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2 mil milhões
de pessoas
terão mais 
de 60 anos
em 2050
Envelhecimento “O segredo da
longevidade é comer a metade, andar
o dobro e rir o triplo.” Este provérbio
chinês dá o mote para aquilo que
poderá ser um envelhecimento com
qualidade. O número de idosos está a
crescer nos países desenvolvidos e a
sociedade precisa de se adaptar a uma
nova realidade

Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt

� O índice de envelhecimento tem
vindo a aumentar um pouco por
todo o mundo. Em 2017, as pes-
soas com 65 ou mais anos repre-
sentavam 20,5% de toda a popu-
lação residente em Portugal. Em
termos comparativos esse valor
posiciona-nos no quinto país da
OCDE (Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nómico) mais envelhecido do
mundo, revela a investigadora
Maria Irene de Carvalho. 

A estimativa é que em 2050,
em cada três habitantes, um seja
idoso, segundo o cenário central
das projecções demográficas. A
esperança de vida à nascença foi
estimada em 80,62 anos, por um
estudo do Instituto Nacional de
Estatística, que referia que os ho-
mens viveriam em média 77,61
anos e as mulheres 83,33 anos. No
entanto, uma investigação do Ins-
tituto de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto, divulgada na
semana passada, mostra que, de
cinco países europeus analisados,
Portugal é aquele que apresenta a

menor probabilidade de sobrevi-
vência da população idosa para
além dos 85 anos.

Este estudo da Unidade de In-
vestigação em Epidemiologia su-
blinha a "importância de reduzir
as desigualdades sócio-económi-
cas existentes no território euro-
peu para se conseguir aumentar a
longevidade da população mais
idosa", indicou a investigadora
Ana Isabel Ribeiro, citada num
comunicado. Os resultados mos-
traram que os idosos que vivem
em locais com maior privação só-
cio-económica têm menor pro-
babilidade de atingirem idades
mais avançadas.

“O envelhecimento traduz-se
não só pela alteração na base e no
topo da pirâmide (diminuição dos
nascimentos e aumento da lon-
gevidade), mas também com a al-
teração da população jovem acti-
va decorrente da imigração”, sa-
lienta Maria Irene de Carvalho.
Este tipo de envelhecimento co-
loca desafios à sociedade e ao
próprio Estado, nomeadamente,
garantir maior qualidade de vida
e começar desde cedo a preparar
o futuro. 

“Os dados que existem, neste
momento, indicam que as esco-
lhas que fazemos durante a nossa
vida e o ambiente no qual estamos
enquadrados influenciam a qua-
lidade do nosso envelhecimen-
to”, afirma ao JORNAL DE LEIRIA
João Passos, professor universi-
tário e especialista em envelheci-
mento da Universidade de New-
castle no Reino Unido.

Maria Irene de Carvalho, dou-
torada em Serviço Social, acres-
centa que se mantêm os antigos
desafios como “a pobreza, inva-
lidez, protecção e reforma”, as-
sociando-se agora a novos riscos,
nomeadamente “novas dimen-
sões de vulnerabilidade social
(demências, pessoas deficientes,
necessidade de cuidados alta-
mente especializados), entrada
das mulheres no mercado de tra-
balho e a necessidade de conci-
liação entre trabalho pago e não
pago”. Surge ainda a “instabili-
dade das estruturas sociais e al-
terações ocorridas no mercado
de emprego/desemprego (preca-
riedade, trabalho mal pago, dis-
criminação face à idade), auste-
ridade e desresponsabilização do

Estado face à protecção social”.
Considerando a sociedade “al-

tamente discriminatória face à
idade, a investigadora desafia os
Estados e as políticas a “pensarem
como viver numa sociedade de
adultos e adultos muito idosos, in-
tegrar todas as idades e criar sis-
temas de protecção social e de
saúde sustentáveis”.

A docente aponta ainda a adop-
ção de políticas que possam “mo-
dificar a estrutura da população”,
de modo a “aumentar o número
de crianças e de pessoas activas na
estrutura da população através
de imigrantes”.

Comemorar 100 anos é um fe-
nómeno que começa a ser cada
vez menos raro. João Passos revela
que os principais factores para o
aumento do número de centená-
rios estão relacionados com as
“melhores condições de vida, hi-
giene e uma melhoria de cuidados
médicos”. No entanto, “a contri-
buição genética” também poderá
explicar alguns casos. O aumento
da idade traz doenças associadas
ao envelhecimento como “alz-
heimer, parkinson, cancro ou
doenças cardiovasculares”. “A

81,24
anos era a média de esperança
de vida à nascença para a região
de Leiria, entre 2014-2016,
segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística, que
apontava ainda para o Oeste uma
média de 80,13 anos. 

20,5%
em 2017, as pessoas com 65 ou
mais anos representavam 20,5%
de toda a população residente
em Portugal, posicionando-nos
no quinto país da OCDE mais
envelhecido do mundo

Os números

Fonte: INE - Estimativas Anuais da População Residente
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medicina lida com este problema
tratando uma doença de cada vez,
o que é ineficaz e de certo modo
tem contribuído para os problemas
globais de manutenção do finan-
ciamento dos sistemas de saúde”,
alerta o investigador, ao conside-
rar o aumento da esperança de
vida “um sucesso na história da
humanidade.

Se a comunidade médica e cien-
tífica tem preocupação em tratar
e prevenir doenças neuro-dege-
nerativas próprias do envelheci-
mento, há também uma franja
que procura encontrar soluções
para travar o envelhecimento e
tentar garantir a juventude o maior
tempo possível, o que pode le-
vantar questões éticas. João Pas-
sos garante que existe uma “obri-
gação sob ponto de vista ético em
tentar evitar o sofrimento dos se-
res humanos”. 

“O envelhecimento da popula-
ção mundial é um problema real e
prevê-se que em 2050 haverá dois
mil milhões de pessoas com mais
de 60 anos. Com o aumento da es-
perança de vida a nível global,
observamos um aumento da inci-
dência de várias doenças associa-

das ao envelhecimento e uma
degradação da qualidade de
vida”, reforça João Passos. 

Nesse sentido, a comunidade
científica procura respostas com
medicamentos anti-envelheci-
mento, que “não têm como ob-
jectivo levar à vida eterna, mas
adiar o surgimento de doenças
associadas ao envelhecimento e
melhorar a qualidade de vida
das pessoas”, salienta, embora
defenda que a prevenção é o ca-
minho para viver mais e melhor.
“Se conseguirmos descobrir in-
tervenções que evitem ou adiem
o envelhecimento das células po-
deremos evitar que estas doenças
surjam. É nisso que eu e a minha
equipa de investigação aposta-
mos.” 

Os estudos estão a ser desen-
volvidos no envelhecimento de
ratos, para mais tarde passarem
para humanos. “Primeiro tenta-
mos compreender que alterações
ocorrem a nível molecular e ce-
lular durante o envelhecimento.
Depois testamos intervenções,
que podem ser medicamentos,
substâncias naturais ou altera-
ções genéticas.”

No lar, só com wifi
Mesmo estando activos, há pes-
soas que optam por ir viver para
um lar, onde estão acompanha-
das e não precisam de se preo-
cupar com os afazeres do dia-a-
dia. Mas estarão os lares prepa-
rados para receber idosos mais
autónomos e melhor formados?
Maria Irene de Carvalho entende
que não e exemplifica: “no do-
mingo fui visitar um familiar a
um lar privado e uma pessoa ido-
sa disse que queria ter o telemó-
vel, mas uma funcionária disse
que não. Então, a filha do se-
nhor (com cerca de 60 anos) re-
feriu: quando eu for para um lar
tenho de ter wifi senão como
vou conseguir lá viver” 

A investigadora afirma que
hoje as pessoas idosas são muito
“heterogéneas nas suas vivên-
cias e trajectórias” e estas estru-
turas residenciais “têm de estar
adaptadas às novas realidades” e
“não descurar a dignidade das
pessoas”. “Não é aceitável que
um lar não permita que a pessoa
tenha o seu telefone, seja de que
tipo for”, critica, admitindo que
lares para pessoas com mais ca-
pacidade económica têm outro
tipo de comodidades, mas que
não estão acessíveis a todas as fa-
mílias.

Por isso, defende que é funda-
mental criar respostas alternati-
vas e complementares para pos-
sibilitar que as pessoas idosas
possam escolher o tipo de res-
posta onde querem envelhecer,
inclusive em casa com apoio do-
miciliário. “É importante não es-
quecer que é necessário investir
muito mais: alargando os servi-
ços (mais horas por pessoas) e
com profissionais de qualidade.
As novas tecnologias possibilitam
que as pessoas possam viver em

casa com suporte tecnológico e
profissional mais anos e com
mais qualidade.”

Segundo João Passos existem
várias razões que levam a este
aumento da qualidade com que
se vive os restantes anos de
vida. “Vários estudos indicam
que indivíduos que têm uma
alimentação saudável, que fa-
zem exercício regularmente,
que não fumam ou consumam
bebidas alcoólicas em modera-
ção poderão esperar um enve-
lhecimento com melhor quali-
dade e com menos doenças as-
sociadas ao envelhecimento”,
constata o investigador.

Mas, o “estrato social e eco-
nómico” também influencia a
qualidade do envelhecimento.
“As desigualdades sociais agra-
vam a qualidade do envelheci-
mento e a esperança média de
vida. Por exemplo, em Newcas-
tle Upon Tyne, em Inglaterra,
onde vivo, observamos dife-
renças de mais de dez anos de
esperança de vida dependendo
do código postal”. 

Existe uma contribuição dos
genes para o envelhecimento,
mas este é apenas de 25%. O am-
biente é o factor mais impor-
tante”, reforça João Passos, que
dirige um laboratório de inves-
tigação, com uma equipa inter-
nacional, que estuda os meca-
nismos molecular envolvidos
no envelhecimento.

Infantilização dos idosos
‘Velhos são os trapos’ já diz o di-
tado popular. Os idosos são um
poço de sabedoria, muitas vezes
ignorado até inconscientemente.
Quando chega a reforma e as
doenças, alguns filhos têm ten-
dência a cuidar dos pais da mesma
forma que tratam dos seus pró-
prios filhos. “Essa forma de tratar
as pessoas mais velhas faz parte do
desconhecimento que se tem acer-
ca do processo de envelhecimen-
to”, afirma Maria Irene de Carva-
lho. A investigadora constata que
“muitas vezes se chama ‘queridi-
nha, fofinho, principezinho’ às
pessoas idosas. Essa forma de tra-
tar as pessoas parece ser carinho-
sa, mas efectivamente não o é. A
pessoa tem um nome, uma histó-
ria de vida, expectativa e um papel
social a desempenhar”

Para a docente, “ao tratar as
pessoas idosas desta forma re-
tira-se-lhes esse papel”. “To-
das as pessoas são capazes, mes-
mo aparentando terem 1% de
capacidade. Mas é isso mesmo
que importa enfatizar: as capa-
cidades e é com elas que temos
de trabalhar para promover a
mudança nesta área. Cuidar de
uma pessoa idosa dependente
não é a mesma coisa que cuidar
de uma criança. Há toda uma
história de vida que é preciso
não esquecer, por vezes, com re-
cordações boas e más, que in-
terferem no relacionamento que
as pessoas têm umas com as
outras.”
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