
População de superidosos do país aumentou 70% na última década 
Fabiana Ribeiro  
 
Há 50 anos, a rotina se repete na casa dos Fleichman: seu Júlio vai ao escritório e dona Thema 
cuida da loja. Aos 85 anos (“ele é seis meses mais velho”, frisa a empresária de moda), o 
casal faz parte da população de idosos que mais cresce no país: o grupo com 80 anos ou mais. 
Na última década, o contingente dos superidosos cresceu 70% e hoje soma 2,8 milhões. 
Avanços na saúde, universalização do atendimento médico, melhorias no mercado de trabalho 
e na taxa de mortalidade ajudam a explicar a longevidade dos brasileiros. Mas seu Júlio e dona 
Thema também têm suas explicações:  
 
O trabalho só engrandece as pessoas e estar ativo me torna mais útil. Tenho clientes de 30, 40 
anos. Sou orgulhoso do que faço e não penso em parar tão cedo. A maioria dos meus amigos, 
lamentavelmente, não trabalha — diz Julio, que, apesar de ter diminuído o ritmo de trabalho, 
vai sempre ao Fórum.  
 
A cada ano, mais brasileiros chegam aos 80 anos, afirma Ana Amélia Camarano, pesquisadora 
do Ipea. Em 1980, a cada cem crianças do sexo feminino nascidas vivas, 22 completavam 80 
anos. Em 2005, já eram 48. Em 2007, 51. E esse número tende a crescer, com o aumento da 
expectativa de vida do brasileiro:  
 
Esse avanço é uma grande conquista. Viver muito sempre existiu. Porém, mais gente está 
chegando lá. E o detalhe é que esses idosos mostram que são diferentes de nossas avós.  
 
De fato, a aposentada Nilce Guimarães de Magalhães, 84 anos, mora sozinha, paga contas no 
banco, aluga DVDs e, às vezes, vai a restaurantes para saborear um cozido (“dá trabalho 
fazer”). Hábitos possíveis porque ela tem renda mensal de aproximadamente R$ 4.000.  
 
A mulher idosa hoje é mais ágil e independente. Sabe fazer cheque, pega táxi sozinha. No 
passado, ela era mais tolhida. Era feio aparecer em público sozinha — disse Nilce, que tem a 
cunhada como companheira.  
 
A renda mensal dos superidosos está bem abaixo dos ganhos de Nilce. Dados do IBGE revelam 
que a faixa acima de 80 recebe, em média, R$ 926,89 mensais. Valor que é inferior à média 
nacional da remuneração de idosos, de R$ 1.012,97.  
 
Manter-se ativo é opção de quem quer viver bem, e não só sobreviver. Aposentar-se não é 
sinônimo de virar inativo. Entre idosos saudáveis, a dependência dos filhos não prevalece - diz 
José Carlos Libânio, ex-coordenador de desenvolvimento humano da ONU.  
 

 
 
‘Sociedade está envelhecendo sem ter enriquecido’ 
Alexandre Kalache 
por Fabiana Ribeiro 
 
Aos 64 anos, o brasileiro Alexandre Kalache, ex-diretor dos programas de envelhecimento 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), diz que a população de idosos brasileira dobrará em 
menos de 20 anos, sem que as políticas públicas dirigidas a ela recebam recursos suficientes.  
 
O Brasil pode cuidar de seus idosos?  
 
ALEXANDRE KALACHE: Já é e seguirá sendo um enorme desafio. Não há modelos a seguir. 
Os países que já envelheceram, desenvolvidos, enriqueceram para depois envelhecerem. 
Nossa sociedade está envelhecendo sem antes ter enriquecido. A França levou 115 anos para 
dobrar a proporção de idosos de 7% para 14% de 1870 até 1985. Mas teve e tem problemas. 
Basta lembrar a canícula de 2003, quando mais de 15 mil idosos morreram isolados em suas 
casas ou instituições. Nós dobraremos a proporção de idosos em menos de 20 anos, com 



recursos ainda capengas, disputando com outras demandas — da educação dos jovens à 
dengue, da construção de estradas à criação de empregos decentes.  
 
Quem é o idoso hoje no Brasil?  
 
KALACHE: É, em grande parte, a criança subnutrida e enferma da primeira metade do século 
passado, o adulto sofrido da segunda metade. Mas há progressos. Desde 1988, o brasileiro 
tem como direito a saúde. Esta lá, na Constituição. Cada vez mais há idosos se beneficiando 
da pensão não contributiva. Mais de oito milhões. Para cada idoso deste, são pelo menos 
quatro familiares beneficiados. Mais de 30 milhões de brasileiros alavancados, se não da 
pobreza, da miséria. Sustentável? Sim. Cálculos indicam que esta política consome menos de 
2% do PIB.  
 
Como o senhor avalia a qualidade de vida dos idosos brasileiros?  
 
KALACHE: É preciso dar mais vida aos anos e não somente mais anos à vida. Não há tempo a 
perder. Envelhecimento requer uma perspectiva de curso de vida. A única forma de assegurar 
uma velhice com qualidade de vida, com saúde, sem perda da independência, é investindo nas 
etapas da vida que vêm antes. Que não se esperem pílulas mágicas contra o envelhecimento.  
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