 

conseqüências de forma abrangente. 



 

 

No Brasil, persistem lacunas importantes para a efetiva implantação 

e organização do conjunto de ações no SUS que considere a perspectiva do 

envelhecimento saudável. Dentre as mais importantes, citamos: 

 Desconhecimento dos profissionais e gestores de saúde sobre o 

processo de envelhecimento e saúde da pessoa idosa; 

 Baixa resolutividade da AB, com demandas desnecessárias por 

exames e procedimentos, ocasionando a sobrecarga da rede de 

serviços especializados e custos pouco racionais; 

 Ausência de ações programadas de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos, considerando o perfil de 

funcionalidade da pessoa idosa, levando à sobrecarga dos 

serviços de urgência e emergência; 

 Risco de iatrogenias por intervenções inadequadas, 

principalmente pelo excesso de medicação e procedimentos 

especializados; 

 Insuficiência de dispositivos intermediários de atenção para os 

cuidados prolongados: serviços de reabilitação física e 

psicossocial; unidades hospitalares de cuidados prolongados; 

 Insuficiência da Atenção Domiciliar; 

 Ausência de apoio efetivo aos familiares e outros cuidadores; 

 Ausência de oferta estruturada de cuidados paliativos. 

  Diante do cenário apresentado, torna-se urgente a reorganização das 

RAS, contemplando planejamento e organização de processos de trabalho, 

ações e serviços de saúde que possam atender às necessidades e 

especificidades das pessoas idosas, a partir de três diferentes perfis de 

funcionalidade dessa população: pessoas com autonomia e independência 

para a realização das atividades da vida diária; pessoas com necessidade de 



 

 

adaptação ou supervisão de terceiros para a realização das atividades da vida 

diária e pessoas dependentes de terceiros para a realização das atividades 

diárias. 

  Cabe apontar que a atual Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI), estabelecida na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017 – Anexo 

XII (Portaria de origem nº 2.528/2006), não prevê mecanismos de 

financiamento que garantam a sustentabilidade de ações voltadas à 

atenção integral à saúde da pessoa idosa. Com a mudança do cenário 

populacional brasileiro, é necessário revisar os critérios demográficos e 

epidemiológicos que compõem o cálculo do PAB Fixo da Atenção Básica, 

tendo em vista a necessidade de considerar e incorporar o aumento da 

população idosa nos territórios, bem como suas especificidades de saúde.  

 Da mesma forma, é urgente a previsão e redistribuição do orçamento e 

do financiamento para a superação da lacuna de ofertas ambulatoriais 

especializadas que cumpram o papel de retaguarda do atendimento na 

atenção primária, evitando o gargalo da assistência e, consequentemente, o 

agravamento de condições de saúde de pessoas em risco de declínio funcional. 

Além disso, também se coloca a necessidade de ampliação da atenção 

domiciliar e de unidades de cuidados prolongados às pessoas com 

comprometimentos mais graves. 

  Outros arranjos nas redes territoriais são necessários, como a 

organização de equipamentos híbridos, sociosanitários, que apoiem familiares 

e cuidadores das pessoas idosas dependentes para a realização das 

atividades da vida diária. O planejamento e o financiamento intersetorial de 

equipamentos sociosanitários, ou seja, equipamentos mistos de saúde e 

assistência social, é um importante passo para se evitar a institucionalização 



 

 

das pessoas idosas, o que contribui para o isolamento social, sofrimento 

mental e morte prematura dessa parcela da população.  

 Também é vital a incorporação de dados sobre a saúde das pessoas 

idosas nos sistemas de informação em saúde, de modo que essa parcela da 

população tenha visibilidade, possibilitando o planejamento e a tomada de 

decisões pelos gestores com base em evidências. O reconhecimento dos 

perfis de funcionalidade das pessoas idosas permite a racionalização, o 

escalonamento e o direcionamento de ações de promoção da saúde, 

prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação em acordo com as 

necessidades específicas de cada pessoa.  

Por fim, a revisão e a reorganização do conjunto das políticas públicas 

e a implantação da Linha de Cuidado Integral à Saúde da Pessoa Idosa, tendo 

em vista as ações em prol do envelhecimento saudável, devem ser 

consideradas com urgência e com o máximo de atenção pelos gestores das 

três esferas de governo. Nesse sentido, é fundamental intervir e investir não 

apenas na preparação do sistema de saúde para atender às demandas da 

população idosa, mas, também, nos cenários de pobreza e desigualdade social, 

de moradia, transporte e mobilidade urbana, acesso universal de qualidade a 

serviços e ações de saúde, proteção social e garantia dos direitos humanos, 

bem como na promoção da educação, do esporte, lazer e cultura. A 

desatenção ou a falta de intervenções oportunas nesse cenário ocasionarão 

sérios estrangulamentos do sistema de saúde, com a desassistência da 

população e a falência dos dispositivos disponíveis. 

 

 

 



 

 

 


