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Índice cresceu 4 meses e 24 dias, mas ainda está longe dos de países desenvolvidos; no Japão, 
taxa chega a 81,9. 
 
O brasileiro ganhou em 2004 uma "sobrevida" de quatro meses e 24 dias em relação a 2003 ao 
ver sua esperança de vida aumentar de 71,3 anos para 71,7. Essa expectativa vem aumentando 
continuamente desde 1980, quando era de 62,6. Uma das principais causas para esse movimento 
é a queda na taxa de mortalidade infantil. 
 
Esse indicador estima que a geração que nasceu no ano passado viverá, em média, até os 71,7 
anos. O IBGE também estima essa esperança de acordo com a idade. Um adulto de 30 anos, por 
exemplo, tinha em 2004 uma expectativa de vida de mais 45,6 anos, ou seja, chegaria a 75,6 
anos. Quem já havia chegado aos 80 anos, por exemplo, tinha expectativa de vida de mais 9,3 
anos, em média. 
 
Segundo o IBGE, que ontem divulgou a Tábua de Vida 2004, a proporção de mortes de bebês até 
um ano foi de 26,6 por mil em 2004. Em 2003, essa taxa era de 27,5 por mil -em 1980, de 69,1. 
Apesar da tendência de queda dessa mortalidade, os técnicos do IBGE alertam que o ritmo ainda 
não é suficiente para garantir o cumprimento das metas do milênio da ONU. Entre essas metas 
está o compromisso de diminuir em dois terços as taxas de mortalidade infantil e na infância até 
2015, em comparação com 1990. 
 
Pelas projeções do instituto, se nada for feito para acelerar a queda, o país terá em 2015 uma 
mortalidade infantil (até um ano de idade) de 18,2 por mil. A meta para o Brasil é reduzir para 
15,6 por mil. No caso da mortalidade na infância (até cinco anos), a projeção indica uma taxa de 
21,6 por mil em 2015 -a meta é de 19,9. 
 
Outra modo de ver que esses indicadores ainda estão longe de serem satisfatórios é compará-los 
com os de outros países. Num ranking de 192 países para os quais há indicadores disponíveis, o 
Brasil ocupa a 99ª posição, atrás até de nações em desenvolvimento como Chile (oito por mil), 
Jamaica (14,9) ou Argentina (15). 
 
A posição brasileira nesse ranking é um pouco melhor em relação à esperança de vida ao nascer. 
O país ocupa a 82ª posição, próximo do Líbano, da Arábia Saudita e da China. Ainda assim, 
continua muito distante do padrão europeu e até de vizinhos sul-americanos. Pelas projeções do 
IBGE, somente após 2050 o Brasil atingirá a atual expectativa de vida do Japão, o 1º do ranking -
81,9 anos. 
 
Os indicadores brasileiros têm grande diferença regional. O pior quadro é encontrado em Alagoas, 
que ostenta a mais alta taxa de mortalidade infantil (55,7) e a menor expectativa de vida (65,5 
anos). A maior esperança de vida é do Distrito Federal (74,6 anos). A menor mortalidade infantil é 
a do Rio Grande do Sul (14,7). 
 
Mas até o Rio Grande do Sul tem uma mortalidade infantil muito alta para padrões europeus. Ela 
é 359% maior do que no Japão e na Islândia (melhores países, com média de 3,2) e 60% 
superior à média européia, de 9,2. 
 
Juarez de Castro Oliveira, do IBGE afirma que "a maior parte das mortes de crianças com menos 
de um ano acontece entre o segundo e o 12º mês de vida. Isso indica que as principais causas 
estão relacionadas a fatores externos, como falta de acesso à água e condições impróprias de 
saneamento." 
 



Para Oliveira, há espaço para avanços até nos Estados em que a situação é melhor: "Em 1980, 
Japão e Islândia tinham uma taxa de mortalidade infantil de 6,4 ou 6,5. Mesmo de um patamar 
tão baixo, conseguiram reduzi-la pela metade com tecnologia. Nos Estados mais desenvolvidos, 
parte da mortalidade ainda é relacionada a fatores externos, mas outra depende de melhores 
hospitais". 
 
Para o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dioclécio Campos Júnior, o Brasil não pode 
mais depender apenas dos investimentos em saúde básica para combater a mortalidade infantil. 
"O Brasil convive com uma dupla agenda. A do passado, nos bolsões de miséria, onde crianças 
ainda morrem de desnutrição, e a nova, que exige investimentos mais qualificados nos hospitais. 
Se não atacarmos essa segunda causa, a curva da mortalidade seguirá caindo por gravidade." 

 
 
Leia Mais 
 
Mortes no trânsito e homicídios impedem avanço  
Da Sucursal do Rio   
 
Se, por um lado, a queda na taxa de mortalidade infantil contribui para aumentar a expectativa de 
vida no Brasil, por outro, as mortes violentas no trânsito e os homicídios impedem que esse 
avanço seja mais acelerado. 
 
Para exemplificar o impacto da mortalidade jovem na população, os pesquisadores Juarez Oliveira 
e Fernando Albuquerque, do IBGE, estimaram qual seria a expectativa de vida do brasileiro caso 
as taxas de mortalidade da população de 15 a 39 anos fossem 80% menor. Nesse caso, a 
expectativa de vida brasileira aumentaria em 3,8 anos, chegando a 75,5 anos, o mesmo patamar 
da República Checa, a 44ª colocada no ranking. 
 
Outra maneira de estimar o impacto dessa mortalidade precoce é supor que, entre 2000 e 2004, o 
Brasil apresentasse as mesmas taxas de mortalidade do Chile. Nesse caso, 1,041 milhão de vidas 
seriam poupadas. 
 
Como as mortes por causas externas (principalmente homicídio e trânsito) atingem 
fundamentalmente os jovens do sexo masculino, a violência tem afetado cada vez mais o 
equilíbrio entre os sexos na população brasileira. 
 
Em 1980, as mulheres viviam em média 6,1 anos a mais do que os homens. No ano passado, 
essa diferença aumentou para 7,6 anos. É em um dos Estados mais afetados pela violência 
urbana, o Rio de Janeiro, que essa diferença a favor das mulheres é maior: 9 anos. Ela também é 
acima da média em São Paulo: 8,6 anos. 
 
O maior desequilíbrio na mortalidade de homens e mulheres é encontrado justamente nas faixas 
etárias mais jovens, de 15 a 34 anos. O pico dessa diferença, chamada de sobremortalidade 
masculina, se dá entre 20 e 24 anos. No Brasil, a chance de um homem nessa faixa etária morrer 
em 2004 era de 4,1 vezes maior do que a probabilidade de morte de uma mulher da mesma 
idade. Em 1980, essa probabilidade era apenas duas vezes maior. 
 
Novamente, os Estados onde esse fenômeno era mais acentuado foram Rio e São Paulo, ao lado 
do Amapá. Em São Paulo e no Amapá, a probabilidade de morte de um jovem do sexo masculino 
era seis vezes maior do que a de uma menina. No Rio, essa probabilidade era 5,1 vezes maior. 
 
A alta mortalidade na idade jovem foi um dos fatores que levaram Rio e São Paulo a terem 
aumento na esperança de vida menor do que a média nacional. No caso de São Paulo, como o 
Estado avançou na redução da mortalidade infantil (menos de um ano de idade), a queda no 



ranking de Estados com maior esperança de vida foi da 4ª para a 5ª posição. O Rio, porém, onde 
não houve avanço significativo na redução da mortalidade infantil, caiu da 5ª para a 11ª posição. 

 
 
Leia Mais 
 
Aos 90, advogado se diz rejuvenescido 
Afra Balazina 
 
Goffredo da Silva Telles Junior diz que, em breve, será comum haver pessoas com 130 anos. 
 
Um dos mais respeitados advogados do país, Goffredo da Silva Telles Junior afirma que se sente 
rejuvenescido e revigorado aos 90 anos, embora se queixe de que "o tempo passa muito rápido". 
Telles Junior, que ainda escreve livros, afirma acreditar que as pessoas irão viver, em breve, até 
os 120, 130 anos. Leia, a seguir, trechos da entrevista concedida à Folha.   
 
Folha - Como o senhor se sente aos 90 anos? 
Goffredo da Silva Telles Junior -É claro que ter 90 anos não é igual a ter 50. As possibilidades e as 
coisas que eu podia fazer em matéria de concentração e estudo diminuíram com os anos. Mas, no 
meu caso, devo dizer que não posso reclamar. Tenho dificuldade de locomoção, porém, não tenho 
doença nenhuma, nenhum órgão meu está comprometido. Ergo minhas mãos para o céu em 
razão disso. 
 
Folha - A expectativa de vida do brasileiro subiu para 71,7 anos. O que o senhor já fez depois de 
passar por essa faixa etária? 
Telles Junior - Escrevi muitos livros. Inclusive, neste ano, lancei mais uma obra dentro da área 
jurídica, chamada "Estudos". Só não consigo mais sair muito nem fazer leituras aprofundadas, 
como as que costumava fazer sobre biologia moderna e física. 
 
Folha - Existe algo que gostaria de ter feito depois dos 71 anos e não pôde? 
Telles Junior - Lecionei na USP [Universidade de São Paulo] até os 70 anos e, infelizmente, fui 
aposentado de forma compulsória, de acordo com a lei. Gostaria de ter continuado a dar aulas no 
largo São Francisco. 
 
Folha - O senhor acredita que a expectativa do brasileiro deveria ser maior? 
Telles Junior - A expectativa de vida depende de muitos fatores, mas principalmente da natureza 
de cada um. É determinada por fatores biológicos, fatores genéticos. Meu pai viveu até os 92 anos 
e minha mãe, até os 102. Além disso, é evidente que depende do tipo de vida que a pessoa leva. 
Mas a medicina fez progressos fantásticos, e penso que haverá sempre a possibilidade de 
aumentar a vida das pessoas. Acredito que, em breve, será comum pessoas com 120, 130 anos. 
 
Folha - O senhor possui um site (www.goffredotellesjr.adv.br.). Utiliza internet? 
Telles Junior - A minha filha Olívia está sempre na internet. A minha secretária e a minha mulher, 
Maria Eugênia, que tem 26 anos a menos do que eu e também é jurista, utilizam. Mas eu trabalho 
com um equipamento muito mais evoluído, o lápis. 
 
Folha - Como o senhor se mantém ativo? 
Telles Junior - Hoje, por exemplo, um grupo de advogados vem à minha casa para conversar. Os 
estudantes também vêm muito, sempre me procuram. 
 
Folha - O senhor não se cansa? 
Telles Junior - Para ser bastante sincero, eu não me canso nem um pouco. Pelo contrário, sinto-
me revigorado, rejuvenescido com essas conversas. 
 
 



Folha - Como o senhor vê a passagem dos anos? 
 
Telles Junior - Noto claramente que o tempo passa muito rápido. O Brasil tem 500 anos. Desse 
total, eu vivi praticamente cem, o que é algo extraordinário. Nasci em 1915 e participei de todas 
as lutas políticas do século 20. Fui deputado constituinte, deputado federal e secretário da Cultura 
de São Paulo. Li a "Carta aos Brasileiros" [manifesto de crítica à ditadura militar e em defesa dos 
princípios da democracia], com todos os riscos que se corria naquela época. Participei ativamente 
da luta pela democracia no país e vivi diversas ditaduras. Também fui soldado na Revolução 
Constitucionalista de 1932. 
 



 
 



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 2 dez. 2005, Cotidiano, p. C4. 


