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NOVO PARADIGMA DEMOGRÁFICO 

 Proliferação de famílias de filho único. 

 Diminuição da população jovem. 

 Redução da população e da força de trabalho 

 Elevada esperança de vida ao nascer e nas 
idades avançadas. 

 Envelhecimento pelo topo (queda da mortalidade 
nas idades avançadas).  

 Super envelhecimento. 

 Mudanças no padrão epidemiológico. 

 



REDUÇÃO DA FECUNDIDADE E AUMENTO DA E0 

 Família cresce na vertical e diminui na 
horizontal. 

 importância dos avós. 

      

 Mulheres passam menos tempo tendo e criando 
filhos. 

 novos papéis sociais. 

 

 FATO NOVO NA HISTÓRIA: envelhecimento e 
redução da população. 



VIVER MUITO ... 

 Parte dos sonhos de qualquer sociedade.  

 Não é um fato novo na História.  

 Velho Testamento: a idade em que os antigos 
patriarcas morriam superava os 900 anos 
(Poulain et al., 2015).  

 Medida como nos tempos modernos essa 
idade superaria os 100 anos  (Poulain et al., 

2015).  

 Diferença dos tempos atuais: viver muito era 
um privilégio de poucos.   

        

       A sobrevivência democratizou-se.  



MORTALIDADE INFANTIL 

Reduções na mortalidade no primeiro ano de 
vida desempenham o papel mais importante 
na redução da mortalidade total. 

 Inglaterra no final do século XIX: a grande 
maioria das pessoas que completou 20 anos 
alcançou os 60 anos (Johnson, 2004).  

  

 Sociedades pré-industriais:  

 TMI      100 a 300 por 1.000 

 Países desenvolvidos, hoje:  

 TMI      3 a 15 por 1.000 



NOVIDADE ... 

 A sobrevivência democratizou-se em grande parte dos 
países do mundo a partir da segunda metade do século 
XX.  

 Brasil: em 1980, de 100 crianças do sexo feminino, 
nascidas vivas, 30 podiam esperar completar o 
aniversário de 80 anos; em 2017, 60.  

 A vida média da população brasileira aumentou quase 
12 anos.  

 

 2017      E0:  70,9 e 80,6 anos 

         E60: 19,2 e 25,8 anos 

 

 Ainda há espaço para o crescimento deste indicador. 



CONSEQUÊNCIAS 

 Envelhecimento da população idosa e uma maior 
heterogeneidade desta.  

 População muito idosa: mais exposta às doenças 
e agravos crônicos não transmissíveis.  

           Aumento da população que demandará 
cuidados, um tempo maior passado na condição de 
demandantes de cuidados. 

           Aumento dos gastos com saúde pública e 
privada. 

 

 Demências são consideradas a causa principal de 
dependência entre idosos em todo o mundo. 





CONSEQUÊNCIAS 

O número de idosos brasileiros que deverão 
necessitar de cuidados prolongados poderá 
crescer de 61% a 77% entre 2010 e 2030 
(Camarano, 2017). 

 
  Os indivíduos vivem em média entre dois e 

quatro anos dependentes de cuidados mais 
intensivos no final de suas vidas (Jacobzone, 

1999).  
 
 Brasil: 4,2 e 4,7 anos, homens e mulheres 

respectivamente (Camarano, 2017).  
 
Demanda desigual por grupos sociais. 





O IMPACTO GLOBAL DA DEMÊNCIA  



IMPACTOS DA DEMÊNCIA 

 Significativo nos indivíduos, nas famílias e na 
comunidade. 

 Responsável por 11,9% dos anos vividos com 
incapacidades por doenças crônicas não 
transmissíveis (OMS, 2008).  

 Pode se esperar um aumento nesse tempo, dado 
o incremento projetado para a expectativa de 
vida. 

  O número de horas dispendidas pelos 
cuidadores informais na atividade de cuidar em 
todo o mundo equivale a 40 milhões de 
trabalhadores em tempo integral (Karolinska 

Institute, 2018). 



DEMÊNCIAS: ALGUMAS ESTIMATIVAS 

 OMS (2012):  a Doença de Alzheimer é a forma 
mais prevalente de demência.  

 Aproximadamente 60% das pessoas com 
demência vivem em países de renda média ou 
baixa. 

 Nos países de renda alta, a incidência está 
começando a diminuir.  

 Pesquisas epidemiológicas em favelas de Buenos 
Aires e São Paulo: pessoas entre 50 e 70 anos 
apresentam uma prevalência de demência mais 
elevada do que a observada em países mais 
desenvolvidos.  

             baixos níveis de educação e saúde. 

(Relatório Mundial de Alzheimer,  2018) 

 



QUEM DEMANDA CUIDADOS NO BRASIL? 

Dificuldades funcionais: aproximadamente 
16% da população idosa, sendo 60,3% 
mulheres  e 30,5% tinham mais de 80 anos. 

 Este indicador situa-se num nível acima de 
uma gama de países (Camarano, 2017). 

 Previsões apontam para um crescimento no 
número de idosos brasileiros com 
dificuldades funcionais entre 61% a 77% 
entre 2010 e 2030 (Camarano, 2017). 

 



DEMÊNCIAS: ALGUMAS ESTIMATIVAS 
PARA O BRASIL 

 Aproximadamente 560 mil idosos com 
demência a mais entre 2010-2020, 53%, 
causado apenas pelos fatores demográficos. 

  

 Prevalência: 7,6% para 7,9%. 
 

 Incidência: 2,7 novos casos em cada 1.000 
idosos por ano. 

 

 Simulações realizadas utilizaram apenas as 
medidas de prevalência e o crescimento 
demográfico. 

 



SIMULAÇÕES SOBRE O NÚMERO DE IDOSOS COM DEMÊNCIAS

BRASIL

Grupos de Idade Prevalência 2010 2020

65-69 1,9 91,5 135,2

70-74 3,3 125,0 175,9

75-79 6,8 173,3 238,5

80 e mais 23,1 679,1 1083,1

Total 7,6 1068,9 1632,7

Por 1000 Idosos



QUEM CUIDA? 

 Cuidado familiar é o mais importante para qualquer 
grupo populacional, especialmente crianças e 
idosos. 

 É fundamentado em um contrato social, existente 
no âmbito do grupo de PARENTESCO OU FAMILIAR, 
baseado em normas, obrigações e trocas entre as 

gerações (Goldani , 2004).  

Razões: 

 Consenso entre os especialistas que é melhor para 
os idosos frágeis serem cuidados em seus lares e 

 Os custos do cuidado formal são muito elevados. 

No entanto, isto significa assumir que os cuidadores 
familiares, especialmente as mulheres, não incorrem 
em custos financeiros ou emocionais para a provisão 

de cuidados (Goldani, 2004).  



CUIDADO FORMAL 

 Políticas destinadas a apoiar a família nas 
atividades de cuidar começaram a ganhar 
força a partir dos anos 1970 em alguns 
estados de bem-estar social, na Europa.  
 

O Plano de Viena para o Envelhecimento de 
1982  aponta para a necessidade de 
transferência de responsabilidades com o 
cuidado dos idosos da família para os 
setores público e privado. 
 

No Brasil, essas políticas evoluíram no 
tocante ao cuidado com as crianças. 



EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 Países onde o cuidado familiar era o mais 
importante, como Espanha, Grécia e Itália, 
mulheres imigrantes estão assumindo o papel de 
cuidadores de idosos, em  graus diferenciados. 
 

 Dinamarca: a família desempenha um papel 
pequeno papel na atividade de cuidar. 
 

 Alemanha e Áustria: o Estado assume um papel 
importante na oferta de serviços de cuidado.  
 

 Irlanda: nem famílias nem o Estado tem 
obrigações formais,  mas este último tem 
contribuído para o desenvolvimento de um setor 
de cuidados institucionais.  





SOCIEDADE AMIGA DAS PESSOAS COM 
DEMÊNCIA 

 Experiência japonesa e de Singapura. 
 

 Japão: 5 milhões de pessoas com demência. 
 

 Cidade de Obu: mais de 70 companhias estão 
fazendo grandes avanços em termos de 
planejamento para necessidades de moradia, 
acomodações protegidas e casas de repouso 
amigas dos residentes. 

                  (Relatório Mundial de Alzheimer,  2018) 

 
Movimento Europeu de Amigos da Demência, 

do qual o Brasil faz parte.                        
 



QUEM CUIDA NO BRASIL? 

 Entre os com dificuldades:  
     35,1% contavam com a ajuda de outrem e                                                                        
11,8% não recebiam nenhuma ajuda. 

 
  Atividades com maior insuficiência de cuidado: 
     tomar banho (13,3%) e 
     transferir-se (11,7%).  
 
  Quem cuida? 
  - Família:    94,1% e 
  - Mulheres: 72,1%.  
 

   25,8% referiram  ter tido de parar de trabalhar 
ou estudar para cuidar  e 9,2% eram 
remunerados   (Giacomin et al, 2018) 



QUEM CUIDA NO BRASIL? 

 41,7% dos cuidadores brasileiros não 
possuem o curso fundamental completo 
(2016). 

 

 Brasil:  não mais de 0,8% dos idosos vive em 
ILPIs. (Camarano, 2007). 

 Jacobzone (1999):  cerca de 12% dos idosos 
Comunidade Europeia vivem em instituições de 
longa permanência (ILPIs).  

 

 

 



FAMÍLIA = MULHER 

 O cuidado é fortemente afetado por relações de 
gênero. 

 Na maioria das sociedades essas atividades são 
desempenhadas pelas mulheres, que cuidam das 
crianças, dos deficientes e idosos, seja na família 
ou no trabalho assalariado em hospitais, 
instituições de longa permanência etc (Néri, 2006). 

 Consequentemente, quando o papel social da 
mulher muda, a oferta de cuidado, especialmente 
a familiar, pode ficar muito afetada (Lloyd-Sherlock, 

2010).  

 Em geral, o aumento na participação feminina no 
mercado de trabalho aumenta a demanda por 
provisão de cuidado não familiar. 



LEGISLAÇÃO 

PRINCIPAL 
RESPONSÁVEL  

CUIDADO  
DO IDOSO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO DE 1994  

ESTATUTO DO IDOSO DE 2003 

BAIXA OFERTA DE ILPIs  E OUTRAS MODALIDADES  
E  

BAIXA UTILIZAÇÃO 

FAMÍLIA 



CUIDADO FAMILIAR:  
SOBRECARGA PARA AS FAMILÍAS? 

 Responsabilização da família sem a ajuda do 
estado.  

 Desresponsabilização do estado  menores custos. 

 No caso de abandono ou negligência pela família    
 criminalização. 

 MUDANÇAS NA FAMÍLIA 
         laços intergeracionais progressivamente mais 

fracos, famílias menores, aumento da participação 
das mulheres no mercado de trabalho. 
           a família sozinha não poderá continuar 
assumindo a tarefa de cuidar. 



CUIDADOS E ECONOMIA 

Necessidade de cuidados afeta: 

 a oferta de trabalho das esposas e dos filhos; 

 habitação e co-residência; 

 barganha na família; 

 transferências intergeracionais: herança 
(transmissão entre vivos); 

 “Valorização” dos filhos únicos nas empresas 
e/ou investimentos pelas empresas na área 
de cuidados ... 



CUIDAR CUSTA 

 Custa tempo, dinheiro, acarreta perda de 
oportunidades, principalmente no mercado de 
trabalho, acarreta riscos para a saúde, 
isolamento social, entre outros fatores. 
 

 O cuidado familiar gera grandes benefícios no 
âmbito público e no privado, mas gera custos 
para quem os pratica e, pode, inclusive, ser um 
fator gerador de discriminações contra a mulher 
(Markuartu e Ansa, 2004). 
 

 Como o cuidado familiar é realizado no ambiente 
doméstico, isto o faz socialmente invisível.  
 

 Não é recompensado e não gera direitos sociais 
como o trabalho formal, considerado produtivo. 



CUSTOS FINANCEIROS DO CUIDADO 
FAMILIAR 

 UK em 1998: o custo anual de se pagar os 
cuidadores familiares a preço de mercado seria de 8 
bilhões de libras esterlinas (Lloyd-Sherlock, 2004). 

 Estados Unidos em 2007: o custo do trabalho dos 
cuidadores familiares foi de aproximadamente USD 
375 bilhões, 2,7% do PIB (Colombo et al., 2011). 

 Itália: o custo semanal de cuidar de um idoso varia 
de 111 a 308 euros e demanda, em média, 55 horas 
semanais (Bettio e Solinas, 2009). 

                a redução do cuidado familiar implica em 
uma pressão sobre os gastos públicos. 



CUSTOS FINANCEIROS DA DEMÊNCIA 

 2015:  US$ 818 bilhões, equivalente a 1,1% do 
PIB global. 

  Varia de 0,2% do PIB nos países de renda baixa 
e média  a 1,4% nos de renda alta.  

  
 2030: custo  de cuidar US$ 2 trilhões. 
                         (Relatório Mundial de Alzhemeir,  2018) 

 

             O aumento desproporcional da incidência 
de demências nos países de renda baixa e média 
pode contribuir para aprofundar as desigualdades 
entre os países.  



CUSTOS FINANCEIROS DO CUIDADO NO 
BRASIL 

 Cuidado com paciente com demencia: em 
média, 66% da renda familiar (Veras et al, 2007). 

  Os gastos podem chegar a: 

       -62% para pacientes em estágio inicial, 

        -75% no estágio avançado e  
        -cerca de 80% quando associada a outra 
doença crônica (Veras et al, 2007).  

 Aproximadamente 1,4 milhão de mulheres 
cuidadoras estão deixando de gerar cerca de 
um bilhão de reais mensais e não estão 
cobertas pela Seguridade Social (Camarano, 

2014).  



CUIDADO FAMILIAR X INSTITUCIONAL 

 Remunerar as famílias: um bilhão de reais 
mensais (2010). 
 

 Custo mensal per capita em ILPI: R$ 745,00 
(2009).  
 

 Pagar pelo cuidado nas ILPIs para todos os 
idosos dependentes: 2,3 bilhões de reais. 



CUSTOS PARA A SAÚDE DO CUIDADOR  

 Problemas de saúde física e mental (Fredman et al., 

2010; Pinquart; Sorensen, 2006; Vitaliano et al., 2007). 

  Aumento do risco de cuidados de má qualidade 
ou de maus tratos aos idosos (Mc Neill et al., 2009). 

 Aceleração do processo de mudanças fisiológicas 
típicas do envelhecimento, que dizem respeito 
ao funcionamento dos sistemas imunológico e 
neuroendócrino, podem resultar em redução dos 
níveis de energia e força (Néri, 2010).  

 Aumento do risco de fragilidade: idade dos 
cuidadores, ser mulher, escassez de contato 
social, baixa escolaridade e baixa renda (Néri, 

2010). 

 



ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS PARA CUIDADORES 

Reino Unido. 

 Programa de oito semanas. 

 Sessões de psicoterapia. 

 Informação sobre o que é demência, como 
lidar com stress, como lidar com as 
mudanças de comportamento do paciente e 
como acessar apoio. 
 

Resultados: redução nos níveis de ansiedade 
no curto e no longo prazo. 

                                                  (Knapp, 2018) 



QUATRO CENÁRIOS PARA OFERTA  
E DEMANDA DE CUIDADOS 

COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS CONSTRUÍDOS COM O CENÁRIO BASE

BRASIL - Em 1000 Habs

Familiar não remunerado/       

outro não remunerado

Familiar 

remunerado

Cuidador contratado/   

Empregada doméstica

Residente 

em ILPI

Sem 

Estrutura

Cenário 1 1658,2 1246,2 1091,5 84,4 136,2 72,6

Cenário 2 1282,5 962,7 843,3 65,6 104,8 56,1

Cenário 3 1658,2 961,2 654,1 84,4 136,2 72,6

Cenário 4 1282,5 705,9 449,1 65,6 104,8 56,1

Fonte : Estimativa da Autora

No domicílio sem  

ajuda

Recebe ajuda no 

domicílio

Ajuda de:

285,4



TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 “Ajuda técnica: os produtos, instrumentos, 
equipamentos ou tecnologia adaptados ou 
especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa com  deficiência ou 
com mobilidade reduzida, favorecendo a 
autonomia pessoal, total ou assistida.” (Brasil, 

2009).      
 
De óculos a  robots, casas inteligentes…. 



TECNOLOGIAS ASSISTIVAS  E NOVAS 
TECNOLOGIAS EMERGENTES? 

Uma solução? 
Muitos fatores influenciam seu uso, 
especialmente socioeconômicos e culturais. 
  
 Trade-off: 
  Mãos quentes ou mãos frias? 
  Segurança ou falta de autonomia, 

privacidade provocada pelo monitoramento? 
 Saúde ou dignidade? 
  Habilidades extras com dispositivos cyborg 

pode levar a um aumento das desigualdades 
sociais? 



TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: ROBOT SOCIAL 

O Presidente do Centro Nacional de Geriatria 
e Gerontologia de Obu é otimista quanto ao 
uso de robots para pacientes com demência.  
 

 Pretende ensinar aos robots a história de 
cada paciente. 
 

Os cuidadores humanos não podem aprender 
milhares de histórias. 

                                (Relatório Mundial de Alzheimer,  2018) 
 
 
 

 



CAREGIVING: ROBOT HUMANOIDE 



PEPER: ENSINA PESSOAS COM 
DEMÊNCIAS A  DANÇAR 



TECNOLOGIAS ASSISTIVAS:  PET ROBOT E OUTROS 

 
 Foca PAROT: utilizada como pet terapia em 

idosos com demência em Centros Dia no 
Japão (Paro Robots, 2014). 
 

  Guinness: o método mais terapêutico 
existente (WADA, 2007).  

 

  Robot de Tele-presença: Hospital 
Universitário de Maringá, controlado 
remotamente por dispositivos, pela internet, 
como celular ou tablet, controle remoto ou 
por voz, possui funções de desvio de 
obstáculos e serve como interlocutor dos 
profissionais de saúde em videoconferências.  



FOCA PARO 



ROBOT DE TELE-PRESENÇA 



ROBOT DE TRANSERENCIA 



DISPOSITIVOS CYBORGS: BRAÇOS 
ROBÓTICOS 



CYBER GRANNIES TIRA A TEMPERATURA, 
O PULSO E FAZ RASTREAMENTO VIA GPS: 
SEGURANÇA OU INVASÃO? 



PERSPECTIVAS FUTURAS  

 A geração baby boomer colocou o medo da explosão 
populacional na agenda e, agora, está colocando o 
“medo” do envelhecimento na agenda.  

 Espera-se que esses boomers, que mudaram tantos 
comportamentos, contribuam para que os desafios 
colocados pelo envelhecimento tenham mais espaço na 
agenda das políticas públicas. 

  Este grupo populacional está entre os mais ricos no 
total da população e mais consumistas; desejando viver 
mais e melhor. Dado que a tecnologia fez parte da sua 
juventude, é provável que contem com ela para 
melhorar suas vidas na velhice.     
 

           “.....não aceitarão a mesma estratégia de 
cuidados que os velhos de 90 anos de hoje estão 
recebendo” (Knapp, 2018). 



FINALIZANDO....... 

 Viver muito é um sonho da Humanidade. 
 
Mas viver muito custa. 
 
 As sociedades ainda não estão preparadas 

para isto. 
 



MUITO OBRIGADA 
 
 
 
  

Ana.Camarano@ipea.gov.br 


