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RESUMO 

O envelhecimento populacional é realidade inconteste em todo o mundo. O Brasil não 

foge à tendência mundial e, será, em pouco tempo, o sexto país com maior número 

de idosos do mundo. O aumento da expectativa de vida traz para muitos dos idosos, 

sobretudo para aqueles com idade igual ou maior que 80 anos, a consequência 

correlata da necessidade de auxílio para a realização das atividades diárias. Referida 

vulnerabilidade é conhecida pelo termo dependência. Para estudarmos esse 

fenômeno analisamos pormenorizadamente a realidade social e jurídica espanhola no 

tocante à assistência prestada àqueles cidadãos que estejam impedidos e ou com 

dificuldades de realizarem as atividades básicas do dia-a-dia. Esse país realizou um 

estudo, publicado sob o nome de Libro Blanco, que radiografa as minúcias da 

realidade dos idosos de seu país e, ainda, constrói um modelo possível de 

atendimento a essa população. Procuramos nos demais países pertencentes ao grupo 

ibero-americano, dentre os quais, os países da América latina e, não encontramos 

estudos aprofundados, nem tampouco a proteção social a esse contingente 

populacional. Por outro lado, quando nos debruçamos sobre a legislação brasileira, 

encontramos mecanismos de proteção, que elevam o percentual de idosos atendidos, 

pela Seguridade Social, em quase 100% de seu contingente. Porém, não há 

legislação e ou políticas públicas específicas para o atendimento ao idoso em situação 

de dependência. Apesar disso, a Constituição Federal Brasileira apresenta, em seu 

desenho, condições de atender à essa demanda social, dentro da Seguridade Social, 

isto é, por meio da Saúde, da Previdência Social e da Assistência Social, sem 

necessidade de alteração constitucional que viabilize o atendimento aos idosos com 

necessidade de auxílio para a execução das atividades diárias. Concluímos pela 

necessidade de um levantamento apurado acerca da realidade dos idosos brasileiros 

que, possa quantificar e qualificar os mesmos, após o que, será possível desenvolver 

políticas públicas adequadas à essa população. No mais, nos detivemos acerca da 

efetividade das normas constitucionais de proteção ao idoso dependente, aferindo do 

texto constitucional que, sim, há previsão de proteção ampla e irrestrita a esse 

contingente populacional. Porém, a mesma restringe-se a uma proteção de eficácia 

limitada, o que não significa, prima facie, a não efetividade do direito, mas sim, a 

necessária atuação legislativa para a consecução dos objetivos perseguidos pelo 

constituinte. E, ainda, considerando que da promulgação da CF/88 já decorreram 26 

anos, propomos a discussão sobre quais são as medidas judiciais cabíveis, passíveis 

de tornarem realidade o direito à proteção do idoso em situação de dependência. 

 

Palavras-chave: idoso, dependência, seguridade social, proteção social. 
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The population aging process is an unquestioned reality all over the world. Brazil 

follows this tendency and, in a near future, will have the sixth largest elderly population 

in the world. The increase of life expectancy, brings to a great number of elderly, 

especially for the ones, who are 80 years old or more, the consequent needs for help 

in the daily life activities. This vulnerability is known by dependency. To study this 

phenomenon, we have deeply analyzed spanish social and legal reality, concerning to 

the assistance given to those citizens, who are unable and/ or face difficulties to do the 

basic daily life activities. Spain has produced and published a study, named Libro 

Blanco, which provides a detailed X-ray of country’s reality of the old people. Besides, 

it built a possible model for the assistance directed to this population. We have 

analyzed the ibero-american group of countries, including Latin American ones, 

looking for studies about the elders, and we did not find neither in-depth studies, nor 

social protection to this population contingent. On the other hand, on analyzing the 

Brazilian legislation, we found protection mechanisms, through Social Security, which 

covers almost 100% of the elders. However, there is not a specific legislation or public 

polices for the assistance of the old people in dependency situation. Despite this, the 

Brazilian Federal Constitution presents, in its structure, enough conditions to meet this 

social demand, through the Social Security, it means, through Health, Social Welfare 

and Social Assistance, without the necessity of  constitutional amendments, in order 

to assists the elders, who need help to do their daily activities. We concluded that there 

is the need of a survey about the Brazilian elders’ reality, in terms of numbers and 

quality, in order to enable the development of appropriated public polices directed 

towards this population. Thus, we have dedicated to evaluation of the effectiveness of 

the constitutional rules for the protection of dependent elderly, verifying, from the 

constitutional text, that there is legal provision for extensive and unrestricted protection 

to this population contingent. However, it is restricted to a protection of limited 

efficiency, which does not mean, prima facie, the non-effectiveness of the rights, but 

the necessity of legislative action for the execution of the aims established by the 

constitution. And, yet, considering that from the enactment of the Federal 

Constitution/88, it has passed 26 years, we proposed a discussion about which are the 

applicable legal measures, so that to the protection to the elderly in dependent situation 

become true. 

 

Key-words: elderly, dependency, social security, social welfare 
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 O mundo vive uma importante e irreversível mudança populacional, passando 

rapidamente, de um planeta jovem e ativo, para um planeta composto por uma 

população mais velha. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam 

que, conforme as taxas de fertilidade decrescem, a proporção de pessoas com idade 

acima de 60 anos tende a triplicar em 2050, alcançando o número de dois bilhões de 

pessoas idosas. Enquanto que o número de pessoas acima dos 80 anos deve 

quadruplicar para quase 400 milhões até 2050. 

As projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS)1 indicam 

que dos atuais 15 países com mais de 10 milhões de idosos, 7 são classificados como 

países em desenvolvimento, sendo que, para o período compreendido entre 1950 e 

2025, a população de idosos no Brasil crescerá 16 vezes, contra 5 vezes da população 

total. Portanto, em termos absolutos, o Brasil terá a sexta maior população de idosos 

do mundo, com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 

Em relação às pessoas com 80 anos ou mais, denominadas muito idosas2, 

segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, o Brasil segue a tendência mundial 

de crescimento, alcançando em 2040, a marca de 4,3% do total de habitantes e, em 

2050, chegando a 6,4% da população. 

Os dados expostos acima indicam a necessidade de estudos acerca do 

envelhecimento e de suas consequências. Desse modo, refletir sobre o 

envelhecimento não é tautologia acadêmica, mas necessidade premente para que a 

academia possa colaborar no enfrentamento dessa realidade. 

                                                             
1 Dados do relatório Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio, da Organização Mundial da 

Saúde. Este mesmo relatório indica que “em 1950, havia 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais 
no mundo. Em 2012, o número de pessoas mais velhas aumentou para quase 810 milhões. Projeta-se 
que esse número alcance 1 bilhão em menos de 10 anos e que duplique até 2050, alcançando 2 
bilhões. Há diferenças bem delineadas entre as regiões. Por exemplo, em 2012, 6% da população 
africana tinha 60 anos ou mais, comparada com 10% na América Latina e Caribe, 11% na Ásia, 15% 
na Oceania, 19% na América do Norte e 22% na Europa. Em 2050, estima-se que 10% da população 
africana terá 60 anos ou mais, comparada com 24% na Ásia, 24% na Oceania, 25% na América Latina 
e Caribe, 27% na América do Norte e 34% na Europa”. Já o Banco Mundial, em seu documento 
Envelhecendo em um Brasil mais Velho (2010, p. 10), afirma que, até 2050 o Brasil, irá mais que triplicar 
sua população idosa, passando dos atuais 20 milhões para aproximadamente, 65 milhões de idosos, o 
que representa 29,7% da população total. 
2 A designação “muito idosos” para se referir à parcela da população idosa com idade igual ou superior 
a 80 anos, fora encontrada em praticamente todos os estudos e textos desenvolvidos pelos estudiosos 
do tema, como os profissionais do IPEA, do IBGE e da própria doutrina sociológica e jurídica. 
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Por esse motivo, desenvolvemos o presente trabalho, buscando compreender 

uma das consequências do envelhecimento, que é a dependência. Para cumprir tal 

mister, perscrutamos o significado do envelhecimento, como ele se dá e, em quais 

vertentes ele se desdobra, para chegarmos à questão central de nossa pesquisa, que 

é a dependência. 

Iniciamos o trabalho, buscando compreender o envelhecimento e suas causas. 

Delimitar o que seja a velhice ou no que consiste o processo de envelhecimento é 

assunto com diferentes visões e possibilidades3. Para fins deste estudo, importa-nos, 

sobretudo, nos acercar de um ponto de partida capaz de proporcionar uma direção a 

ser seguida. 

Por esse motivo, utilizaremos, como parâmetro determinante para a idade em 

que se considera alguém idoso, a orientação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que determina 60 anos para os países em desenvolvimento e 65 anos para 

os países desenvolvidos. 

Para os fins deste estudo, nos limitaremos ao uso da terminologia idoso, mais 

idade e mais idoso, em detrimento do termo velho, porquanto parece existir certo 

preconceito dentre os estudiosos e demais profissionais envolvidos com o tema, dado 

o uso constante em termos pejorativos, que transformam em adjetivo o sujeito de 

direitos. 

O envelhecimento traz mudanças nos aspectos físico, psíquico e social, e, por 

conseguinte, mudanças no perfil epidemiológico em relação à saúde, com um 

aumento das doenças crônico-degenerativas, afetando a independência (atividades 

da vida diária) e autonomia dos idosos. 

Segundo Loyola Filho et al. (2004, s/n),   

a razão de proporções internações/população foi duas vezes maior entre 
idosos do que entre adultos mais jovens. Essa razão aumenta gradualmente 
com a idade, chegando a 3,4 entre os idosos mais velhos. As maiores taxas 
de hospitalizações (ocorre) entre idosos, [...] A maior utilização de serviços 

                                                             
3 Para Nuland (2007,p. 35), a velhice pode ser conceituada como o: “(...) proceso por el cual un individuo 
sano de cualquier especie sufre un deterioro gradual que le convierte en frágil; que consigue que sus 
capacidades y reservas físicas disminuyan de forma constante a un ritmo cada vez más rápido; y que, 
por lo tanto, le hace ser más vulnerable a la enfermedad y por ultimo a la muerte”. 
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hospitalares por idosos repercute a maior ocorrência de doenças e condições 
crônicas nessa fase da vida, muitas vezes com maior intensidade e 
gravidade. 

 

 Por essa visão, o envelhecimento se dá, por questões orgânicas e biológicas, 

já que, a idade avançada implica, na maioria das vezes, em limitações da capacidade 

funcional do indivíduo, passando a requerer mais atenção e cuidados específicos, a 

fim de atender o idoso em suas necessidades diárias. 

 Há, também, o entendimento de que o envelhecimento ocorre, igualmente, 

como resultado da história de vida do indivíduo e da história da sociedade em que ele 

está inserido, modificando-se a definição de velhice, de acordo com o contexto social 

em que o sujeito esteja inserido. 

 Passado esse ponto, mergulharemos nas questões que envolvem o 

envelhecimento ativo4, saúde e trabalho, como corolário de dignidade e vivacidade, e 

como sinônimo de prevenção à dependência. 

 A atividade laboral ou de lazer sempre envolveu o ser humano, desde as suas 

reminiscências, por isso, o trabalho, para além de uma concepção meramente 

capitalista, que o toma por meio gerador de riqueza para alguns, é, em síntese, o meio 

pelo qual o ser humano se socializa e realiza para si e para o mundo. 

 Após, adentraremos no tema propriamente dito deste trabalho, que é a 

dependência de assistência em que o idoso recai, quando necessita de auxílio para 

as atividades elementares do dia a dia, bem como a constatação da própria limitação, 

                                                             
4 O envelhecimento ativo é objeto de discussão desde 1982, quando a Organização das Nações Unidas 

(ONU) promoveu a Primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, daí resultando diversas 
diretrizes a serem perseguidas pelos países do mundo. Em 2002, a ONU voltou a promover um 
encontro para que novos debates fossem feitos, cujo relatório “ONU e as pessoas idosas”, coloca: La 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se realizó en Madrid entre el 8 y el 12 de abril. En 
ella los países adoptaron dos documentos clave: una Declaración Política y el Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento Madrid 2002. En ambos documentos los gobiernos se 
comprometen a diseñar y ejecutar medidas para enfrentar los retos que plantea el envejecimiento; 
además, se proponen más de un centenar de recomendaciones sobre tres temas prioritarios: i) 
personas de edad y el desarrollo, ii) fomento de la salud y el bienestar en la vejez y iii) la creación de 
un entorno propicio y favorable para ellos. En esta Asamblea se otorgó el mandato a las comisiones 
regionales para que trasladen el Plan de Acción Internacional a planes de acción regionales que tomen 
en cuenta, entre otras, las especificidades demográficas, económicas y culturales de cada región del 
mundo y hagan operativas las recomendaciones propuestas. 
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esbarrando na necessidade do outro que, na maior parte das vezes, é ausente por 

diversos motivos. Restando, pois, ao Estado o papel de suprir essa crescente 

demanda social. 

Trata-se, pois, das questões relativas à vulnerabilidade das pessoas com idade 

avançada. Ao entender a vulnerabilidade do idoso, poderemos compreender que essa 

condição deverá nortear as políticas públicas voltadas a essa população. 

Para se compreender a vulnerabilidade em que os idosos se encontram, 

haveremos de pensar sobre os cuidados de longa duração a que esses indivíduos 

estarão sujeitos, para que consigam realizar as atividades diárias, que envolvem três 

dimensões: material, instrumental e funcional (SAAD, 2004). 

A dimensão material tem correlação com as ações que envolvem o dinheiro ou, 

ainda, artigos de necessidade, como a aquisição de comida, de roupas, etc. 

A dimensão instrumental refere-se às atividades correlatas à dimensão 

material, tais como, fazer compras, realizar as tarefas domésticas, preparar refeições, 

entre outras. 

A dimensão funcional, por sua vez, diz respeito à necessidade de auxílio para 

a realização das tarefas mais básicas do cotidiano, como vestir-se, banhar-se, sentar, 

comer, levantar-se, caminhar, etc. 

A dimensão instrumental e a funcional, diferenciam-se, portanto, no nível da 

necessidade de auxílio. Enquanto a primeira reflete a necessidade de apoio de 

terceiros para que o individuo mantenha-se com autonomia e independência, a outra 

reflete a perda dessa autonomia e independência. 

No Brasil, a dimensão material é razoavelmente bem equacionada pelo alto 

índice de proteção social conferido aos idosos, atingindo patamares próximos aos 

100%, embora, referida proteção, não seja direcionada especificamente ao idoso 

dependente. 
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Embora a dependência possa acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, 

ela se vincula fortemente ao idoso, considerando o aumento de transformações pelas 

quais o ser humano passa, conforme sua idade vai avançando. 

De acordo com Sanchez (2000), com o passar dos anos surgem alguns eventos 

que propiciam a dependencia, tais como: 

a) perdas significativas no papel profissional e nas relações sociais com amigos 

e parentes;  

b) transformações físicas e hormonais comprometedoras da saúde e da 

capacidade funcional do indivíduo, isto é, realizar as atividades da vida diária. 

 Desenvolvemos o presente trabalho buscando compreender quais são as 

possibilidades de atendimento público destinado a essa parcela da população. Mais 

especificamente, quais seriam os pilares da Seguridade Social (Saúde, Assistência e 

Previdência Social) mais adequados para a aplicação dos serviços à dependência do 

idoso. 

 Na busca por melhor compreender essa realidade, analisaremos o projeto 

realizado pelo Município de São Paulo, elaborado pela Secretaria da Saúde e, 

diretamente ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS), denominado PAI – Programa 

de Acompanhamento de Idosos, que atende a população idosa em situação de 

dependência, buscando o envolvimento de toda a sociedade e do Estado brasileiro 

em relação à dependência do idoso. 

 No início de nossa pesquisa, o projeto desenvolvido pela Cidade de São Paulo, 

encontrava-se em processo de expansão. No entanto, em 2012 houve eleição 

municipal e, troca de partido no comando da capital, a partir de janeiro de 2013. 

Referida troca, trouxe como consequência, a paralização do programa para 

modificações. Até o presente momento, não foi tornada pública quais seriam as 

alterações aplicáveis ao Programa. 

 Optamos por manter a pesquisa efetuada junto à Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, vez que, a implementação e operacionalização do projeto demonstram por si 
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só, a viabilidade da inserção, em solo pátrio, da proteção social ao idoso em situação 

de dependência. 

Faremos, também, breve incursão sobre os sistemas de proteção social ao 

idoso na comunidade ibero-americana, que retratam a realidade do idoso, inclusive 

no tocante ao veloz envelhecimento populacional da região. Verificamos nos estudos 

elaborados pela Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, a incipiente 

proteção social ao idoso dependente, na maior parte dos países que compõem a 

comunidade Ibero-americana. 

 Analisaremos, ainda, os serviços prestados pela Espanha, ao idoso em 

situação de dependência e, portanto, de risco social. Observando-se que, apesar do 

caráter universal do atendimento à dependência, não há a total implantação do 

sistema.  

 Verificamos, ainda, que a Lei de Dependência espanhola não se restringe ao 

atendimento dos idosos, abrangendo todo aquele que se encontre em situação de 

vulnerabilidade face às necessidades diárias. 

 A escolha pela Espanha se deveu ao fato de que na América Latina não há 

serviços adequados para proteção dos idosos dependentes, que pudessem servir de 

base para nossos estudos. Dessa forma, foi necessário buscar lugares onde este tipo 

de atendimento fosse prestado, deparando-nos com a Comunidade Europeia, 

formada em sua maior parte por países desenvolvidos. 

  De acordo com a Teoria dos Mundos (ONU, 2013), em sua classificação, o 

Brasil é considerado como um país emergente5. Em vista disso, o adequado seria 

comparar as realidades de países semelhantes, que possuem territórios de tamanhos 

próximos ao Brasil, como a Índia e a China. 

                                                             

5 Segundo FMI – Fundo Monetário Internacional, países emergentes são nações ricas e industrializadas 

(ou exportadoras de petróleo), mas que ainda apresentam problemas sociais e econômicos. São 

sociedades comparáveis à dos países desenvolvidos, em alguns casos até melhor, porém não 

possuem educação, saúde, saneamento, etc... São em sua maioria democráticas, mas existem 

notáveis exceções, como a China. Exemplo de países emergentes: Argentina, Rússia, China, Índia e 

Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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A referência aos países acima mencionados, não se aproximam de um estudo 

comparativo, tendo em vista que, apresentam importantes diferenças, tais como: 

a) Culturais: Nas culturas orientais, como as da Índia e China, o filho mais velho 

responde pelos cuidados dos pais idosos; 

b) Regime de Governo: China, país não democrático; 

c) Sociedade: Índia é um país muito tradicional, patriarcal, com hierarquia social 

restrita. Embora o sistema de castas legalmente não exista, existe muita 

segregação social;  

d) Marco Regulatório pobre: China até poucos anos atrás não apresentava sequer 

legislação trabalhista. País com um regime republicano socialista, governado 

por um Partido Comunista, possuindo dois sistemas econômicos: comunista 

(continente chinês) e duas regiões administrativas especiais (Hong Kong e 

Macau) com grande autonomia, praticamente com um sistema capitalista, 

especialmente Hong Kong que até 2000 pertenceu à coroa britânica. 

 Na China, o sistema de saúde (seguro saúde) e de aposentadoria é complexo, 

sendo que o custo da aposentadoria e do cuidado com a dependência é basicamente 

financiado pelas famílias, conforme pesquisa realizada e com resultados publicados 

em reportagem pelo jornal Valor Econômico (Orlink, 2013)6 . 

                                                             
6 Reportagem do jornal Valor Econômico (2013) revela: Os idosos da China são pobres, doentes e 

deprimidos em um número alarmante, segundo o primeiro estudo em grande escala feito com pessoas 
de mais de 60 anos no país. [...] A pesquisa, feita por acadêmicos chineses e estrangeiros, incluiu 
17.708 indivíduos em 28 das 31 províncias da China, [...] o estudo também mostrou que deficiências 
físicas e doenças mentais são comuns no país. Dos entrevistados, 38,1% relataram dificuldades para 
exercer atividades diárias e 40% apresentaram sintomas fortes de depressão. 
Comparações internacionais se tornam difíceis por problemas de definição. Mas, as taxas de pobreza, 
invalidez e depressão na China parecem ser todas relativamente altas.  O número de idosos para cada 
cem pessoas em idade ativa da população (o chamado índice de dependência) passará de 11 em 2010 
para 42 em 2050, segundo projeções da ONU. Outros países também terão um aumento do índice de 
dependência. Mas o ritmo do envelhecimento na China é particularmente alto devido à política de um 
só filho. A pesquisa revela que 88,7% dos idosos que necessitam de assistência para atividades diárias 
a recebem de membros da família. Mas a política de um único filho e a migração de muitos jovens para 
cidades grandes em busca de trabalho ameaçam corroer a tradição de os filhos cuidarem dos pais 
idosos. 
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Dessa forma, optou-se pela Espanha, membro da Comunidade Europeia, um 

país com influências da cultura latina7 e que apresenta uma economia mais próxima 

a do Brasil, resguardadas as diferenças de tamanho territorial e populacional. 

Além disso, no Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 

da Universidade Mackenzie, foi oferecida uma disciplina, no âmbito da Escola de Altos 

Estudos da CAPES, na qual foi abordada a proteção à dependência. Referida 

disciplina foi ministrada por uma professora espanhola8, que trouxe a realidade desse 

país, motivo pelo qual, reforçou-se a ideia de estuda-lo mais profundamente, de 

maneira a se obter um parâmetro de análise para o Brasil. 

     Para alcançarmos o intento desse trabalho, será preciso responder a alguns 

questionamentos que, procuraremos elucidar ao longo do trabalho, quais sejam: O 

ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos de proteção a essa camada da 

população? Existem condições de inserir no contexto social e jurídico brasileiro esse 

tipo de proteção? A sociedade está ciente dessas demandas e da necessidade de 

financiamento delas? 

 Buscando responder a esses questionamentos, no subitem 3.4, do capítulo 3, 

denominado Proteção Social e o Idoso no Brasil, abordamos a proteção destinada à 

população idosa brasileira, com foco na Seguridade Social. E, isso se deve ao fato de 

que, basicamente, toda proteção destinada ao idoso, encontra-se atrelada a alguma 

das áreas componentes da Seguridade Social. 

 Os questionamentos acima deflagram a realidade a ser enfrentada também 

pela sociedade brasileira, sobretudo pela academia, que pode sugerir respostas às 

questões que envolvam os idosos. A diminuição da natalidade, o aumento da 

expectativa de vida e a mudança do desenho familiar são realidades que acometem 

a todos os países. Como consequência, haveremos de ver, no mundo, um contingente 

cada vez mais expressivo de idosos que apresentarão necessidades específicas. 

                                                             
7 A Espanha é integrante da Comunidade Ibero americana, tal qual o Brasil. 
8 Yolanda Sánchez-Urán Azaña, é professora e doutora em direito pela Universidade Complutense de 
Madrid, desenvolvendo suas atividades como Profesora Titular de Direito do Trabalho e da Seguridade 
Social. 



XVI 

 

 

 

 Desse modo, podemos distribuir o presente trabalho, de maneira resumida, 

para melhor visualização, de conformidade com os capítulos escritos, que assim 

discorrem: 

 No capítulo I, abordaremos as questões relativas ao envelhecimento, isto é, as 

consequências e necessidades advindas com a idade e, por esse motivo, e, portanto, 

trataremos das expectativas acerca da realidade de uma sociedade cada vez mais 

longeva. 

 Cumprirá a esse capítulo, ainda, versar sobre o trabalho na velhice, 

desdobramento natural ao envelhecimento populacional. A simples detecção de que 

a sociedade está envelhecendo mais e, portanto, vivendo mais, não traz, por si só, 

modificações na qualidade de vida da população, mas, por outro lado, proporciona 

condições de que se desenvolva mecanismos adequados de proteção social. 

 Após analisarmos as demais nuances referentes ao envelhecimento, 

adentraremos no assunto que é objeto desse trabalho, qual seja a dependência do 

idoso, buscando compreender o que vem a ser a dependência e qual a sua extensão. 

 A título de conhecermos a realidade do idoso em situação de dependência, nos 

países pertencentes à Comunidade Ibero-Americana, incursionaremos nos estudos 

apresentados pela OISS (Organização Ibero Americana de Seguridade Social), sobre 

o tema. 

 Os países que pertencem à comunidade ibero-americana são: Portugal, 

Espanha e Andorra, países localizados na Península Ibérica e, os países localizados 

na América. O estudo apresentado em decorrência do Encontro Ibero americano 

sobre a situação dos idosos, realizado em Montevidéu, no ano de 2009, aponta 

questão consente acerca do rápido envelhecimento populacional, sobretudo, para os 

países em desenvolvimento, localizados na América. 

 Referido estudo, destacou importantes desafios para os países pertencentes à 

comunidade ibero-americana, como a necessidade de proporcionar o envelhecimento 

ativo à essa parcela da população; garantir aposentadorias com valores adequados, 
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porém viáveis economicamente; garantir o acesso a uma saúde de qualidade; e, 

atender aos idosos em situação de dependência. 

 No capítulo II, observaremos a realidade protetiva do idoso em situação de 

dependência, em solo Espanhol. Constatamos na pesquisa efetuada que, a Espanha 

desenvolveu amplo estudo acerca da dependência do cidadão para a execução das 

atividades diárias, incluindo, aí, o idoso. Referido estudo, culminou na publicação do 

Libro Blanco, que traz a radiografia desse contingente populacional. Terminados os 

estudos, fora implementado o serviço de proteção social à pessoa em situação de 

dependência que, seja cidadão espanhol. 

 No capítulo III, por sua vez, envidamos esforços no sentido de conhecer a 

proteção social destinada ao idoso no Brasil. Primeiramente, nos ativemos à proteção 

ao idoso na Constituição de 1988, incursionando pela proteção ao idoso na 

Seguridade Social, mais especificamente, na Saúde, na Previdência e na Assistência 

Social. 

 Pudemos, também, realizar pesquisa junto à Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, em um projeto de atenção ao idoso em situação de dependência, denominado 

Programa de Acompanhamento de Idoso, denominado PAI. 

 Após o que, encontramos condições de exarar nossas conclusões acerca do 

tema proposto. 
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I. ENVELHECIMENTO 

 

Quero apenas que te outonizes com paciência e doçura. [...] As folhas caem, 

é certo, e os cabelos também, mas há alguma coisa de gracioso em tudo isso: 

parábolas, ritmos, tons suaves. Outoniza-te com dignidade, meu velho. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

1.1. O que é envelhecer / 1.2. Marco do envelhecimento / 1.3. Consequências e 

necessidades do envelhecimento / 1.3.1 Necessidades físicas – prevenção: saúde ou 

dependência / 1.4 Trabalho na velhice / 1.4.1 Limitações e possibilidades / 1.4.2 Impacto do 

trabalho do idoso na economia brasileira / 1.5. Como as pessoas vêm a velhice e ou se 

enxergam como velhos / 1.6 A dependência na velhice / 1.7 situação dos idosos na 

Comunidade Ibero americana. 

 

1.1 O que é envelhecer 

Para muitos autores a concepção sobre o envelhecimento é fruto das condições 

históricas em que a sociedade está inserida, modificando-se de tempos em tempos. 

 De modo que, em dado momento de nossa sociedade, a velhice era vista de 

forma positiva, como fonte de sabedoria, uma vez que os idosos sempre foram os 

detentores do “conhecimento”. Como consequência, sua missão era transmitir à 

sociedade as tradições, crenças e valores de sua época. 

 Posteriormente, com a industrialização e a valorização da força do trabalho, 

que culminou no elevado valor da juventude9, o idoso passou a ser marginalizado, por 

                                                             
9 Segundo a antropóloga Elisabeth Frohlich Mercadante (1997) a concepção de velho, na sociedade, é 
levantada em contraposição às qualidades atribuídas ao jovem: [...] a visão de um corpo imperfeito – 
não avalia só o corpo, mas sugere imediatamente ampliar-se para além do corpo, sobre a 
personalidade, o papel social, econômico e cultural do idoso. A esse respeito, ver também artigo de 
Virgínia Moreira; Fernanda Nícia Nunes Nogueira (2008), que assevera: “Nessa conjuntura, a dimensão 
estética torna-se um valor fundamental, consolidando-se a importância que a imagem e a aparência 
passam a desempenhar, fortalecendo-se a tendência ao narcisismo”. Maia e Albuquerque (2000) 
trazem à discussão a cultura da imagem predominante nas sociedades contemporâneas, nas quais o 
instantâneo e a busca pelo prazer imediato são valores essenciais, chamando atenção para os 
mecanismos “imagéticos midiáticos” como modeladores da subjetividade, destacando a relevância 
desse processo no crescimento das patologias narcísicas na prática clínica atual. O narcisismo é 
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não representar força de trabalho, deixando de ter valor social. A velhice, conforme 

afirma Birman (1995, p. 33): 

passou a ocupar um lugar marginalizado na existência humana, na medida 
em que a individualidade já teria realizado os seus potenciais evolutivos e 
perderia então o seu valor social. Enfim, não tendo mais a possibilidade de 

produção de riqueza, a velhice perderia também o seu valor simbólico. 

 

Por outro lado, e sob a perspectiva orgânica, o envelhecimento se inicia com o 

nascimento (Birman, 1995), necessitando de investimento em prevenção e 

manutenção da saúde para manter-se ativo a maior parte do tempo, evitando, entre 

outras consequências, a situação de dependência10. 

Organicamente, envelhecer implica perda e ou diminuição de funções básicas 

do cotidiano, de forma que, do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento é 

caracterizado por uma limitação da capacidade de cada sistema em manter o 

equilíbrio do organismo (Costa, 2011). 

Ainda segundo este autor:  

o envelhecimento é um processo individual e individualizado e que se 
apresenta de várias formas: “... existe o envelhecimento cronológico, aquele 
instituído pela Organização Mundial da Saúde - OMS, segundo o qual é idoso 
que tem 60 anos e mais e mora em países em desenvolvimento ou aquele 
que tem 65 anos e mais e mora em países desenvolvidos. O envelhecimento 
biológico, aquele processo gradual e progressivo, que atinge todos os seres 
vivos. O envelhecimento psicossocial, quando o ser humano apresenta 
modificações afetivas e cognitivas, que atrapalha sua relação com os outros. 
O envelhecimento funcional, quando, necessita de ajuda para desempenhar 
atividades básicas e por fim, o envelhecimento socioeconômico, é 
determinado pela aposentadoria (s.n.). 

 

                                                             
reforçado pela cultura de consumo que se fundamenta na valorização de uma imagem ideal, a qual, 
para ser alcançada, demanda investimentos de tempo e dinheiro voltados ao corpo. Em 15 de setembro 
de 2013, entrevistamos a Psicóloga Neuza Pereira Inocentini, especialista em neuropsicologia pelo 
Centro de Diagnostico Neurológico, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, que descreve o 
envelhecimento do idoso, como sendo: O estágio fisiológico e neurofuncional que o idoso vai entrando 
com a idade, debilitam algumas funcionalidades do sistema orgânico, tais como a percepção do 
momento e a relação com o meio. Por conta disso, muitos idosos se expõem a situações que conflitam 
com a sua realidade fisiológica e tentam provar, socialmente, que podem fazer atividades somente 
realizadas pelos jovens com maestria e adequação. 
10 Segundo, Marcelo Moreira dos Santos (2009), incorporou-se ao conceito (de saúde) o aspecto 

preventivo, como direito coletivo de bem-estar social dos trabalhadores. 
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 Sob este viés, encontramos inúmeras tentativas de se conceituar e entender o 

envelhecimento. Para alguns autores, o envelhecimento identifica-se pela queda ou 

alteração das condições funcionais do organismo, o que, de algum modo, aproxima o 

envelhecer da noção que se tem de enfermidade, pela qual “una persona sera 

considerada biologicamente vieja en función de los problemas que tenga para poder 

valerse por si misma” (Marti, 2000, p. 31). 

 Para outros autores, no entanto, a concepção que se tem sobre a velhice, em 

dado momento da história, é uma construção da sociedade de determinada época e 

de determinada localidade, e não só, como pretendem alguns, uma condição da 

própria natureza humana ou algo similar. 

 E, por ser produto da historia que inclui, nesse contexto, o avanço da medicina, 

por exemplo, e, como consequência, a intercessão com a perspectiva orgânica, vez 

que o avanço da medicina permite o retardamento da velhice e o controle da saúde, 

a idade inicial da velhice é cambiante e mutável. De modo que, para fins do presente 

estudo, nos utilizaremos de ambas as perspectivas sobre o envelhecimento. 

  

1.2  Marco do envelhecimento 

 Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)11 demonstram 

que em 2025, o Brasil crescerá sua população idosa exponencialmente. Do total da 

população, 32 milhões de pessoas serão de idosas. Esses dados refletem os desafios 

a serem vividos pelo Brasil12. 

                                                             
11 Segundo notícias veiculadas por diversos portais de conhecimento, houve, por parte do IBGE, uma 
antecipação na previsão do crescimento do envelhecimento no país, com base na diminuição da 
natalidade. Em relação à natalidade, observa-se no estudo disponibilizado pelo IBGE e, denominado 
Projeção da População do Brasil por sexo e idade para o período 2000/2060, de agosto de 2013, de 
fato, depreende-se a diminuição da natalidade tanto por Estado da Federação quanto na análise geral. 
12 Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (2012), “o envelhecimento populacional é uma 
das mais significativas tendências do século XXI. Apresenta implicações importantes e de longo 
alcance para todos os domínios da sociedade. No mundo todo, a cada segundo, 2 pessoas celebram 
seu sexagésimo aniversário – em um total anual de quase 58 milhões de aniversários de 60 anos. Uma 
em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos de idade ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em 
cada 5 por volta de 2050: o envelhecimento da população é um fenômeno que já não pode mais ser 
ignorado”. 
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 Segundo o Banco Mundial13, em 2011, a expectativa de vida do brasileiro era 

de 73 anos de idade. Dados atualizados do IBGE indicam uma expectativa de vida de 

74,6 anos para o brasileiro nascido em 2012. Ao compararmos esses dados, com os 

de 1960, quando a esperança de vida dos brasileiros era de 48 anos, observamos um 

aumento significativo de 26,6 anos14. 

 A mudança de expectativa de vida, ocorrida em tão pouco tempo, modificou o 

conceito de velhice, vez que, atualmente, uma pessoa com 48 anos está na plenitude 

de suas capacidades intelectuais e físicas. 

Por isso, para estudar o envelhecimento é necessário fixar um marco a partir 

do qual uma pessoa seja considerada idosa. Para tanto, usaremos a indicação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que estabeleceu um parâmetro para o início 

da velhice, que é de 60 anos nos países em desenvolvimento e de 65 anos para 

países desenvolvidos. 

  

1.3  Consequências e necessidades do envelhecimento 

Estima-se que a população idosa brasileira crescerá três vezes mais que a 

população adulta economicamente ativa, bem como de jovens e crianças. Com isso, 

o processo de envelhecimento populacional nos coloca diante de desafios novos, que 

exigem respostas urgentes. 

A consequência imediata do quadro acima é o aumento significativo de idosos 

vivos na sociedade brasileira15. Essa nova situação exige abordagens e recursos que 

visem à dignidade dos idosos nesse processo de envelhecimento e sobrevida.  

                                                             
13 Segundo informações obtidas no site da ONU para o Brasil, o Banco Mundial é uma agência 
especializada e independente do Sistema das Nações Unidas, cujo principal objetivo é a redução da 
pobreza e das desigualdades.  
14 O aumento de 25,4 anos na expectativa de vida do brasileiro, desde 1960, é informação obtida no 
Censo de 2010 do IBGE, constante do site do instituto e, mais especificamente, no campo de noticias, 
expedidas pela Comunicação Social, em 29 de junho de 2012. 
15 Dados do IBGE, publicados no site da instituição, dispõe que: A queda da fecundidade, acompanhada 
do aumento na expectativa de vida, vem provocando um envelhecimento acelerado da população 
brasileira, representado pela redução da proporção de crianças e jovens e por um aumento na 
proporção de idosos na população. O envelhecimento afeta a razão de dependência da população, que 



XXII 

 

 

 

Por dignidade, no presente estudo, entende-se o desenvolvimento pleno das 

capacidades e potencialidades do indivíduo no contexto em que esteja inserido, bem 

como a percepção das necessidades que não estejam sendo satisfeitas e das 

oportunidades que lhe estejam sendo negadas. 

Da nova realidade em que o Brasil mergulha a passos largos, ou seja, de uma 

população cada vez mais envelhecida, apresenta-se o quadro das possíveis e, muitas 

vezes, inevitáveis necessidades que esses idosos apresentarão. 

Fonte (2002, s.n.), em seu texto reforça essa realidade: 

O envelhecimento populacional conduz a necessidade de reavaliar critérios 
relativos aos gastos sociais que sobrevêm do novo perfil da pirâmide etária. 
Trata-se de encontrar novas alternativas, por exemplo, para a questão do 
índice de dependência (contribuintes - não contribuintes), argumento que 
muito se utiliza para justificar a inviabilidade da Previdência Social. Sabe-se, 
também, que os gastos sociosanitários aumentam significativamente com a 
idade. Estas, portanto, são algumas das questões que transformam o 
envelhecimento demográfico no objeto central das preocupações políticas e 
cientificas. O debate atual tende a um enfoque alarmista, respaldado pelos 
aspectos potencialmente conflituosos gerados pela transição demográfica 
que, em resumo, são:  

a) em nível mundial já é significativo o número de pessoas idosas e seu 
aumento proporcional em relação ao resto da população. Esta tendência é 
crescente, já que os índices de natalidade continuam baixando, fator 
primordial para o envelhecimento da população;  

b) este fenômeno gera maiores demandas e, por tanto, maiores custos ao 
sistema sócio-sanitário, já que os velhos tendem a sofrer mais de 
enfermidades crônicas;  

c) este fenômeno põe em questão o atual modelo da Previdência Social;  

d) há uma tendência de que exista uma pressão mais intensa da população 
idosa em torno dos sistemas de proteção social, uma vez que, o apoio 
informal à população idosa, declina, em face das mudanças ocorridas 
principalmente na estrutura familiar;  

                                                             
é representada pela razão entre os segmentos economicamente dependentes (abaixo de 15 e acima 
de 64 anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de idade), ou seja, 
a proporção da população que teoricamente deveria ser sustentada pela parcela economicamente 
produtiva. As razões de dependência, que eram de 46,0 em 2013 (ou seja, cada grupo de 100 
indivíduos em idade ativa teria que sustentar 46 indivíduos) atingirão o valor mínimo em 2022 (43,3) 
quando voltarão a subir, chegando em 2033 no mesmo nível verificado em 2013, até atingir 66,0 em 
2060. O processo de redução das razões de dependência, conhecido como “bônus demográfico” ou 
“janela de oportunidade”, proporciona ao país oportunidades decorrentes de uma menor parcela da 
população a ser sustentada pelo grupo economicamente ativo. Contudo, quando as razões de 
dependência voltam a subir, esta “janela” começa a fechar-se. No caso, a principal parcela da 
população a ser sustentada, anteriormente composta majoritariamente por crianças, agora passa a ser 
de idosos. Em 2060, o percentual da população com 65 anos ou mais de idade será de 26,8%, enquanto 
em 2013 esse percentual era de 7,4%.  
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e) observa-se o aumento do desemprego estrutural com uma crescente 
dependência dos recursos e benefícios do sistema de proteção social por 
parte da população economicamente ativa excluída do mercado de trabalho;  

f) o aumento quantitativo das pessoas idosas aumenta sua importância 

política, pelo menos, representada por um contingente de efetivo peso 

eleitoral. 

As necessidades se comunicam com vários setores da vida dessa população. 

Podem se apresentar como questões de ordem emocional, psicológicas, sociais às 

físicas propriamente ditas, cabendo-nos, nesse trabalho avaliar especificamente o 

quadro de dependência, caracterizada pela necessidade de auxílio para a execução 

das atividades diárias, conforme mais à frente se discorrerá. 

 

1.3.1 Necessidades físicas – prevenção: saúde ou dependência  

Pensar a saúde do idoso, sob uma ótica sistêmica, leva à premente 

necessidade de se pensar a manutenção da saúde funcional do idoso, isto é, de 

aspectos cognitivos, de comunicação e de capacidade física para a manutenção da 

sua saúde funcional, ou seja, da capacidade de realizar as atividades do dia a dia, de 

forma mais autônoma possível, com o mínimo de dependência de auxílio de outras 

pessoas. 

   O envelhecimento humano é um processo biológico natural, não patológico, 

caracterizado por uma série de alterações morfofisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas que acontecem no organismo ao longo da vida, sendo que com relação 

ao desempenho intelectual vários estudos apontam que seu ápice ocorre por volta 

dos 30 anos, se mantendo estável até por volta de 50-60 anos, quando começa a 

declinar, com uma aceleração de declínio por volta dos 70 anos. 

Vale salientar que o declínio intelectual não acontece de maneira uniforme, uma 

vez que o idoso mantém sua capacidade de aprender e adquirir novas informações 

ou habilidades. 

 Segundo Cancela (2007), o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos 

Mentais (DSM), da Associação Americana de Psiquiatria (APA), informa que a partir 
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dos 50 anos é possível diagnosticar o Déficit de Memória Associado à Idade (DMAI), 

pois nesta idade começam a surgir queixas subjetivas de perda de memória, que afeta 

as atividades de vida diária, podendo tal fato ser constatado por meio de testes 

padronizados, onde o desempenho deva ser inferior à média para adultos jovens.  

De acordo com Fonte (2002), em 1991, a Organização Mundial da Saúde 

definiu como trabalhador em processo de envelhecimento aquele com idade igual ou 

superior a 45 anos, uma vez que essa é a idade em que se inicia a perda de algumas 

capacidades funcionais e, com ela, a perda gradual da independência e da autonomia.  

Entretanto, a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em abril 

de 2002, ao referir-se ao envelhecimento ativo, estabeleceu que o processo de 

envelhecimento se inicia aos 60 anos de idade (Fonte, 2002). 

No entanto, não se sabe ao certo quais serão os prognósticos de dependência 

para a população idosa brasileira, vez que algumas especificidades podem ocorrer, 

modificando os resultados finais. Neste sentido, podemos pensar que a morbidade 

pode aumentar e a mortalidade diminuir16, o que, necessariamente, implicaria na 

ocorrência de mais pessoas em situação de dependência, isto é, com reduzida 

capacidade funcional. 

Por outro lado, se a redução da morbidade caminhar em uma vertente 

decrescente, enquanto a mortalidade estiver em declínio, vivenciaremos situação 

diversa, em que mais pessoas viverão com melhores condições de vida, diminuindo 

consideravelmente o número de pessoas em situação de dependência. 

Podemos imaginar outras situações, como, por exemplo, o prolongamento do 

tempo de vida do cidadão idoso, combinado com o aumento de pessoas que 

vivenciam situações de diminuição de suas capacidades fisiológicas e psíquicas de 

forma moderada. 

Considerando o aumento da quantidade de pessoas mais idosas, com idade 

acima de 80 anos, torna-se necessário repensar os serviços destinados a essa 

                                                             
16 Segundo o dicionário Houaiss (s.d.), mortalidade define-se como “a qualidade, estado ou condição 

do que é mortal, do que perece”, enquanto que o termo morbidade é um substantivo feminino que 
significa “conjunto de causas capazes de produzir uma doença”. 
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população, já que as chances de apresentarem algum declínio fisiológico e, por isso, 

necessidade de auxílio para as atividades diárias, são bem mais significativas do que 

as apresentadas na população idosa com menos de 80 anos17. 

O envelhecimento acarreta, entre outras coisas, uma maior demanda no trato 

com a saúde, tanto no âmbito dos cuidados preventivos, quanto curativos dessas 

pessoas, que envelhecem e precisam de atenção especial para necessidades 

específicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define, em sua Constituição de 1946, 

a Saúde como o completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de doenças18. Definição que sugere a necessidade de equilíbrio entre a saúde dos 

indivíduos e o meio ambiente. 

Esta definição tem sido muito questionada, por não atender às exigências dos 

parâmetros científicos necessários à elaboração de uma definição, sendo considerada 

irreal ultrapassada e unilateral. Afinal o que seria um perfeito bem-estar físico, mental 

e social? Esta definição passa por questões muito subjetivas (Segre, & Ferraz, 1997). 

Dessa forma, atualmente, no lugar da definição da OMS, o que se discute é a 

questão da Saúde e seus determinantes sociais (DSS). Para a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), “os DSS são os fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos / raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” 

(Buss e Pellegrini Filho, 2007, p. 77). 

                                                             
17 Para maiores detalhes ver estudo do IBGE sobre o tema, organizado por Ana Amélia Camarano, 
denominado Cuidados de Longa Duração para a População Idosa: um novo risco social a ser 
assumido?, especificamente, o capítulo produzido pela organizadora e por Solange Kanso, 
denominado Como as Famílias Brasileiras estão lidando com idosos que demandam cuidados e quais 
as perspectivas futuras? A visão mostrada pelas PNADs, estudos produzidos pelo IPEA, de 2010. 
18 Organização Mundial da Saúde define saúde em sua constituição, adotada na Conferência 
Internacional de Saúde, realizada em Nova York (19-22 Julho) em 1946, assinada em 22 de julho de 
1946, por representantes de 61 Nações (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2,100), em vigor desde 7 Abril 1948. 
Emendas realizadas na 26a.,29a, 39a. e 51a. Assembleias de Saúde Mundial (Resoluções WHA 26. 
37, WHA29.38, WHA39.6 and WHA51.23) em vigor a partir de 03 fev, 1977, 20 Jan 1984, 11 Jul 1994 
e 15 Set 2005.  
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O posicionamento de Czeresnia acerca do sentido de promoção à saúde, 

reforça essa ideia: 

Promoção é um conceito tradicional, definido por Leavell & Clarck (1976) 
como um dos elementos do nível primário de atenção em medicina 
preventiva. Este conceito foi retomado e ganhou mais ênfase recentemente, 
especialmente no Canadá, EUA e países da Europa ocidental. A 
revalorização da promoção da saúde resgata, com um novo discurso, o 
pensamento médico social do século XIX expresso na obra de autores como 
Virchow, Villermée, Chadwick e outros, afirmando as relações entre saúde e 
condições de vida. Uma das motivações centrais dessa retomada foi a 
necessidade de controlar os custos desmedidamente crescentes da 
assistência médica, que não correspondem a resultados igualmente 
significativos. Tornou-se uma proposta governamental19, nestes países, 
ampliar, para além de uma abordagem exclusivamente médica, o 
enfrentamento dos problemas de saúde principalmente das doenças crônicas 
em populações que tendem a se tornar proporcionalmente cada vez mais 
idosas. [...] Um dos eixos básicos do discurso da promoção da saúde é 
fortalecer a ideia de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais (Czeresnia, 
2003). 

 

Nessa mesma direção, observaremos, mais adiante, que no Programa de 

Acompanhamento de Idosos (PAI) da Cidade de São Paulo, o auxilio a dependência 

do idoso é um investimento em prevenção. O Programa objetiva inserir o idoso em 

situação de dependência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), de maneira a 

viabilizar seu tratamento, afastando as possíveis internações, sejam hospitalares ou 

a institucionalização propriamente dita, que são mais caras para o Estado e para toda 

a sociedade brasileira.  

Em muitos estudos, observa-se que a capacidade funcional do indivíduo é 

fortemente influenciada por fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e 

psicossociais. Estudo, publicado na Revista Saúde Pública de 2003, revela que os 

idosos com menor nível de escolaridade apresentam maiores chances de ter 

dependência: 

Os idosos com nível mais baixo de escolarização (apenas lê e escreve / 
analfabetos) apresentaram chance cinco vezes maior de ter dependência 
moderada / grave. Com referência à situação ocupacional, as categorias 
aposentado e dona de casa tiveram chance aproximadamente oito vezes 

                                                             
19 Trecho retirado do artigo O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção, que é uma 

versão revisada e atualizada do artigo "The concept of health and the diference between promotion and 
prevention", publicado nos Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia, 1999). In: Czeresnia D, Freitas CM 
(org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. p.39-
53. 
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maior, chamando a atenção, a chance dobrada para a categoria pensionista 
(Rosa et al., 2003, p.43). 

 

 A consequência da inação da sociedade e do Estado em cuidar 

preventivamente da saúde psíquica, física e socializadora do idoso brasileiro, é 

justamente ter o ônus de arcar com a dependência em sua integralidade. 

 A Constituição Federal brasileira enfatiza no artigo 229 e 23020, como obrigação 

da família o cuidado com os idosos21 e, subsidiariamente, repassa ao Estado essa 

função, na hipótese de a família não possuir condições de realizar essa tarefa. 

 Isso também se depreende da análise do Estatuto do Idoso, quando assevera 

que, principalmente, embora não exclusivamente, compete à família a obrigação de 

garantir ao idoso os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cidadania, 

à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 Como se observa, no artigo 3º, do Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003:  

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

 

 Por isso, e por todo o conjunto de leis que regem nosso país, a 

responsabilidade direta por seus idosos é da família e esta poderia responder por 

                                                             
20 Segue, na integra, o disposto nos artigos da Constituição Federal de 1988. Art. 229: Os pais têm o 
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar 
os pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230: A família, a sociedade e o Estado têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 1. Os programas de amparo aos idosos 
serão executados preferencialmente em seus lares. § 2. Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
21 Segundo Zélia Luiza Pierdoná (2007), em seu artigo intitulado A Proteção Social na Constituição de 
88, discorre sobre a responsabilidade de toda a sociedade, conjuntamente com o Estado, pela 
efetivação da Seguridade Social: Além de determinar as áreas que compõem referido sistema, o caput 
do art. 194 da CF estabelece que as iniciativas das ações de seguridade são de responsabilidade dos 
poderes públicos e da sociedade, demonstrando, com isso, que a responsabilidade pela sua efetivação 
não é exclusiva do Estado. 
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crime de abandono22, bem como ser responsabilizada civilmente23, quando adota o 

descaso como saída para livrar-se de um “problema”. 

 Os idosos não podem ser relegados ao completo desamparo, no momento em 

que requerem da família, da sociedade e do Estado mais atenção e cuidado. De modo 

que, buscando a efetivação de direitos inerentes à condição humana, cumpre-nos 

ressaltar a importância da definição dos papeis da família e do Estado, quando o 

assunto é o idoso. 

 Há, ainda, a pesar sobre essa questão, as mudanças culturais que alteraram 

os valores da família e o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, que 

eliminou as cuidadoras do lar24, fazendo recair sobre o Estado e suas reservas 

financeiras o enfrentamento dessa realidade social. 

 O Estado, a seu turno, não é um ente dissociado dos membros da sociedade 

que ele – Estado, representa. Isto é, quando o Estado faz, a sociedade financia essa 

ação. De maneira que, as obrigações materiais e morais, que antes se restringiam ao 

seio familiar, hoje dividem espaço com todos os lares, como se toda a comunidade 

brasileira fosse responsável por todos os idosos do país, independente de suas 

condições e as da sua família. 

  

 

                                                             
22 O artigo 244 do Código Penal embasa a tese de crime de abandono, quando prescreve: Deixar, sem 
justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o 
trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos 
necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 
majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. 
Pena – detenção, de 1 a 4 anos, e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no país. 
23 O atentado a esses direitos e garantias enseja a responsabilização dos filhos, e isso com fulcro nos 
artigos 186 e 927 do Código Civil. 
24 Acerca da modificação da composição familiar e, a consequente ausência da mulher em período 
integral dentro das casas, a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (IBGE, 2003 e 2012), atestam que 
o número de pessoas na família sofreu alterações significativas. Quando em 1980 o número médio de 
pessoas na família era de 4,5, em 2011, esse número caiu para 3. Referidos dados, a seu turno, revela 
a queda nas taxas de fecundidade, agora, com dados observáveis pelo CENSO do IBGE. O número 
médio de filhos por mulher era, em 2000, de 2,38 e, em 2010, passou a ser de 1,86. 
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 A responsabilidade pelos cuidados aos idosos nasce no seio familiar, mas, não 

tem se mantido aí, de forma que cabe ao Estado, subsidiariamente25, buscar efetivar 

os direitos humanos e, no caso dos estudos apresentados, pela linha da 

especificidade, bem como implementar uma vida digna aos idosos. 

 

1.4 Trabalho na velhice 

“Uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos 

idosos a oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade. Para 
trabalhar neste sentido é necessário remover tudo que representa 
exclusão e discriminação contra eles.” Plano de Ação Internacional 
sobre o Envelhecimento (parágrafo 19), Madrid, 2002 (ONU, 2002). 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), dissemina a ideia de que os idosos 

podem e devem continuar trabalhando, visando com isso à manutenção da sanidade, 

do convívio social e familiar, entre outros benefícios26. 

 Em relação ao trabalho do idoso, mais especificamente ao envelhecimento 

ativo da população idosa brasileira, que engloba aspectos psicológicos, sociais e 

laborais da mesma, o que se observa é que as diversas leis e fóruns de debates não 

se traduzem em medidas reais, capazes de manter essa parcela da sociedade atuante 

seja no trabalho, na política e na vida social. 

 Nesse sentido, insta verificar o que está sendo feito na Espanha27, que é a 

preparação progressiva para o trabalhador de idade avançada deixar de trabalhar de 

                                                             
25 A respeito da subsidiariedade do Estado na proteção social ao idoso, Sérgio Pinto Martins (2013), 
diz: É bastante ampla a Seguridade Social, podendo até mesmo confundir-se com um programa de 
governo, um programa de política social. Na verdade, o interessado tem de suportar suas próprias 
necessidades. Apenas quando não possa suportá-las, é que subsidiariamente irá aparecer a 
Seguridade Social para ajuda-lo. 
26 Conforme a publicação, intitulada Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2005), foi desenvolvido um estudo por meio do Programa de Envelhecimento 
e Curso de Vida, como uma contribuição para a Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas 
sobre o Envelhecimento, realizada em abril de 2002, em Madri, na Espanha. A versão preliminar desse 
projeto foi denominada, Saúde e Envelhecimento: Um Trabalho Para Discussão. No mesmo ano, foi 
amplamente divulgado para recebimento de críticas e sugestões, inclusive com a participação do Brasil. 
Em janeiro de 2002, um encontro de especialistas ocorreu no Centro para Desenvolvimento de Saúde 
da OMS em Kobe, Japão, com 29 participantes originários de 21 países. 
27 Conforme informações fornecidas pela Professora Yolanda Sánchez-Urán Azaña, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, na disciplina oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Político 
e Econômico da Universidade Mackenzie, organizado pelas professoras Zélia Luiza Pierdoná e Heloisa 
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forma progressiva, passando a trabalhar apenas 4 horas, sendo que as demais horas 

faltantes seriam trabalhadas por um jovem desempregado, por exemplo. 

 Outrossim, é possível que haja regulamentação, no sentido de obrigar as 

empresas a auxiliarem seus empregados e colaboradores no preparo para a 

aposentadoria e, antes disso, na requalificação profissional de seus funcionários que 

chegarão à velhice aptos a continuarem trabalhando. 

 Ademais, será preciso investir em um plano de educação à comunidade, 

voltado às questões do envelhecimento, visto que as pessoas de modo geral, por 

terem trabalhado um ano após o outro, esperam receber benefícios vantajosos para 

não precisar mais trabalhar, no entanto, é preciso se preparar para o tempo de vida 

após a aposentadoria. 

 Inúmeros estudos demonstram a necessidade que o ser humano tem de manter 

seus vínculos e, com isso, depreendemos a continuidade do trabalho ou o início de 

novos projetos, quando o individuo alcança a maturidade, conforme veremos mais 

adiante. 

 

1.4.1 Limitações e possibilidades  

A legislação atual permite que o idoso quando se aposente continue a trabalhar, 

fazendo com que, segundo dados do IBGE, cerca de 30% (trinta por cento) dos 

aposentados brasileiros continuam ocupando postos de trabalho, sem, contudo, 

desonerar a Previdência Social28. O que, por outro lado, segundo Camarano, “pode 

significar renda mais elevada bem como autonomia física e mental e maior integração 

social” (Camarano, 2004, p. 60). 

Os demais trabalhadores que, ao se aposentarem, se retiram do ambiente de 

trabalho, acabam se afastando de suas relações sociais, modificando não só o padrão 

                                                             
Hernandez Derzi, no ano de 2012, por intermédio da Escola de Autos Estudos da CAPES, o exemplo 
dado refere-se à aposentadoria parcial, modelo seguido pela Espanha, que busca retardar a saída do 
idoso do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que o prepara para essa saída. 
28 Dados apurados no site do IBGE (SIDRA - Sistema de recuperação automática) – Banco de dados 
agregados. 
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de vida e de consumo29, mas também a interação social, que é de suma importância 

para o bom envelhecimento do indivíduo.  

Nos formulários de dados estatísticos, dentre eles o formulário oficial de 

Imposto de Renda, a palavra utilizada para designar os aposentados é “inativo”, ou 

seja, sem atividade, isto reflete o que, de certa forma, sente o indivíduo quando se 

aposenta. Alguém sem atividade, sem função, sem préstimo. 

Do ponto de vista psicológico, um dos pilares base da formação da identidade 

da pessoa é a sua profissão. Normalmente, quando alguém se apresenta começa a 

frase dizendo seu nome e sua profissão, utilizando o verbo ser: “Meu nome é, sou...”, 

sendo que em muitos casos o nome da organização em que a pessoa trabalha se 

transforma em uma espécie de sobrenome, uma referência. Dessa forma, o trabalho 

ocupa um espaço importante, senão fundamental na vida do ser humano. (Romanini, 

Xavier e Kovaleski, 2005; Vries, 2003). 

A rotina do trabalho organiza a rotina da vida, assim sendo, se aposentar 

significa não apenas a perda de um trabalho, mas de um marco organizador da vida 

diária, uma das bases da formação e manutenção da autoestima. Ao se aposentar 

grande parte das pessoas perde seu ponto de referência, o que pode gerar crises, que 

podem evoluir para a formação ou agravamento de doenças, tais como a depressão.  

Além desses fatores, que por si só são suficientes para desencadear ou agravar 

doenças já existentes, há outro fator importante, que é o próprio envelhecimento, visto 

que a aposentadoria é uma consequência do envelhecer. 

O ato de envelhecer traz por si só, uma série de perdas ou redução de 

capacidade do ponto de vista biológico, de maneira que, a aposentadoria remete o 

aposentado a uma série de perdas importantes, para as quais normalmente a maioria 

                                                             
29 A esse respeito, importa destacar que a diminuição do padrão de vida ocorre, sobretudo, àqueles 
que se aposentam por tempo de contribuição, com fulcro no artigo 18, alínea c, da lei 8213/91 e que, 
por esse motivo, atendendo ao disposto no art. 29, I da Lei 8213/91, têm aplicado ao cálculo da 
aposentadoria, o fator previdenciário. Referido Fator, consiste na aplicação de uma fórmula que leva 
em conta a expectativa de vida do brasileiro, podendo diminuir os benefícios previdenciários em 
aproximadamente 45%, caso o trabalhador, ao requerer o benefício  ainda não seja idoso.  
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das pessoas não se preparou. Vries chama esta crise, que embute várias mudanças, 

de síndrome da aposentadoria. (2003).  

Corroborando nesse sentido, estudos ingleses identificaram alto índice de 

mortalidade de idosos, do sexo masculino, em dois momentos relacionados com a 

aposentadoria: a) aos 65 anos, quando normalmente ocorre a aposentadoria; b) por 

volta dos 80 anos, que está relacionado à expectativa de vida para o sexo masculino. 

(Bronte, 2002, apud Romanini, Xavier e Kovaleski, 2005) 

No encontro sobre envelhecimento realizado em Madrid em 200230, com 

relação ao mundo do trabalho, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU) adotaram a posição de que é necessário 

garantir a mobilidade, a independência e a saúde dos trabalhadores, à medida que 

estes envelhecem. Trouxeram, com isso, o conceito de envelhecimento ativo, a fim de 

promover a inclusão da população dessa faixa etária, considerando a exclusão que, 

muitas vezes, a aposentadoria acarreta. 

Dessa forma, o Plano de Ação Internacional estimula a capacitação dessas 

pessoas, de forma a possibilitar seu reingresso no mercado de trabalho, tanto no modo 

de trabalho voluntário, quanto na forma de trabalho remunerado. Esse Plano de ação 

faz, dessa maneira, uma nova associação da velhice com a produção e com o valor, 

atingindo a estima e a reformulação da identidade do idoso (Fonte, 2002). 

 Nessa linha, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sustenta a necessidade 

da geração de ações, por parte das organizações, objetivando considerar esses 

trabalhadores em suas especificidades, ou seja, em suas características de 

trabalhadores mais velhos. Proporcionando capacitação, horários de trabalho mais 

                                                             
30 Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) convocou em 1982, a primeira 
Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, que produziu o Plano de Ação Internacional de Viena 
sobre o Envelhecimento. Em 1991, a Assembleia Geral adotou o Princípio das Nações Unidas em 
Favor das Pessoas Idosas, enumerando 18 direitos das pessoas idosas – em relação à independência, 
participação, cuidado, autorealização e dignidade. Em 1992, a Conferência Internacional sobre o 
Envelhecimento reuniu-se para dar seguimento ao Plano de Ação, adotando a Proclamação do 
Envelhecimento. As ações em favor do envelhecimento continuaram em 2002, quando a Segunda 
Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento foi realizada em Madrid. O principal 
objetivo era desenvolver uma política internacional para o envelhecimento para o século XXI. Adotando 
uma Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madrid. 

 

http://www.un.org/en/development/devagenda/ageing.shtml
http://www.un.org/en/development/devagenda/ageing.shtml
http://www.un.org/NewLinks/older/99/principles.htm
http://www.un.org/NewLinks/older/99/principles.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/47/5GA1992.html
http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/47/5GA1992.html
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/UNReportsandResolutions/SecondAssemblyonAgeing.aspx
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/UNReportsandResolutions/SecondAssemblyonAgeing.aspx
http://www.c-fam.org/docLib/20080625_Madrid_Ageing_Conference.pdf
http://www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf
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flexíveis, redução de preconceitos quanto à idade, integração entre as diversas 

gerações existentes no mercado de trabalho, bem como a preparação para 

aposentadoria, para aqueles que não pretendam permanecer no mercado de trabalho 

(Camarano, 2001). 

França e Vaughan (2008) defendem que, nas últimas décadas, vários estudos 

têm sido desenvolvidos com relação à aposentadoria, principalmente nos países 

desenvolvidos, gerando algumas teorias: 

A Teoria dos Papéis de Ashforth focaliza os papéis que as pessoas assumem 

ao longo da vida, que podem ser identificados em determinados contextos, como na 

família, na sociedade ou no mundo do trabalho, como, por exemplo, filha, marido, 

chefe, voluntário etc. 

Quando a mudança entre papéis ocorre na mesma época é considerada como 

micro, ao passo que é considerada como macro quando acontece em diferentes 

períodos da vida. Dessa forma, a aposentadoria poderia se caracterizar pela transição 

de papéis macro, quando a pessoa deixa de exercer o papel de trabalhador para 

pertencer ao rol de aposentados. 

A Teoria da Continuidade de Atchley coloca a existência de dois tipos de 

continuidade, sendo uma interna e a outra externa. A continuidade interna se refere à 

sensação de congruência entre os padrões de comportamento de uma pessoa e suas 

características psicológicas, por exemplo, ideias, valores, autoconceito, preferências, 

enquanto que a continuidade externa se relacionaria ao ambiente físico e social.  

Segundo essa teoria, a aposentadoria requer uma adaptação à mudança da 

continuidade externa, afetando diretamente a continuidade interna, pois o 

autoconceito do trabalhador que se aposenta pode mudar. Esta teoria defende o 

trabalho e a assunção de novas funções pelo aposentado, sendo que a aposentadoria 

seria apenas uma transição, substituição de atividades que podem ser prazerosas. 

A Teoria da Perspectiva do curso de vida de Kim & Moen se baseia na 

compreensão do comportamento de uma determinada pessoa, a partir da sua história 

de vida, do contexto e do evento que estiver ocorrendo.  
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Essa teoria, de certa forma, é próxima à teoria da continuidade, quando afirma 

que o contexto micro inclui o pessoal, psicológico e familiar, enquanto que o contexto 

macro engloba as políticas governamentais e as condições do mercado de trabalho, 

por exemplo. 

Para França e Vaugham (2008) essas duas últimas teorias são 

complementares, pois a aposentadoria é uma transição que gera tanto ganhos quanto 

perdas, dependendo dos contextos micro e macro envolvidos, sendo importante 

incorporar um projeto de vida, que contemple aspectos como lazer, relacionamentos, 

trabalho voluntário ou remunerado em horário flexível ou reduzido. 

Para esses autores é de fundamental importância a atitude dos trabalhadores 

frente à aposentadoria, de forma que seja possível quantificar as perdas e ganhos 

ocorridos nesse período. 

Em um primeiro momento, a questão acima pode parecer de cunho meramente 

econômico, porém, reverbera de modo bastante incisivo no custeio e na implantação 

dos serviços necessários às pessoas em situação de dependência, cabendo que nos 

detenhamos um pouco acerca dessas questões, de modo que, tenhamos subsídios 

para compreendermos melhor a dependência na terceira idade. 

Conquanto os benefícios pagos pela Previdência Social sejam relativamente 

baixos31, o fato é que, dentro da realidade socioeconômica brasileira, muitas famílias 

sobrevivem desses proventos. 

Comparativamente com outros países do mundo e, mesmo em relação aos 

estudos realizados pelo Brasil, no tocante aos valores ideais de salário para a 

                                                             
31 Segundo os cálculos divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), com base nos preços da cesta básica de março, o salário mínimo 
brasileiro deveria ser de 2.824,92 para cobrir as necessidades básicas da população. “Com base no 
custo apurado para a cesta de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional 
que estabelece que o salário mínimo deva ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e 
sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e 
previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em março deste 
ano, o menor salário pago deveria ser R$ 2.824,92, ou seja, 4,17 vezes o mínimo em vigor, de R$ 
678,00”. Segundo dados fornecidos pelo INSS e disponibilizados no site do Instituto, aproximadamente 
70% dos benefícios previdenciários são de um salário mínimo, o que, pelo expressivo quantitativo, 
justificam a referência ao estudo do DIEESE acerca do valor do salário mínimo. O levantamento 
elaborado pelo Dieese, fora feito em 2012, cabendo-nos ressaltar que, a partir de 01 de janeiro de 2014, 
o valor do salário mínimo passa a ser de R$ 724,00. 

http://exame.abril.com.br/topicos/dieese
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manutenção de vida do trabalhador e, por conseguinte, do idoso brasileiro, os valores 

pagos no Brasil são baixos. 

Porém, isso acontece não porque haja algum tipo de distorção na previdência 

social, sobretudo, porque os seus benefícios têm o condão de substituir a renda dos 

trabalhadores, nas situações de necessidade. 

O que nos leva a concluir que não são exatamente os benefícios 

previdenciários que são baixos, embora estes sejam insuficientes para custear com 

dignidade as necessidades dos idosos do país, mas os salários dos trabalhadores que 

estão na ativa e que servirão de base para o cálculo dos benefícios previdenciários. 

Além disso, embora não seja objeto específico deste trabalho, muitas famílias 

encontram-se nessa situação de dependência econômica do idoso, com jovens sendo 

sustentados pelo idoso da família32. 

Estudos apontam que muitas famílias pobres contam com o rendimento da 

aposentadoria dos idosos para compor o orçamento familiar, sendo esta contribuição 

de fundamental importância, por vezes representando sua maior parcela (Caldas, 

2003). 

O trabalho na velhice pode significar, no entanto, bem mais do que 

complemento de renda, podendo expressar uma mudança do paradigma do trabalho 

na velhice. Trabalhar é atividade para a qual o homem se dedica com prazer, uma vez 

que através desta atividade devolve ao mundo um pouco de si.   

Ao nos debruçarmos sobre a real situação do envelhecimento do país e da 

realidade próxima, que prediz um envelhecimento cada vez maior da sociedade 

                                                             
32 A sociedade e o Estado precisam repensar essa realidade. Isto é, a situação de jovens sendo 

sustentados pelos idosos. Há postos de trabalho e falta mão de obra qualificada. Seria isso o que 
justifica os idosos que se aposentam manterem seus postos de trabalho? Encontrar um equilíbrio para 
essa realidade é tarefa para a qual todos precisam se debruçar, tendo em vista que, para aquele que 
está prestes a se aposentar, a permanência, integral ou parcial, no trabalho é realidade que impacta 
positivamente na saúde física, psíquica e emocional do trabalhador.  Por outro lado, referida 
permanência não pode retirar dos jovens vagas no mercado de trabalho, que necessitam inserir-se no 
mercado. Ressaltando-se, porém, que a não inserção dos jovens nos postos de trabalho não se deve, 
necessariamente, pela de falta de empregos, mas sim pela falta de qualificação. Questão a ser 
enfrentada pela melhor formação escolar desses indivíduos. 
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brasileira, é preciso repensar com urgência o conceito que se tem do idoso e de seu 

papel na sociedade33. 

Estudos antropológicos atestam o trabalho como fonte de inserção social, o que 

se resume na afirmativa de que o ser social somente é como tal considerado, por si e 

pelos outros, quando está devidamente no exercício de atividade remunerada, em 

posse de um trabalho, na qualidade de trabalhador34. 

Esse é o entendimento de Rosa et al. (2003, p. 47), na Revista Saúde Pública, 

quando descreve a relação entre trabalho e dependência. 

A manutenção da capacidade funcional pode ter importantes implicações 
para a qualidade de vida dos idosos, por estar relacionada com a capacidade 
de ocupar-se com o trabalho até idades mais avançadas e/ou com atividades 
agradáveis. 

 

Igualmente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a própria 

Constituição Federal Brasileira garantem que ninguém poderá ser excluído e ou 

discriminado em razão da idade. E, apesar de haver tão importantes diplomas acerca 

do assunto, a prática, reiterada das violações a este contingente humano, revela que 

as sociedades precisam evoluir e aceitar a nova realidade mundial do envelhecimento 

populacional. 

 Na atualidade, diversos países35 repensam o início das aposentadorias e 

tendem a adiar a saída do trabalhador do mercado de trabalho. Entretanto, isso tem 

sido objeto de críticas pelos representantes dos trabalhadores36. 

                                                             
33 A este respeito ver artigo de Robert Castel (2000, p. 255), em que o autor expressa a questão sobre 
o idoso e seu lugar na sociedade: “Estão lá como inúteis, inúteis ao mundo como se costumava falar 
dos vagabundos nas sociedades pré-industriais, no sentido de que não encontram um lugar na 
sociedade, com um mínimo de estabilidade. São pessoas, poder-se-ia dizer, que foram invalidadas 
pela nova conjuntura econômica e social dos últimos 20 anos”. 
34 Para esse efeito, ler Maria Helena Vilas Boas Concone (2005).  
35 Conforme Organização Ibero americana de Seguridade Social – OISS (s/d), em 2011, o Governo 
Espanhol e os agentes sociais realizaram acordo com relação a reforma previdenciária elevando a 
idade mínima de aposentadoria, a entrar em vigor em 2013, de 65 para 67 anos, entretanto, mantendo 
idade mínima de 65 anos para quem contribuiu para a previdência social por um tempo mínimo de 38 
anos e 6 meses . 
36 Referidas críticas podem ser observadas em todo o mundo, quando se fala em aumentar a idade 
para a aposentadoria. Ver reportagens: Portugal aumenta aposentadoria para 66 anos de idade (Opera 
Mundi, 2013); Dilma veta aumento real a aposentados e quer aumentar a idade mínima (Central 
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 Se o idoso que trabalha afasta ou diminui consideravelmente as chances de 

entrar em situação de dependência, e se a manutenção do idoso no trabalho, sem se 

aposentar, ou em um regime parcial ou especial de aposentadoria (seria necessário 

criar regulamentação para tal) permitem que o sistema previdenciário permaneça 

sadio e viável, de fato o envelhecimento ativo37, sob a perspectiva do trabalho se 

apresenta como resposta viável ao dilema do envelhecimento populacional. 

 

1.4.2 Impacto do trabalho do idoso na economia brasileira 

Dados do IBGE, do período compreendido entre 1977 e 1988, analisados por 

Camarano (2001), indicam que houve um decréscimo no percentual da população 

idosa brasileira que exercia algum tipo de atividade econômica na ordem de 5,8%, isto 

é, de 30% para 24,2%. Entretanto, esse percentual não reflete o aumento de idosos 

que se aposentaram, demonstrando que uma grande parte deles retorna ao mercado 

de trabalho após se aposentar, ou se aposenta e permanece ocupando o mesmo 

posto de trabalho. 

Esses mesmos dados apontam que, em 2000, a contribuição média dos 

rendimentos do idoso na composição da renda familiar era de 58,%, sendo esse 

percentual subia para 71,3%, quando ele era o chefe da família. E, no caso do chefe 

da família ser outro parente, a sua contribuição era da ordem de 23,3%, contra 46,6%, 

64,3% e 17% respectivamente em 1980. 

                                                             
Sindical e Popular, 2011) e Governo espanhol pressiona e sindicatos vão aprovar aumento da 
aposentadoria. Causa Operária on line, 2011).    
37 Segundo Isolda Belo da Fonte (2002) segue uma das discussões feitas na II Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento promovido pela ONU, a respeito do envelhecimento ativo: A II Assembleia 
Mundial sobre o Envelhecimento (Abril/2002) define as diretrizes que orientarão as políticas públicas 
relativas à população idosa para o século XXI. As propostas resultantes deste evento se baseiam em 
uma nova ideia de velhice, construída em torno do conceito de envelhecimento produtivo. A estratégia 
internacional para enfrentar os desafios do aumento quantitativo das pessoas com mais de 60 anos de 
idade, se centraliza em viabilizar a inclusão social deste grupo de população. Desta forma, o Plano de 
Ação Internacional prevê a capacitação destas pessoas para que atuem plena e eficazmente na vida 
econômica, política e social, inclusive, mediante o trabalho remunerado ou voluntário. 
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Na sociedade brasileira, o trabalho do idoso, somado à sua aposentadoria, 

representa um complemento da renda das famílias que são, muitas vezes, 

sustentadas por eles. 

Segundo estudos do IBGE, um quinto das famílias no Brasil, ou seja, 13,5 

milhões de famílias possuem o idoso, acima de 60 anos, como principal provedor 

financeiro, representando a segurança financeira dessas famílias38. 

Isso exprime, entre outras coisas, que os parentes próximos ao idoso não 

conseguem sequer suprir as próprias necessidades, quanto mais suprir a dos seus 

idosos. De forma que a capacidade de atenção às pessoas em situação de 

dependência perpassa pelas questões econômicas e sociais. 

Vislumbrando essa realidade, o Banco Mundial (2011, p. 27) explora o ciclo de 

vida econômico e, por consequência, o comportamento econômico da população, em 

função da variação etária, de modo que separa este ciclo em três fases: pré-trabalho, 

trabalho e pós-trabalho, conforme se observa: 

[...] A duração de cada estágio difere entre indivíduos e é afetada por muitos 
fatores: biológicos, estrutura econômica da sociedade, oportunidade 
educacional, necessidades familiares e expectativas, saúde, etc. A existência 
de programas públicos, o nível de riqueza, a disponibilidade de instituições 
financeiras e expectativas culturais são todos fatores importantes das 
decisões de lazer e trabalho39. 

 

A importância da renda dos idosos é tão expressiva, que não só as famílias têm 

dependido dela, sendo que os proventos dos idosos, obtidos por meio da Previdência 

e Assistência Social40, são essenciais para 64% (sessenta e quatro por cento) dos 

municípios brasileiros41.  

                                                             
38 Para maiores esclarecimentos acerca da participação do idoso na economia familiar, ver estudo do 
IBGE, PNAD de 2008 e 2010. Ainda, no que se refere aos jovens e adultos serem sustentados pelos 
idosos, será preciso reavaliar essa realidade para que se possa eliminá-la, senão totalmente, ao menos, 
de maneira expressiva, de forma que aos jovens e adultos seja garantido o trabalho e as condições 
necessárias para a manutenção das necessidades familiares. 
39 Conforme estudo do Banco Mundial, Envelhecendo em um Brasil mais Velho. 
40 Os benefícios oriundos da Previdência Social são aqueles de natureza contributiva. Já, os benefícios 
assistenciais são aqueles de natureza não contributiva. 
41 Essa realidade demonstra que, por um lado, o número de idosos aumenta rapidamente em todo o 
território brasileiro e, por outro, os jovens, que estão ingressando no mercado de trabalho, não possuem 
qualificação necessária e ou disposição para o trabalho. O ingresso no mercado de trabalho tem sido 
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Segundo França (2011), em muitos desses municípios, os pagamentos feitos 

pela Previdência Social, ultrapassam os recursos transferidos às prefeituras por meio 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 

2012, o número de pessoas com mais de 60 anos representava 12,6% da população, 

ou 24,85 milhões de indivíduos. Em 2011 esse percentual era de 12,1%, enquanto 

que em 2002 representava 9,3%42.  

Somente no ano de 2012, a Previdência Social concedeu quase cinco milhões 

de benefícios, dos quais 86,7% eram previdenciários, 6,7% acidentários e 6,6% 

assistenciais. Em números, o valor total dos benefícios concedidos em 2012 atingiu 

R$ 4,53 bilhões, enquanto que os benefícios concedidos a pessoas com 60 anos ou 

mais representaram aproximadamente 20% de todos os benefícios concedidos43. 

Os idosos brasileiros já somam 20,5 milhões e possuem uma renda média de 

R$ 914,2844, movimentando R$ 27,7 bilhões por mês. Em 53% das casas brasileiras 

                                                             
mais tardio, dada a necessidade de preparação e, também, a um movimento cultural que impele os 
adultos e idosos da família a protegerem os adolescentes, mantendo-os o maior tempo possível longe 
do trabalho. Aqueles, porém, que não possuem condição social propícia a esse movimento de manter 
os jovens mais tempo em casa, fazem com que esses adolescentes ingressem no mercado informal 
de trabalho, sem nenhuma qualificação profissional. 
42 Dados obtidos no site do IBGE, PNAD 2012, indicam que o Sul do país é a região onde as pessoas 
com mais de 60 anos representam uma faixa maior da população: 14,2%. Quatro cidades do Rio 
Grande do Sul, segundo o IBGE, são as recordistas na proporção de idosos. Em Coqueiro Baixo, a 161 
km de Porto Alegre, 20,4% dos habitantes estão nesta faixa de idade – ela é seguida pelas vizinhas 
Santa Teresa (19,8%), Relvado (19,6%) e Colinas (18,7%). A projeção da população, divulgada em 
agosto, pelo IBGE, aponta que os idosos no Brasil deverão representar, em 2060, 26,7% da população, 
ou seja, 58,4 milhões de idosos para uma população de 218 milhões de pessoas, numa proporção 3,6 
vezes maior do que a atual. 
43 Dados obtidos no site da Previdência Social (Anuário estatístico – benefícios), 
www.previdenciasocial.gov.br. Na análise dos dados obtém-se que as espécies mais concedidas foram 
o auxílio-doença previdenciário, com 43,5%, a aposentadoria por idade, com 12,5% e o salário-
maternidade com 12,2% do total. 
44 Referido valor é uma média obtida no Brasil. No entanto, se, considerarmos as regiões brasileiras 
separadamente, esses valores sofrem variações consideráveis. Sendo que, a região Sudeste é a 
principal responsável por elevar essa média. A média apresentada pelo IBGE, no entanto, apenas 
ressalta as grandes desigualdades sociais instaladas no Brasil. Segundo dados apresentados na PNAD 
de 2012, o valor médio dos benefícios apresentou um crescimento de 9,7% no ano, passando de R$ 
833,81 em 2011 para R$ 914,28 em 2012. O valor médio dos benefícios urbanos foi 59,25% maior que 
o dos benefícios rurais, respectivamente, R$ 991,34 e R$ 622,50. A espécie de benefício com maior 
valor médio é a aposentadoria por tempo de contribuição (R$ 1.495,10), seguida da pensão por morte 
acidentária (R$ 1.358,94) e da aposentadoria por invalidez acidentária (R$ 1.250,88). O valor médio 
dos benefícios urbanos concedidos a pessoas do sexo masculino (R$ 1.105,00) é 24,53% maior que o 
do sexo feminino (R$ 887,32). Na clientela rural esta situação se mostrou mais equilibrada, com 
diferença percentual praticamente nula (R$ 622,52 e R$ 622,49). A diferença percentual entre os 
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a renda dos idosos representa mais da metade do orçamento familiar, sendo que este 

percentual chega a mais de 60% na região nordeste45. 

Pelos dados apresentados acima, verificamos que os idosos participam 

ativamente da economia por meio dos benefícios da Seguridade Social, notadamente, 

os benefícios previdenciários e os benefícios de prestação continuada da assistência 

social. Os números acima explicitados, por si só, indicam a dimensão do impacto 

econômico dos benefícios previdenciários, bem como dimensionam a cobertura de 

aposentadorias para os idosos. 

No entanto, participar ativamente da economia e da vida familiar, 

permanecendo na função de arrimo, não significa, necessariamente, que os idosos 

obterão apoio em suas famílias, ou no bairro em que moram, quando advierem as 

dificuldades próprias da situação de dependência46.  

Esse é o motivo pelo qual será necessário que sociedade e Estado47, repensem 

os cuidados a serem dispensados a essa população, que contribuiu para o 

                                                             
benefícios urbanos e os rurais, ocorre porque o segurado especial, isto é, o pequeno agricultor, contribui 
sobre o resultado da produção, fazendo jus ao recebimento de 1 salário mínimo e, por isso, não equivale 
ao valor médio da aposentadoria urbana.  
45 Para obter mais detalhes acerca da contribuição financeira dos idosos, ver no site do IBGE, Evolução 
demográfica 1950 – 2010 e notícia divulgada pela Sala de Imprensa: Educação melhora, mas ainda 
apresenta desafios (2008), que, entre outras informações, colocam que: Em 2007, 84,4% dos 13,8 
milhões de idosos com 65 anos ou mais recebiam aposentadoria e/ou pensão, proporção esta já 
alcançada, em 1997. Sendo, 61,2% aposentados, 14,8% pensionistas e 8,4% aposentados e 
pensionistas no total do país. A proporção de idosos residentes em áreas rurais que recebem benefícios 
era um pouco superior à urbana (88,0% e 83,6%). Nas regiões Nordeste e Sul, as diferenças eram 
mais acentuadas. A proporção de idosos aposentados que recebem pensão cresceu no período de 
1997 a 2007: 4,6% para 8,4%. Na área rural da região Sul, onde o percentual dos que recebem os dois 
benefícios alcançou 19,4%, em 2007, é possível encontrar mais detalhes acerca da contribuição 
financeira dos idosos. 
46 Nas atividades profissionais desenvolvidas por mais de 10 anos, junto ao Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que conta em seus quadros com mais de 300 
mil associados, é possível observar, no contato diário com aproximadamente 500 idosos, que os 
benefícios percebidos por eles são, na maioria das vezes, empregados para o sustento do lar, 
considerado que este alcança inclusive os netos. De forma que, não lhes “sobra” muito para o lazer ou, 
mesmo, para as possíveis necessidades da dependência. Essas, porém, são impressões colhidas no 
decorrer de mais de 10 anos de atuação, não possuindo caráter científico. 
47 Nas oportunidades em que pontuamos o Estado como responsável pelo atendimento ao idoso em 
situação de dependência, não nos esquecemos do ditame constitucional que no artigo 194 da Carta 
Magna, pontua: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social. A maioria das famílias está deixando de realizar sua parte no tocante aos cuidados 
dos idosos, muitas vezes, permanecendo e ou voltando a depender deles. Restará, consequentemente, 
ao Estado, o papel de fomentar condições para a realização desse atendimento pela sociedade e pela 
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crescimento da sociedade durante toda sua vida laboral, e, que na velhice, continua 

contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. 

 

 1.5 A dependência na velhice 

 A definição de dependência não é assunto consente para aqueles que lidam 

com as limitações da velhice, porém, para fins deste trabalho, a dependência 

caracteriza-se pela necessidade de auxílio para a execução das atividades do 

cotidiano, de uma população com dependência funcional, originária de problemas de 

saúde física e mental. A dependência, então, é a perda da autonomia do indivíduo 

para desempenhar sozinho, as atividades da vida diária (Rosa et al., 2003). 

Ainda, segundo esses autores, a falta de autonomia para executar as atividades 

do cotidiano, diz respeito à situação de incapacidade funcional do indivíduo, definida 

pela presença de dificuldades no desempenho de certos gestos e de certas atividades 

cotidianas, ou pela impossibilidade de desempenhá-las. 

Para Caldas (2003), a classificação da incapacidade em graus de dependência 

permite a definição dos tipos de cuidados necessários, para tal utiliza-se o método de 

avaliação funcional, conhecido e aplicado na prática geriátrica, sendo um indicador 

bastante confiável na avaliação de necessidades e definição dos recursos mais 

adequados a cada um. 

Neste contexto, função é definida como “a capacidade de um indivíduo se 

adaptar aos problemas cotidianos, ou seja, aquelas atividades que lhe são requeridas 

por seu entorno imediato, incluindo a sua participação como indivíduo na sociedade, 

ainda que apresente alguma limitação física, mental ou social” (Caldas, 2003, p. 775), 

o que envolve a influencia de múltiplos fatores, alguns bastante complexos. 

A função é avaliada com base na capacidade de execução das atividades da 
vida diária (AVD), que por sua vez se dividem em: (a) atividades básicas da 
vida diária – tarefas próprias do autocuidado, como alimentar-se, vestir-se, 
controlar os esfíncteres, banhar-se, locomover-se, etc.; (b) atividades 

                                                             
família, bem como, de realizar os serviços necessários ao atendimento destinado à população idosa 
brasileira. 



XLII 

 

 

 

instrumentais da vida  diária – indicativas da capacidade para levar uma vida 
independente na comunidade, como realizar as tarefas domésticas, compras, 
administrar as próprias medicações, manusear dinheiro, etc.; e (c) atividades 
avançadas da vida diária – marcadoras de atos mais complexos, e, em 
grande parte, ligados à automotivação, como trabalho, atividades de lazer, 
contatos sociais, exercícios físicos, etc. (Caldas, 2003, p. 775) 

 

Para esta autora, a dependência não é definida ou gerada apenas com base 

na incapacidade, mas pela somatória da incapacidade com a necessidade, não sendo 

a dependência um estado permanente, mas um processo dinâmico, que pode ser 

modificado, reduzido ou prevenido, se houver condições adequadas de assistência e 

ambiente. 

 Estudo realizado pelo IPEA define o que seja a dependência, da seguinte 

forma: 

O ponto de partida da Política Nacional de Saúde do Idoso foi a constatação 
de que o principal problema que pode afetar o idoso, como consequência da 
evolução de suas enfermidades e de seu estilo de vida, é a perda de sua 
capacidade funcional, ou seja, a perda das habilidades físicas e mentais 
necessárias para a realização de suas atividades básicas e instrumentais da 
vida diária (Batista, Jaccoud, Aquino e El-Moor, 2009, p.40). 

 

Nesse mesmo sentido, a dependência está intrinsicamente relacionada à 

vulnerabilidade dos idosos que, segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS 

(1980), possuem as seguintes características: idade superior a 80 anos; mulheres, 

especialmente as solteiras e viúvas; moram sozinhos ou em instituições; estão 

isolados socialmente; não têm filhos; possuem limitações severas ou incapacidades; 

são casais em que um dos cônjuges é incapacitado ou está doente; e/ou têm recursos 

escassos. 

Por esse viés, a incapacidade física, psíquica ou intelectual caracteriza a 

situação de dependência. E, segundo o Conselho da Europa48, a pessoa é 

considerada dependente quando, por razões ligadas à diminuição ou a completa falta 

de algumas das capacidades essenciais, para o desenvolvimento do dia a dia, 

                                                             
48 O Conselho da Europa é uma organização internacional para cooperação jurídica, que congrega 
atualmente 47 Estados membros, e, que por meio das Convenções e das Resoluções, visa modernizar 
e harmonizar as diversas legislações nacionais, para a primazia da democracia, dos direitos humanos 
e do Estado de Direito.    
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necessita de ajuda de terceiros, de forma constante para a realização das atividades 

de apoio do cotidiano. 

Essas atividades do cotidiano, segundo o Conselho da Europa, dividem-se em: 

categoria básica e instrumental. A primeira, diz respeito às tarefas de autocuidado, 

como banhar-se, vestir-se, alimentar-se e locomover-se. Já a segunda se refere às 

atividades necessárias para o desenvolvimento pessoal e social, de forma integral, 

isto é, sem limitações, como fazer compras, utilizar-se de meios de transporte, 

cozinhar, manter compromissos sociais, etc. 

A dependência tem relação direta com o agravamento de doenças crônicas49, 

que não sejam adequadamente controladas e ou tratadas50, gerando, com isso, um 

processo incapacitante ao sujeito, que se descobre afetado em suas funcionalidades 

e o desempenho das atividades rotineiras. 

Desse modo, não é privilégio das classes menos abastadas ou, por assim dizer, 

dos idosos e pobres, as situações de dependência e as dificuldades em fazer frente a 

estas situações. As classes mais ricas enfrentam os mesmos tipos de limitações, 

porém, com mais condições de enfrentá-las. 

                                                             
49 Documento do Banco Mundial, denominado Envelhecendo em um Brasil mais Velho, na p. 15, 
explicita o quanto segue: a magnitude dos gastos em saúde com a população idosa dependerá 
essencialmente se esses anos a mais serão saudáveis ou de enfermidade e dependência. A prevenção 
e o retardamento de doenças e deficiências e a manutenção da saúde, independência, e mobilidade 
em uma população mais velha serão os maiores desafios relacionados à saúde decorrentes do 
envelhecimento da população. 
50 Ao observarem isso, vários Planos de Saúde desenvolveram um trabalho de atendimento e 

acompanhamento de doenças crônicas. Um exemplo é a Operadora de plano de saúde AMIL, com o 
desenvolvimento de dois tipos de serviços relacionados à prevenção de doenças, promoção de saúde 
e gerenciamento de custos: Total Care e PAQV – Programa Amil de Qualidade de Vida, como parte do 
Programa AMIL excelência Médica, lançado em 1999. O Total Care cuida de pacientes com doenças 
de maior prevalência, no caso, cardiopatias e diabetes, independente do tipo de plano e faixa etária, 
sem custo adicional para o beneficiário, envolvendo práticas de medicina preventiva secundária e 
terciária, considerando os seguintes conceitos: a) medicina preventiva primária: orientação preventiva 
aos clientes sem doenças, mas com fatores de risco presentes, ou seja, com risco de desenvolverem 
doenças; b) medicina preventiva secundária: acompanhamento continuado aos clientes com doenças, 
mas sem sintomas clínicos; c) medicina preventiva terciária: acompanhamento continuado aos clientes 
focado na cura ou estabilização de uma doença já existente com manifestação clínica (Silveira 2004, 
p.84).  
A diferença do Total Care e do PAQV é que enquanto o primeiro programa trabalha com clientes 
portadores de patologias cardíacas ou diabetes, o último tenta identificar clientes saudáveis, mas que 
apresentem fatores de risco, promovendo intervenção precoce, de forma a promover a saúde. 
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Por outro lado, convém destacar que a dependência, conquanto seja um risco 

social51, não se confunde com o risco social doença, invalidez ou idade avançada, já 

que a dependência pode decorrer dessas, embora não necessariamente. 

De acordo com Caldas (2003), no Brasil, o idoso dependente tem na família e 

amigos a primeira fonte de cuidados, mas existem muitos idosos que não possuem 

família, ou cujas famílias são muito pobres e sem condições de arcar com esses 

cuidados, ou ainda, seus familiares trabalham e não têm como permanecer em casa 

para cuidar do idoso dependente. 

Ainda segundo essa autora, a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição - PNSN 

(INAN, 1990), indicava que apenas 10% dos idosos brasileiros moravam sozinhos, 

sendo que a maior parte deles era do sexo feminino, com 80 anos ou mais. Esses 

dados demonstram que, diferentemente dos países norte-americanos e europeus, a 

maior parte dos idosos brasileiros moram com a família. 

As políticas públicas de vários países reconhecem oficialmente a importante 

contribuição da família – cuidador informal, bem como dos cuidadores voluntários e 

do setor privado como forma complementar a assistência pública, entretanto, o 

financiamento do cuidado comunitário ainda é um grande desafio. Qual a parcela da 

família e do Estado no cuidado ao idoso dependente?  Esta é uma pergunta que 

precisa ser respondida (Caldas, 2003). 

 Porém, não basta que as políticas públicas existam, é preciso que na sua 

elaboração elas contemplem a realidade do seu público alvo, que são os idosos, de 

forma que sua efetivação se dê dentro da universalidade prevista para cada uma 

delas.  

O quadro geral da dependência no Brasil é bastante singular52, já que não se 

tem conhecimento profundo dessa população. O que o Brasil acumula em termos de 

                                                             
51 A respeito do uso da expressão risco social, Sérgio Pinto Martins(2013), in Direito da Seguridade 

Social, assevera que a melhor terminologia seria a de contingência, por ser uma expressão mais 
técnica. Além disso, a expressão risco é mais genérica, além de estar estreitamente vinculada aos 
seguros privados. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo informações do autor retro 
mencionado, utiliza-se da expressão contingências. 
52 Segundo o estudo publicado pelo Banco Mundial, denominado Envelhecendo em um Brasil mais 
Velho, de 2010, na p. 12, há projeções para o Brasil, no sentido de que o número de pessoas sendo 
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estudos e dados são os colhidos parcialmente e com foco em outras questões, como 

os levantamentos feitos pelo IBGE, que, no Censo, buscam quantificar os dados da 

família brasileira de modo geral e não realizam, por seu turno, estudos dirigidos à 

população idosa de forma sistematizada. 

Tampouco sabemos a extensão de suas dependências, só podendo vir a ser 

conhecida a real situação dos idosos do país a partir de indicadores, que demonstrem 

suas incapacidades e o impacto delas em seus diferentes níveis. 

 No entanto, vários dados já são conhecidos, como os estudos que demonstram 

que a mortalidade do sexo masculino é mais precoce que a do sexo feminino, e que, 

por outro lado, as mulheres têm maior tendência a se tornarem dependentes na 

velhice.  

Este será um dado a ser considerado, já que seremos em 2050, por estimativas 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 6º país com maior número de idosos do 

mundo, e, mais especificamente, com grande número de mulheres idosas em situação 

de dependência, conforme Nogales (1998). 

 Outro fator importante a ser levado em consideração refere-se à renda das 

pessoas mais velhas. É certo que, com toda a política social dos últimos anos, 

milhares de pessoas saíram da linha da miséria, entretanto, ainda permanecem dentro 

da linha de pobreza53, o que não significa ter condições de vida dignas, nem 

tampouco, ter condições de vida no quantum necessário para os reveses da idade.  

                                                             
cuidadas por terceiros não familiares irá duplicar até 2020, sendo cinco vezes maior esse número em 
2040, comparação feita com o ano de 2008. 

53 Linha de pobreza é o termo utilizado para descrever o nível de renda anual, com o qual uma pessoa 
ou uma família não possui condições de obter todos os recursos necessários para viver. O índice mais 
conhecido de linha de pobreza é o publicado pelo Banco Mundial, segundo o qual, define-se pelo valor 
de um dólar ao dia por pessoa, ou seja, quem vive com menos está abaixo da linha de pobreza. Essa 
definição não permite compreender os problemas da miséria em seu âmbito regional e distinto em cada 
país, pois se trata de um índice muito generalizador. Mais informações a esse respeito podem ser 
obtidas no site do IBGE. Já o IPEAdata - Instituto de Pesquisa macroeconômico, geográfico e social, 
da Presidência da República, as linhas de pobreza extrema e da miséria, são estimadas a partir da 
metodologia desenvolvida pela comissão IBGE-IPEA-CEPAL, para se definir uma cesta básica de 
alimentos, que satisfaça os requisitos nutricionais em cada região brasileira. Foram definidas categorias 
de alimentos que compõem a cesta básica em cada região metropolitana. A partir das informações 
sobre o total de calorias por dia, a quantidade consumida e o preço unitário, foi calculada a despesa 
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1.6  Proteção Social aos idosos na comunidade ibero americana 

 

Em setembro de 2009, na Cidade de Montevideo, foi realizado o Encontro Ibero 

americano sobre a situação dos idosos, em cumprimento ao acordado entre chefes 

de Estado e de Governo na XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno54. 

Referido encontro foi organizado pela Secretaria Geral Ibero Americana 

(SEGIB), pelo Fundo das Populações das Nações Unidas (UNPFA) e pela 

Organização Ibero americana de Seguridade Social (OISS), em colaboração com o 

Banco de Previdência Social do Uruguai (BPS) e outras autoridades uruguaias.   

Os resultados desse encontro foram apresentados na XIX Cumbre realizada, 

em Estoril - Portugal, entre 29 de novembro e 1 dezembro de 2009 (OISS, s.d.). 

Em 2006, a Organização Ibero Americana de Seguridade Social (OISS) iniciou 

o projeto denominado Pessoas Idosas, Dependência e Serviços Sociais nos Países 

Ibero americanos (Personas mayores, dependência y servicios sociales en los paises 

iberoamericanos), que contou com a participação e colaboração dos setores 

envolvidos em todos os países membros da Organização dos Estados Ibero 

americanos (OEI). A ampla participação dos países possibilitou a identificação de 

                                                             
para cada produto e a soma dessas despesas resultando na linha de pobreza extrema ou miséria por 
pessoa. A linha de pobreza é definida como sendo duas vezes a linha de extrema pobreza (IPEAdata). 

54 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Govierno trata-se de uma conferência diplomática. 
É o eixo central do ciclo anual da Conferência Ibero-americana, que reune Chefes de Estado e de 
Governo, com a participação dos Estados soberanos da América e Europa. A Cúpula é, depois da 
Reunião de Ministros de Relações Exteriores, a mais alta instância política da Conferência Ibero-
americana. Os encontros de altos mandatários constituem um fórum privilegiado para debater assuntos 
multilaterais. Criam um clima de confiança entre os diversos intervenientes que permite trocar 
experiências, estabelecer diagnósticos partilhados e orquestrar posições comuns perante os desafios 
que a Comunidade enfrenta. Mais informações podem ser conferidas no site da Secretaria Geral Íbero-
Americana. 
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problemas comuns, e a elaboração de propostas conjuntas para a melhoria e 

desenvolvimento de serviços destinados aos idosos e à dependência. 

Durante os anos de 2009 e 2010, a Organização Ibero americana de 

Seguridade Social (OISS), em conjunto com as instituições dos países das respectivas 

regiões, elaborou o estudo La situación de los adultos mayores en la Comunidad 

Iberoamericana, que apresenta dados bem atuais da situação do idoso na região ibero 

americana. 

 

1.6.1 Envelhecimento na Comunidade Ibero americana 

Segundo a Organização Ibero-americana de Seguridade Social - OISS (s/d), 

embora a população ibero-americana acompanhe o envelhecimento da população 

mundial, existem certas diferenças desse processo nas regiões desenvolvidas e nas 

regiões em desenvolvimento. Enquanto que nas regiões desenvolvidas as pessoas 

com 60 anos ou mais representam 20% da população, com projeção de alcançar a 

marca de 33% em 2050, nos países em desenvolvimento representam 8%, com 

previsão de serem 20% em 2050, ou seja, o mesmo percentual atual das regiões 

desenvolvidas. 

Segundo esses dados55, em 2010 a população ibero-americana seria de 

aproximadamente 623 milhões de pessoas, sendo 50,63% de mulheres e 49,37% de 

homens. Desse total 6,9% dos homens e 8,7% das mulheres possuem 65 anos ou 

mais. 

De acordo com a pirâmide da população da Comunidade Ibero-americana, a 

primeira década do século XXI finalizou com 11 milhões de pessoas com mais de 80 

anos. Do total de idosos com 65 anos ou mais, a população dos mais idosos, acima 

de 80 anos, representa 24,7% de mulheres e 19,8% de homens. 

                                                             
55 Dados obtidos no documento publicado pela Organização Ibero-Americana de Seguridade Social – 
OISS, intitulado “Personas mayores, dependencia y servicios sociales en los países iberoamericanos: 
Necesidades y demandas” (2006-2007).   
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Esse processo de envelhecimento não é homogêneo, nem tampouco linear, 

apresentando ritmos diferentes nos países membros da Comunidade.  

De um lado, existem países com percentual maior de idosos com 65 anos ou 

mais, que se assemelha aos percentuais de países desenvolvidos, como Portugal, 

Espanha, Uruguai, Cuba, Andorra, Argentina e Chile. 

E, de outro lado, encontram-se os países com menor percentual de indivíduos 

com 65 anos ou mais, como Bolívia, Guatemala, Nicarágua e Honduras.  

Ainda, de acordo com esses mesmos dados, a expectativa de vida para as 

mulheres é maior que para os homens, sendo de 78,5 anos para elas e de 72,3 para 

eles. 

Esses dados apontam, na região Ibero-americana, a existência de 29 idosos 

para cada 100 crianças em 2010, sendo que o índice de dependência56, isto é, a 

quantidade de pessoas em idade ativa com relação aos idosos, é de 12 idosos para 

cada 100 habitantes em idade produtiva. 

Em 2002, 30,4% das pessoas com mais de 60 anos estavam empregadas. O 

percentual subiu para 34,7% em 2012. Outra questão oportuna refere-se, também, 

aos dados publicados pelo IBGE57 colocando que:  

A queda da fecundidade, acompanhada do aumento na expectativa de vida, 
vem provocando um envelhecimento acelerado da população brasileira, 
representado pela redução da proporção de crianças e jovens e por um 
aumento na proporção de idosos na população. O envelhecimento afeta a 
razão de dependência da população, que é representada pela razão entre os 
segmentos economicamente dependentes (abaixo de 15 e acima de 64 anos 
de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de 
idade), ou seja, a proporção da população que teoricamente deveria ser 
sustentada pela parcela economicamente produtiva. As razões de 
dependência, que eram de 46,0 em 2013 (ou seja, cada grupo de 100 
indivíduos em idade ativa teria que sustentar 46 indivíduos) atingirão o valor 
mínimo em 2022 (43,3) quando voltarão a subir, chegando em 2033 no 
mesmo nível verificado em 2013, até atingir 66,0 em 2060. O processo de 
redução das razões de dependência, conhecido como “bônus demográfico” 
ou “janela de oportunidade”, proporciona ao país oportunidades decorrentes 
de uma menor parcela da população a ser sustentada pelo grupo 
economicamente ativo. Contudo, quando as razões de dependência voltam a 
subir, esta “janela” começa a fechar-se. No caso, a principal parcela da 

                                                             
56 Nesse caso, a dependência referida não é a objeto do presente estudo, mas a dependência 
socioeconômica entre população ativa, em idade de trabalhar e a população idosa. 
57 Informações disponíveis no site da instituição. 
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população a ser sustentada, anteriormente composta majoritariamente por 
crianças, agora passa a ser de idosos. Em 2060, o percentual da população 
com 65 anos ou mais de idade será de 26,8%, enquanto em 2013 esse 
percentual era de 7,4%. 

 

 Desse modo, o estudo publicado pela OISS destaca os seguintes desafios para 

a comunidade ibero-americana: a) propiciar o envelhecimento ativo; b) gerenciamento 

do fator idade, combatendo a discriminação e aumentando a permanência dos idosos 

no mercado de trabalho; c) garantia de aposentadorias com valores adequados, 

porém de forma financeiramente viável; d) acesso a serviços de saúde com qualidade 

e de forma sustentável; e) atendimento aos idosos em situação de dependência; f) 

gestão dos efeitos macroeconômicos do envelhecimento, com crescimento 

econômico, equilíbrio das contas públicas, geração de emprego e renda para jovens 

e idosos. 

 Assim, verifica-se que o atendimento à dependência é um dos desafios a ser 

enfrentado em todo o mundo, vez que a diminuição da natalidade, o aumento da 

expectativa de vida e a mudança do desenho familiar são realidades que acometem 

a todos os países. Como consequência, haveremos de ver, no mundo, um contingente 

cada vez mais expressivo de idosos que apresentarão necessidades específicas. 

 Essa demanda por atendimento às necessidades próprias da idade, e que, 

hoje, não estão sendo supridas adequadamente pelas famílias, precisará da atenção 

de todos. 

  

1.6.2. Sistema de proteção social e segurança econômica dos Idosos 

  Conforme estudos da Organização Ibero-americana de Seguridade Social - 

OISS (s/d), os sistemas de proteção social são os instrumentos mais importantes de 

política pública para o enfrentamento da situação de vulnerabilidade do idoso. 

Entretanto, a comunidade ibero-americana apresenta baixa cobertura e desequilíbrios 

com relação às classes sociais, etnia, gênero e áreas rurais, limitando ainda mais sua 

eficiência. 
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 Referido estudo atesta que metade da população idosa da América Latina não 

tem acesso a uma aposentadoria. Em 2000, somente Argentina, Chile, Brasil e 

Uruguai ultrapassavam a marca de 60% de cobertura contributiva58. 

A segurança econômica é um dos desafios na geração e manutenção da 

qualidade de vida dessas pessoas, sendo que esta depende de vários fatores, como 

idade, estado de saúde, formas de convivência, hábitos e estilo de vida anteriores à 

velhice, acesso a serviços de saúde e mecanismos de provimento financeiro, que 

podem ser: benefícios previdenciários e assistenciais; remuneração por trabalho; 

previdência privada e dinheiro recebido de familiares ou de redes sociais de apoio. 

 Ainda, segundo este estudo, na maior parte dos países existem sistemas de 

benefícios não contributivos, o que aumenta substancialmente o número de idosos 

atendidos, como, por exemplo, o Brasil que atende praticamente a totalidade dos 

idosos. 

 Desse modo, é oportuno considerar a cobertura propriamente dita e sua 

intensidade, ou seja, valores e serviços.  Por exemplo, na Colômbia e no Equador esta 

cobertura não ultrapassa 20% do salário mínimo vigente, enquanto que na Nicarágua 

e Panamá gira em torno de 25% e na Bolívia em 30%.  

 Na Argentina, Chile, Espanha, Portugal e Uruguai o valor das pensões não 

contributivas supera os 40% do valor do salário mínimo vigente nesses países. Já o 

Brasil apresenta um sistema de assistência social, dirigido aos idosos e aos 

deficientes, mais generoso, com prestações pecuniárias na monta de um salário 

mínimo, o que equivale ao valor mínimo pego pela Previdência Social e, que 

representa em torno de 70% dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). 

 A cobertura das aposentadorias é bem mais baixa nos extratos de renda menor, 

como: mulheres, que representam 55% dos idosos acima de 60 anos na América 

Latina, trabalhadores autônomos, residentes de áreas rurais e afrodescendentes. 

Esses grupos representam uma parcela expressiva da população, considerando-se 

                                                             
58 O Brasil atinge alto patamar de proteção social, somando os benefícios previdenciários e os 
benefícios assistenciais. 



LI 

 

 

 

que, em 2009, 33,1% da população ibero americana vivia abaixo da linha da pobreza 

e 13,3% em situação de miséria. 

 No que diz respeito à sustentabilidade e expansão da proteção serão 

necessárias futuras reformas, visando incorporar o grande contingente de 

trabalhadores que não contribuem para o sistema de previdência, ou seja, são 

necessárias medidas que torne atraente a formalização dos mesmos. 

 Países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, Portugal, Principado de 

Andorra, Uruguai e Chile tornaram obrigatória a incorporação dos trabalhadores 

autônomos e dos trabalhadores rurais59. 

Na América Latina, o Chile se destaca por sua reforma previdenciária de 2008, 

com um sistema de aposentadoria não contributiva, que além de cobrir as 

necessidades básicas desses idosos, também se destina à educação, compra de 

insumos agrícolas ou pequenos investimentos, ao final, favorecendo a geração de 

emprego e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)60. 

 Embora, ainda não conste dos estudos proferidos pela OISS, o Brasil alcança 

patamares de excelência na proteção social ao idoso, quando aumenta a participação 

dessa parcela populacional, no sistema de assistência social. 

 

1.6.3. Atenção à Saúde 

                                                             
59 O Brasil avança consideravelmente nesse sentido, incluindo no Sistema de Contribuição 
Previdenciária, as donas-de-casa que, por um lado passaram a ter direito aos benefícios ofertados pela 
Previdência Social e, por outro lado, tornaram-se contribuintes do mesmo sistema, aumentado a 
arrecadação. Contudo, insta destacar que, mesmo sendo de contribuição obrigatória, um terço dos 
autônomos e dos trabalhadores rurais não contribuem para o sistema previdenciário. 
60 A reforma previdenciária Chilena foi considerada, a “reforma da reforma”, que buscou remediar as 
consequências danosas da reforma feita por Pinochet, em 1981. Fora introduzida a aposentadoria 
solidária, de forma que todos os chilenos com mais de 65 anos, que estejam situados entre os 60% 
mais pobres da população, terão o direito, a partir de 2012, a um benefício mensal mínimo de 75 mil 
pesos (US$ 167). Esse será o valor para quem nunca contribuiu e significa um aumento de 66% sobre 
o benefício equivalente atual, de 45 mil pesos (US$ 100), que é assistencial e vale apenas para quem 
estiver entre os 20% mais pobres da população. Para incentivar a contribuição, as novas regras 
preveem que também terão direito a um complemento da aposentadoria - que levará o benefício acima 
de 75 mil pesos – a todas as pessoas que tiverem contribuído com menos do que o suficiente para 
alcançar 255 mil pesos (US$ 567) mensais. Esse dinheiro extra, que vem dos cofres públicos, é o 
chamado “aporte previdenciário solidário”. 
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 Saúde e segurança financeira são, de forma geral, as maiores preocupações 

dos idosos, sendo que a saúde se relaciona diretamente com a qualidade de vida na 

velhice. Por conseguinte, melhorias na qualidade da atenção à saúde e nas medidas 

preventivas se refletem diretamente na redução de idosos em situação de 

dependência, isto é, ações de prevenção às doenças e fatores de risco, em idades 

medianas, reduzem situações de dependência em idades mais avançadas. 

 Segundo a Organização Ibero-americana de Seguridade Social - OISS (s/d), 

um dos indicadores de saúde mais utilizados é o de expectativa de vida, que se 

complementa com o indicador de expectativa de vida saudável.  

 De maneira geral, os países ibero-americanos têm experimentado aumento na 

expectativa de vida dos habitantes nos últimos anos, sendo que alguns, como Chile e 

Costa Rica, apresentam expectativa de vida de 80 anos para as mulheres, 

aproximando-se dos indicadores de países com maior desenvolvimento. 

 A comunidade ibero-americana apresenta expectativa de vida média de 74,6 

anos, com 77,53 anos para mulheres e 71,76 anos para os homens. Entretanto, há 

uma diferença de 13 a 16 anos entre o país com a maior (Espanha, com 78 para 

homens e 84 anos para mulheres) e a menor expectativa de vida (Bolívia com 65 para 

homens e 68 anos para mulheres). 

Tão importante quanto este indicador é o de expectativa de vida saudável, cuja 

média da comunidade ibero-americana é de 67,95 anos para mulheres e 64,27 para 

os homens. Neste quesito a maior diferença permanece entre estes mesmos países, 

ou seja, Espanha com 71 anos para homens e 76 para mulheres e Bolívia com 57 

anos para homens e 59 para mulheres. As diferenças entre a maior e a menor 

expectativa de vida saudável variam entre 14 e 17 anos.  

A melhoria da saúde dos idosos passa por uma reformulação de políticas de 

saúde específicas por faixa etária, programa sócio sanitário, além de serviços 

médicos, sendo necessária a readequação dos serviços oferecidos atualmente, de 

forma a atender as crescentes demandas da população idosa (OISS, s/d). 
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Estes mesmos estudos (OISS, s/d), apontam a importância de oferecer 

serviços de saúde nas zonas mais afastadas, não somente ao idoso, mas a todos os 

habitantes, considerando-se que investimentos em prevenção, produzem uma vida 

mais saudável na velhice. Embora, em todos os países da comunidade, o acesso à 

saúde seja um direito constitucional, nem sempre ele se concretiza. 

Na maioria dos países da comunidade existem três setores de saúde: o público 

de assistência social, que atende aos não segurados, normalmente gerido pelos 

Ministérios da Saúde; o seguro social, geralmente administrado por várias entidades; 

e o privado, envolvendo entidades com fins lucrativos. 

Normalmente as pessoas de alta renda utilizam os serviços privados. As 

pessoas de classe média e emprego formal utilizam-se do seguro social, enquanto 

que aquelas que não são contribuintes do seguro social, ou são de baixa renda, 

acabam sendo atendidas pelos serviços públicos de assistência social, assim como 

as populações indígenas e aqueles residentes em zonas rurais. 

No Brasil, desde a Constituição de 1988, que a proteção à saúde não está mais 

atrelada ao seguro social, tendo se tornado universal o seu acesso. Assim, é que 

existe um Sistema Único de Saúde - SUS, com segmentações expressivas na 

prestação dos serviços de saúde e, com diferenças territoriais no acesso aos recursos 

e à qualidade dos serviços. A autonomia dos Estados e Municípios cria diferenças no 

âmbito das coberturas61. 

A Organização Ibero-americana de Seguridade Social - OISS (s/d) aponta falta 

de dados suficientes para uma análise mais acurada dos serviços de saúde 

destinados aos idosos, que, na maioria dos casos, está misturado aos serviços 

habituais de saúde. 

                                                             
61 As diferenças de atendimento do SUS podiam ser auferidas pela análise do índice de desempenho 

do SUS, publicado em 2012, no site do Ministério da Saúde, cujo relatório permite que se observe os 
grandes contrastes existentes entre regiões, estados e municípios do Brasil. Santa Catarina, por 
exemplo, obteve a melhor nota entre os estados (6,2), enquanto Vitória foi a melhor capital, com 7,08. 
Maceió, por sua vez, teve um dos piores indicadores entre as capitais (5,04), e o município de Ribeirão 
Pires, na Grande São Paulo, também figurou entre os de pior atendimento do SUS (3,76). Referida 
consulta fora feita, ainda em 2012. No presente momento, o link consta da página do Ministério da 
Saúde, porém, sem êxito no acesso ao documento em questão.  
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Apesar da deficiência de dados, estudos (OISS, s/d) indicam diferenças 

alarmantes de assistência de saúde ao idoso entre os países ibero-americanos como, 

por exemplo, Portugal, Uruguai e Brasil apresentam 100% de cobertura no 

atendimento à população, incluindo os idosos, enquanto há casos como o do Equador 

em que apenas 21% da população possuía cobertura, e da Bolívia onde 75% da 

população não tinha cobertura, a época do levantamento de dados do referido estudo. 

Da população coberta na Bolívia somente 62% dos idosos são beneficiados 

pelos programas de saúde, enquanto que não há dados relativos ao Equador. 

Vale ressaltar que os dados de Portugal são de 2010, da Bolívia de 2009, do 

Uruguai de 2008 e os do Equador de 2006. Estas informações, por si só, já são 

indicadoras da discrepância entre os países, no que se refere a controle e manejo de 

dados estatísticos referentes à saúde em seus territórios. 

Isto leva ao seguinte raciocínio: Se não há dados, ou estes são insuficientes, a 

política pública de saúde dificilmente atenderá às necessidades da população, seja 

ela idosa ou não, pois, toda política pública se vincula ao conhecimento das 

necessidades da população: o que, quanto e onde investir, bem como, controle de 

eficiência dos programas e políticas, a fim de se organizar correções de rotas 

necessárias. 

Outro indicador importante, para a avaliação dos serviços de saúde, é a 

quantidade de médicos por habitantes. Nesse quesito, encontramos uma grande 

heterogeneidade na comunidade.  

Cuba desponta com 64 médicos para cada 10.000 habitantes. A Argentina, 

Espanha, México Portugal, Principado de Andorra e Uruguai apresentam-se com uma 

variação de médicos para cada 10.000 habitantes, entre 28,9 e 37,6, formando um 

bloco diferenciado, enquanto que a maioria dos países integrantes da comunidade 

possui de 10 a 19 médicos por 10.000 habitantes. No outro extremo, temos países 

com menos de 10 médicos para cada grupo de 10.000 habitantes, como a Nicarágua 

com 3,7 e Honduras com 5,7.  
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Também nesse quesito de análise, a Organização Ibero-americana de 

Seguridade Social - OISS (s/d) se deparou com defasagem ou falta de dados, pois as 

últimas informações da Nicarágua datam de 2003, as do Equador são do ano de 2000, 

enquanto que os dados da Guatemala são de 1999 e da Espanha e Principado de 

Andorra são de 2007. Estas informações foram disponibilizadas à OISS pelas Nações 

Unidas, por meio de seu Observatório Global de Saúde. 

Essa mesma organização aponta outro dado importante para avaliação dos 

serviços de saúde, que é o investimento em saúde, em dólar médio per capita em 

2008.  

Novamente se encontram discrepâncias, com formação de três blocos: países 

desenvolvidos como Andorra, Espanha e Portugal com USD 3.331, USD 3.087 e USD 

2.319, respectivamente; um segundo bloco de países sul-americanos, compostos pelo 

Uruguai, Argentina, Brasil e Chile, com respectivamente USD 954, USD 801, USD 

722, USD 697, além de México, Venezuela, Panamá e Colômbia com USD 602 e USD 

599, USD 493 e USD 317, respectivamente; um terceiro bloco com demais países 

que, possuem investimentos entre USD 90,00 (Bolívia) e USD 251 (Rep. Dominicana). 

É importante observar que saúde para idosos não depende unicamente de 

serviços médicos, mas da interação de dimensões que envolvem a saúde física e 

mental, a independência na vida diária e econômica, a integração social e o apoio 

familiar, como observamos nos apontamentos da OISS: 

fatores socioeconômicos e ambientais, como o desemprego, a renda, a 
educação, a pautas e estilo de vida, os determinantes meio ambientais, etc... 
Isto implica que também é possível influir na saúde através de políticas de 
renda ou educativas, e não somente através de mudanças nos sistemas de 
saúde (OISS, s/d, p. 36)62. 

 

 Pelos dados arregimentados nos estudos publicados pela OISS, verificamos 

que os países da América do Sul e América Central, enfrentam a questão do 

                                                             
62 Tradução do texto do estudo da OISS (s/d, p. 36): “Debe tenerse en cuenta que la salud de los adultos 

mayores no depende unicamente de factores médicos y de la capacid de resolución del sistema 
sanitário, sino que también está influída por múltiples factores socioeconómicos y ambientales, como 
el desempleo, el ingresso, la educación, las pautas y estilos de vida, los determinantes médio 
ambientales, etc. Esto implica que también es posible incidir en la salud a través de políticas de ingresso 
o educativas, y no solo a través de câmbios en los sistemas sanitários” 
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envelhecimento, sem, contudo, aterem-se à questão da dependência do idoso. Ao 

menos, não de forma direta. 

 A implantação de algum tipo de renda aos idosos e o atendimento no serviço 

público de saúde são medidas básicas garantidas pelas constituições desses países. 

No entanto, considerada a vertiginosa curva crescente do envelhecimento 

populacional, será preciso mais que isso, para atender aos idosos em situação de 

dependência. 

 

1.6.4. Serviços Sociais 

 Segundo a Organização Ibero-americana de Seguridade Social - OISS (s/d), os 

serviços sociais são uma parte fundamental da proteção social, sendo ferramenta 

importante no combate às desigualdades sociais e à inclusão social em todas as 

etapas da vida, principalmente na velhice. O conceito de serviço social, segundo a 

OISS, inclui:  

atividades destinadas a garantir a inclusão das pessoas com necessidades 
de longo prazo, devido a uma incapacidade, ao envelhecimento ou a um 
problema de saúde, a ajuda às pessoas no enfrentamento de desafios 
imediatos da vida ou crise (endividamento, desemprego, toxicomania ou 
ruptura familiar e as atuações que completam ou sustentam o papel das 
famílias nos cuidados, destinados principalmente aos mais jovens e aos 
idosos (OISS, s/d, p. 38)63. 

 

Na Europa os serviços sociais estão em plena expansão, gerando crescimento 

econômico e de empregos, sendo tema presente nas agendas políticas e sociais dos 

governos. 

O crescimento se deu devido à ampla cobertura obtida com a universalização 

das aposentadorias por trabalho e por incapacidade e, também, com a universalidade 

da proteção social em saúde. 

                                                             
63 Tradução do texto OISS (s/d, p.38) : “Dentro del concepto de servicios sociales se incluyen las 
atividades destinadas a garantizar la inclusión de las personas con necessidades a largo plazo debidas 
a una discapacidad, al envejecimiento o a un problema de salud, la ayuda a las personas para afrontar 
las actuaciones que completan y sostienen el papel de las famílias en los cuidados destinados 
especialmente a los más jovens y a los mayores”. 
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O financiamento desses serviços prevê a participação dos usuários, que 

possuem condições econômicas para tal, no custeio de serviços sociais, de forma a 

poder garantir a todos os cidadãos uma renda básica e um sistema nacional de saúde, 

que possa proporcionar assistência de saúde gratuita a todos, em especial aos idosos, 

incluindo fornecimento gratuito de medicamentos. 

Os serviços sociais para pessoas idosas ajudam a reduzir a pressão no sistema 

de saúde, por cuidados de longa duração, pois muitas vezes eles evitam internações 

hospitalares, geradas por crises agudas de saúde, ou reduzem tempo de internação, 

quando estes idosos podem receber cuidados necessários à convalescência fora da 

unidade de saúde, cuidados que possuem muito mais componentes de atenção social 

do que propriamente de atenção à saúde. 

Um exemplo disso é o custo do leito hospitalar que é cinco vezes maior do que 

um lugar em uma residência para idosos. 

Com relação aos serviços sociais destinados a idosos nos países ibero- 

americanos, estes apresentam várias diferenças de país para país, considerando-se 

o perfil de cada um e o grau de envelhecimento da sociedade. 

Segundo a Organização Ibero-americana de Seguridade Social - OISS (s/d), 

boa parte dos serviços sociais, nesses países, se destinam à defesa dos direitos dos 

idosos, compreendida como a promoção de uma imagem positiva da velhice e 

prevenção de maus tratos na velhice. Além disso, se observa o desenvolvimento de 

instrumentos de atenção para os idosos em situação de vulnerabilidade. 

Dentre os programas apontados pelo estudo, no âmbito dos serviços sociais, 

se encontram: 

- serviços residenciais;  

- serviços comunitários, como tele assistência, refeitórios, assistência 

domiciliar, albergues;  

- promoção do envelhecimento ativo, por meio de Clubes da melhor idade, 

esportes, alfabetização para adultos, programas de desenvolvimento pessoal e 
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cognitivo, turismo social e de saúde, assistência cultural e recreativa, programa sócio 

ocupacional e sócio educativo, centros de convivência; 

- atenção a idosos em situação de vulnerabilidade, com programas de proteção 

social, de alimentação para idosos, de construção de laços sociais e de solidariedade, 

atenção geriátrica e gerontológica para idosos indigentes ou que vivem sozinhos e 

residências assistidas ou programa habitacional para idosos de baixa renda. 

Nesse item, novamente, constata-se a diferença existente entre o que cada 

país proporciona a seus habitantes, considerando-se a heterogeneidade no 

desenvolvimento econômico e social dos membros da comunidade. 

Como podemos observar, por um lado a Bolívia, que é o país com a menor 

oferta de serviços destinados aos idosos, oferecendo apenas albergues e refeitórios 

e, por outro lado, a Espanha com uma variada gama de serviços, que serão 

detalhados no capítulo III desse trabalho.   

Essa mesma discrepância é observada, no que se refere a programas 

relacionados à formação, promoção e defesa dos direitos dos idosos, programas 

intergeracionais e de acessibilidade urbana e residencial, onde a Espanha se destaca 

positivamente, por oferecer uma variada gama de serviços. 

O Brasil, por sua vez, promulgou diversas leis para a proteção do idoso, 

implantando centros de referência, inclusive na esfera criminal para a proteção aos 

maus tratos. No entanto, esse é um quesito onde se observa pouco investimento na 

maioria dos países da comunidade. 
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II – PROTEÇÃO SOCIAL À DEPENDÊNCIA NA ESPANHA 

 

2.1 O envelhecimento na Espanha / 2.2. Conceito de dependência / 2.2.1 Proteção Social à 

dependência. 

 

 

2.1 O envelhecimento na Espanha 

 

 Nesse capítulo, estudaremos o tratamento dado, pela Espanha, aos idosos em 

situação de dependência. Como no restante do mundo, a expectativa de vida dos 

cidadãos espanhóis aumenta progressivamente, em sentido diametralmente oposto 

às taxas de natalidade, que decrescem. 

Contudo, antes de adentrarmos nos serviços prestados, pelo Estado espanhol, 

à população idosa em situação de dependência, é preciso visualizar a dimensão do 

envelhecimento neste território. 

Dados do último censo espanhol, realizado em 2011, publicados no site Index 

Mundi64, informam que, naquela data, a população espanhola era de 47,27 milhões, 

sendo que a pessoas com mais de 65 anos de idade representavam 17,1% do total. 

Em relação às pessoas com mais de 80 anos, dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) informam que, em 2012, a população acima de 80 anos era de 

2.409.355, o que equivale a aproximadamente 5% do total da população.  

As estatísticas deste Instituto demonstram uma previsão de queda na 

população, que atingiria a cifra de 41,5 milhões de pessoas em 2052, com aumento 

da população idosa. A expectativa é de que se atinja a marca de 15,02 milhões de 

pessoas acima de 65 anos, ou seja, 36,19% da população, sendo que a população 

acima de 85 anos chegaria a 3,82 milhões de pessoas, representando 0,9% do total 

da população. 

                                                             
64 Index Mundi é um portal de dados, que coleta informações, estatísticas e mapas de múltiplas fontes, 

a respeito da maior parte dos países do mundo. 
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Consoante cresce o número de idosos na sociedade, observa-se uma mudança 

substancial nas famílias, aliás, esse fenômeno vem acontecendo em praticamente 

todo o mundo.  

Há algumas décadas, a família era composta por pai, mãe, numerosos filhos e 

agregados, que podiam ser os avós ou parente mais idoso, por exemplo, uma tia 

solteira ou viúva, que passava a ser encargo da família, recaindo sobre as mulheres 

o cuidado das pessoas dependentes. Isto vem mudando, pois na atualidade a família 

passou a ter núcleos mais reduzidos, por vezes com filho único.  

A mulher entrou no mercado de trabalho65, fazendo com que tenha menos 

tempo disponível em casa, inviabilizando o auxílio aos familiares dependentes, como 

ocorria antigamente, mudando sua posição social dentro da família. Além disso, a 

busca pela realização profissional fez com que a jovem mulher, que antes tinha como 

foco o matrimônio e a constituição de uma nova família, postergasse esta 

possibilidade. 

O aumento no número de separações, divórcios, bem como de novos 

casamentos, separa familiares diretos e fragiliza a rede de solidariedade familiar, 

havendo a coexistência de vários modelos de família: pessoas vivendo sozinhas, 

famílias monoparentais, uniões sem casamentos formais; relações estáveis 

homoafetivas. 

Assistimos, também, a democratização nas relações intergeracionais, que tem 

levado à permanência dos filhos por mais tempo em casa, muitos até depois dos 30 

                                                             
65 A respeito das modificações do desenho familiar, bem como da saída da mulher do papel de 
cuidadora, Esping-Andersen (2000, p. 94) disserta sobre a ideia de desfamiliarização, como segue: 

“desfamiliarizar não significa opor-se à família; ao contrário, o termo desfamiliarização pretende 
descrever em que medida as responsabilidades de atenção, cura e bem-estar das famílias foram 
reduzidas. (...) Um sistema é familista não se é a favor da família, mas se a sua política pública assume 
(e age para) que qualquer núcleo familiar seja o primeiro responsável pelo bem-estar dos seus 
membros. (...) O conceito de desfamiliarização é paralelo àquele de desmercadorização; com efeito, 
para as mulheres, a desfamiliarização é em geral uma precondição da sua capacidade de se 
mercadorizar”. 
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anos, não gerando uma nova família, bem como casamentos entre pessoas com 

grande diferença de idade. 

Esse cenário amplia a importância social da dependência, deixando de ser 

apenas uma questão privada familiar ou individual, transformando-se em uma questão 

pública – sociosanitária.  

 

2.2  Conceito de Dependência 

 Para tratar da proteção social à dependência, torna-se necessário definir o que 

é dependência. 

 A definição de dependência adotada pela Espanha seguiu a recomendação do 

Conselho de Europa66, estando em congruência com a nova Classificação de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, da OMS – Organização Mundial de 

Saúde, estabelecida em 2001. 

A dependência é compreendida como resultado do surgimento de um déficit de 

funcionamento, decorrente de doença ou acidente, levando a uma limitação de 

atividade, que não pode ser compensada com adaptações do entorno, ocasionando 

restrições e a geração da dependência da ajuda de outras pessoas para a realização 

das AVDs – atividades de vida diária. 

As atividades da vida diária podem ser divididas em: a) – básicas, que 

compreendem aquelas imprescindíveis à subsistência e autonomia básica dentro do 

ambiente residencial; e b) – instrumentais, aquelas mais complexas, envolvendo a 

tomada de decisão, mobilidade mais complexa, interações com o meio ambiente mais 

amplo (o externo), tais como administração da casa, das finanças, etc. 

Para a ocorrência da chamada dependência, é necessária a presença de três 

fatores: a) existência de limitação física, psíquica ou intelectual, que reduza 

                                                             
66 Organização internacional, de personalidade jurídica reconhecida pelo direito internacional, fundada 

em 1949, com o proposito de defender os direitos humanos, o desenvolvimento democrático e a 
estabilidade político-social na Europa. Serve 47 Estados, incluindo os 27 integrantes da União 
Europeia. Nesta organização encontram a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos.  
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determinadas capacidades da pessoa; b) incapacidade de realizar por si mesma (o) 

as atividades de vida diária e, c) necessidade de assistência ou cuidados da parte de 

um terceiro. 

De acordo com o SAAD - Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, autonomia pessoal e dependência são conceitos que refletem a 

realidade em que as pessoas se encontram ou podem se encontrar ao longo da vida, 

conforme segue: 

Autonomía personal 

Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 
propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria” 
(artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
SAAD, 2012, s.n.). 

Dependencia 

Estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal” (artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, SAAD, 2012, s.n.). 

 

 O Programa de Avaliação da Incapacidade e das Situações de Dependência 

estabelece a necessidade de uma avaliação, comprovando a existência da 

dependência, bem como de seu grau, a partir do qual são definidos os tratamentos e 

benefícios que o cidadão dependente, idoso ou não, tem direito. 

As avaliações são de competência das Comunidades Autônomas – CCAA67, 

no que diz respeito aos habitantes daquele território, enquanto que nas cidades 

                                                             
67 A Espanha é uma monarquia democrática, que administrativamente está dividida em 17 comunidades 

autônomas, dotadas de autonomia legislativa e competências executivas, possuindo seus próprios 
estatutos, órgãos de governo e instituições representativas, sendo administradas por seus 
representantes próprios. São elas: Andaluzia, Aragão, Astúrias, Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, 
Castela-Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Comunidade Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, 
Madrid, Murcia, Navarra e País Basco. Além dessas comunidades, também fazem parte do governo 
espanhol Ceuta e Melilla no noroeste africano, consideradas cidades autônomas, que possuem mais 
poderes que os munícipios, porém com menos poderes que as Comunidades Autônomas. As Ilhas 
Chafarinas, Peñón de Alhucemas e Peñón de Vélez de la Gomera são administradas diretamente pelo 
governo central. 

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/texto_ley/preliminar/index.htm
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/texto_ley/preliminar/index.htm
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autônomas de Ceuta e Melilla são de competência do IMSERSO – Instituto de 

Mayores e Servicios Sociales68. 

Essas comunidades autônomas trabalham em comum acordo com o Conselho 

Territorial de Serviços Sociais e o SAAD – Sistema para a Autonomia e Atenção à 

Dependência, no sentido de composição e atuação dos órgãos de avaliação das 

comunidades autônomas. 

As escalas, seus procedimentos de aplicação e critérios de avaliação são os 

mesmos em todo o território espanhol, de forma a respeitar a igualdade de tratamento 

a todos os cidadãos, sendo que sua uniformidade é garantida por grupos de trabalho 

permanentes. 

Esses grupos são formados por comissões estatais (Ministério da Saúde e de 

Política Social, órgãos correspondentes das Comunidades Autônomas) e de 

representantes de Associações conectadas às questões da dependência como a 

CERMI – Comité Español de Representantes de Personas com Discapacidad. 

 Há uma constante preocupação com a atualização de conhecimento, 

adequação de procedimentos a novas normas, leis, instrumentos ou sugestões de 

organismos internacionais, como a Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – CIF, por exemplo.  

As evidências disponíveis mostram a existência da relação entre dependência 

e idade, mas a dependência não se restringe ao fenômeno do envelhecimento.  

Ela pode surgir desde o nascimento, em decorrência de uma doença ou 

acidente, fatores genéticos, sociais e ambientais, sendo que, em vários casos, é 

possível preveni-la, como exemplo, promoção de hábitos de vida saudável, melhoria 

dos sistemas de atenção à saúde e tratamento precoce de doenças crônicas. 

Existe uma correlação entre saúde e situações de dependência, mas também 

há uma interconexão entre serviços de saúde e serviços sociais, levando ao conceito 

                                                             
68 Instituto de Idosos e Serviços Sociais, entidade gestora de serviços complementares à Seguridade 

Social para idosos e pessoas em situação de dependência. 
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de “espaço sóciosanitário”, uma vez que receber atendimento de saúde não é 

suficiente para assistir à pessoa em situação de dependência, visto que, conforme o 

grau de dependência é que se definirá a assistência adequada para a realização de 

atividades instrumentais da vida diária. 

  

2.2.1 Proteção Social à Dependência 

Na década de 70, o cuidado com os idosos passou a ser pauta de debates 

públicos e de estudos, que buscavam a solução ideal para o enfretamento dessa nova 

realidade social, sendo que este caminho trilhado pela Espanha atingiu seu ápice em 

1975 com o Informe Gaur69, que foi o primeiro estudo sociológico sobre o 

envelhecimento. 

O informe Gaur revelou realidade vivenciada pela população idosa da Espanha 

e do mundo, qual seja, a da pobreza de recursos da população idosa e o pouco 

recurso destinado a ela.  

À época do Informe Gaur, a assistência destinada aos idosos, em situação de 

dependência, restringia-se às residências, que eram similares aos asilos, que, nos 

países do norte da Europa, eram severamente criticados pelas perniciosas 

consequências vividas pelos idosos expostos à institucionalização. 

A década de 80 trouxe mudanças na forma pela qual o envelhecimento passou 

a ser visto. A Espanha lançou a Ley de Integración Social de las Personas con 

Minusvalía (LISMI) em 1982, tendo havido uma expansão do sistema de seguridade 

social e do acesso à saúde e, no mesmo compasso, iniciou-se ainda que de forma 

incipiente, a implantação de serviços sociais, dentro da esfera pública de assistência 

aos cidadãos espanhóis. 

Apesar desses serviços, que foram paulatinamente implantados, o movimento 

geral foi no sentido de responsabilizar novamente as famílias pelo cuidado a ser 

                                                             
69 As referencias sobre o Informe Gaur, de 1975, foram obtidos no artigo Envejecimiento Y Protección 
Social de la Dependencia en España. Veinte años de historia y una mirada hacia el futuro, da autora 
Teresa Sancho Castiello. Procurado em diversas fontes, não fora localizado o Informe GAUR para 
consulta. Em 14 de abril de 2013, requisitei ao Consulado Espanhol, no Brasil, orientação para 
conseguir o referido informe. 
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dispensado aos seus idosos, situando o Estado na posição de quem somente ajuda 

na falta dos familiares. 

Nos anos 90, a Espanha avançou na questão com a publicação de um 

importante plano de ação e metas, que visava assistir integralmente às pessoas 

idosas, o denominado Plan Gerontologico, de 199270.  

Conjuntamente com toda a produção de conhecimento adquiridos nos anos 

anteriores, o referido plano tinha por objetivo desenhar uma política social de 

atendimento integral às pessoas idosas. 

Mais uma vez, no entanto, o que se viu foi a deficitária implementação do plano, 

pelos mesmos motivos anteriores, quais sejam, pouca destinação de recursos para 

os gastos em serviços sociais pelas Comunidades Autônomas. 

Em 2006, o governo estabeleceu a Lei de Dependência n. 39, de 14 de 

dezembro de 2006, conhecida como Sistema de Autonomia e Atenção à Dependência 

(SAAD).  

Referida lei, em sua exposição de motivos, pontua a necessidade de 

adequação da Espanha à orientação de todas as diretivas internacionais sobre o tema 

e, especificamente da União Europeia, conforme segue: En 2002, bajo la presidencia 

española, la Unión Europea decidió tres criterios quedebían regir las políticas de 

dependência de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en 

el tiempo de los sistemas que se implanten71. 

O texto da Ley de Dependencia foi modificado através dos seguintes Decretos- 

Ley Reais e leis:  a) Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de maio 2010; b) Real Decreto-ley 

20/2011, de 30 de dezembro 2011; c) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julho 2012; 

e, d) Ley 2/2012, de 29 de julho 2012. 

                                                             
70 No portal do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, do Governo Espanhol, especializado em 
gerontologia e geriatria, há a descrição dos objetivos esperados pelo Plan Gerontologico de 1992, 
conforme segue: En el año 1992 se pone en marcha el Plan Gerontológico Estatal, con el objetivo de 
diseñar una política social, de carácter integral, dirigida a las personas mayores. Este proyecto 
pretendía mejorar sensiblemente las condiciones de vida de las personas mayores, poniendo a su 
disposición una amplia red de recursos, muchos de los cuales tenían un escaso desarrollo en España.  
71 Reprodução do texto da lei, no site do IMSERSO – aba leys. 
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 A Lei da dependência estabelece um cronograma de implantação dos serviços 

sociais à dependência72, que pode ser traduzido de conformidade com os graus de 

comprometimento das pessoas73: 2007, pessoas com Grau III de grande 

dependência, níveis 2 e 1;  2008-2009, pessoas com Grau II de dependência severa, 

nível 2;  2009-2010, pessoas com Grau II de dependência severa, nível 1;  2011, 

pessoas com Grau I de dependência moderada, nível 2;  A partir de 1 de julho, 2015: 

pessoas avaliadas com Grau I de dependência moderada, níveis 1 e 2. 

A Lei espanhola nº. 39 de 14 de dezembro de 2006, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, em seu 

artigo 26 estabelece os graus de dependência: 

1. Grau I. Dependência moderada: necessidade de ajuda para realizar 

varias atividades de vida diária - AVDs, pelo menos uma vez ao dia, ou 

de apoio de forma intermitente ou limitado para sua autonomia pessoal; 

2.  Grau II. Dependência severa: necessidade de auxílio para realização de 

várias atividades básicas de vida diária - ABVDs, duas ou três vezes ao 

dia, não requerendo apoio permanente de um cuidador ou  de apoio 

extenso para sua autonomia pessoal; 

3. Grau III. Grande dependência: quando a pessoa necessita de ajuda para 

realizar várias atividades básicas de vida diária - ABVDs, várias vezes 

ao dia, por perda de autonomia física, mental, intelectual ou sensorial, 

necessitando de apoio indispensável e contínuo de outra pessoa, ou de 

apoio generalizado para sua autonomia pessoal. 

                                                             
72 A progressividade na implantação da proteção social ao dependente demonstra a responsabilidade 
com que se deve tratar o assunto que, por um lado necessita ser feito, no entanto, por outro lado, 
haverá de observar os custos para a implantação do mesmo.  
73  Nos termos da lei, está disposto: Disposición final primera. Aplicación progresiva de la Ley. 1. La 

efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente Ley se ejercitará 
progresivamente, de modo gradual y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario a partir del 1 
de enero de 2007: El primer año a quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 
2 y 1. En el segundo y tercer año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, 
nivel 2. En el tercero y cuarto año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, 
nivel 1. El quinto y sexto año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 
2. El séptimo y octavo año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1. 
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 Referida lei, no artigo 27, estabelece os métodos para a avaliação e definição 

dos citados graus de dependência, baseados na Classificação Internacional de 

Funcionamento (CIF), Incapacidade e Saúde da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

De acordo com o Relatório anual (SAAD, s/d), até 2012 foram realizadas mais 

de três milhões de avaliações para entrada nos programas relacionados à 

dependência.  

Os benefícios cobertos pelo Sistema para Autonomia e Atenção à Dependência 

(SAAD) se dão por meio de serviços, realizados através de centros e programas 

públicos e por meio de benefícios financeiros. 

 No campo relativo aos serviços, eles podem se dividir em seis tipos, sendo: 

Serviço de prevenção das situações de dependência e promoção da autonomia 

pessoal; Serviço de auxilio em domicílio (SAD); Centros de Atendimento Dia e Noite; 

Atenção institucionalizada; Tele assistência domiciliar e Programa de acessibilidade 

universal e ajuda tecnológica. 

Os serviços de prevenção às situações de dependência e promoção da 

autonomia pessoal visam à promoção, o desenvolvimento e a manutenção da 

capacidade da pessoa de controlar, enfrentar e tomar decisões com relação a como 

viver, segundo as suas próprias preferência e regras, de forma a facilitar a execução 

das atividades básicas de vida diária. 

Para tal, além de assessoria para adaptação da residência, são 

disponibilizados instrumentos e aparelhos de uso pessoal, terapias adequadas, 

treinamento de familiares e/ ou cuidadores, sempre de forma a ampliar a autonomia e 

a segurança da pessoa dependente. 

No que concerne ao auxílio em domicílio são disponibilizadas várias ações de 

caráter preventivo e/ou reabilitador, sendo executadas por entidades ou empresas 

devidamente credenciadas para tal, através de profissionais habilitados em atenção 

pessoal, doméstica, reabilitação e psicossocial. 
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Esses serviços abarcam: a) desenvolvimento de hábitos saudáveis de higiene, 

atividade física e alimentação; b) adaptação da casa; c) escuta terapêutica, auxiliando 

a aceitação de limitações, a promoção da auto segurança e da autoestima, 

desenvolvimento e uso do potencial pessoal disponível e de sentimentos positivos; d) 

estímulo às relações sociais, à comunicação com o mundo externo, reduzindo 

isolamento afetivo e social e reforçando vínculos com familiares, vizinhos, o entorno e 

a comunidade. 

De forma geral, a prestação destes tipos de serviço é realizada pela 

Comunidade Autônoma, através de entidades, que pode ser cooperativas, instituições 

com ou sem fins lucrativos, devidamente credenciados pela respectiva comunidade 

autônoma. 

Como se trata de um serviço público, a responsabilidade da qualidade é da 

Administração Pública, seja local ou da Comunidade Autônoma. 

Para a definição dos serviços a serem disponibilizados é realizada uma análise 

do tipo de grau de dependência, da residência e do entorno. Há um tutor, normalmente 

um assistente social, diferentemente de outros países que costumam ter um 

enfermeiro. 

Os centros de atendimento dia e noite funcionam como recurso intermediário 

da rede de serviços sociais (IMSERSO, 2004 e IMSERSO, 2012), podendo ter várias 

definições, atuando sob o enfoque biopsicossocial, cobrindo todos os envolvidos no 

processo de atendimento à pessoa com dependência, visando melhorar a saúde, 

reabilitar, evitar ou postergar a institucionalização não desejada ou desaconselhada. 

Os Centros – Dia também visam proporcionar tempo livre e descanso à família 

cuidadora; capacitar familiares cuidadores; intervir em conflitos familiares 

relacionados com cuidadores externos e prestadores de serviço; melhorar o estado 

psicofísico dos cuidadores; favorecer a colaboração da família com o Centro. 

Neles são desenvolvidos programas de intervenção de caráter psicossocial, 

tais como: a) intervenção psicoterapêutica; b) programas de saúde envolvendo 

alimentação e nutrição, higiene pessoal, controle de esfíncteres, prevenção à quedas 
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e atenção básica de enfermaria;  c) programa de intervenção com a família, 

envolvendo informação, formação, assessoramento, grupos psico educativos e de 

autoajuda; d) programa de intervenção ambiental; e e) programa de formação 

continuada de cuidadores profissionais. 

Os Centros-Noite exercem funções parecidas com as dos Centros-Dia, 

especialmente no que diz respeito ao apoio familiar, sendo recursos importantes, 

principalmente, para pessoas com demência ou transtornos mentais, que padecem 

de agitação ou outros transtornos de conduta durante a noite.  

Eles também possuem função de regulação farmacológica e terapêutica para 

pessoas doentes, facilitando o descanso de seus cuidadores, e, em especial, para 

aquelas pessoas que vivem sozinhas. 

Uma vez que a legislação prevê que cabe, primeiramente, à família a atenção 

ao dependente, o Estado responde por ela somente na falta ou insuficiência da família, 

assim, são oferecidas algumas iniciativas inovadoras como alternativa à 

institucionalização.  

Esta atenção “institucionalizada” se constitui de residências compartilhadas, 

acolhimento heterofamiliar, onde a família acolhedora recebe uma contrapartida 

financeira pelos serviços prestados, residências assistidas ou tuteladas, destinadas 

aos idosos em situação de dependência com poucos recursos, que vivem sozinhos 

ou não tenham família. 

No caso de residências assistidas ou tuteladas, como os imóveis, em sua 

maioria, são de tamanho médio, a administração do programa tem considerado a 

instalação de grandes residências, com 80 lugares, em detrimento de residências de 

menor porte, visto este tipo de residência assistida poder oferecer melhor qualidade 

de serviço. 

A possibilidade de alojamento alternativo, cobrindo apartamentos com serviços, 

residências tuteladas, unidades de convivência, dirigidas a pessoas em situação de 

dependência, existem apenas na Espanha, ao contrário do que acontece nos países 

desenvolvidos.  
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Em decorrência do pequeno número de lugares oferecidos, existe uma fila de 

espera, visto que os serviços prestados pela iniciativa privada são muito caros, 

atendendo às classes sociais mais abastadas, não sendo acessível à população mais 

pobre.   

Portanto, a preferência é por pessoas pertencentes a classes sociais mais 

baixas, em situação de maior carência. Assim, estas duas situações deixam a classe 

média sem possibilidade de acesso a esta alternativa. 

Em consonância com a ideia de promoção da auto segurança e da autonomia 

do idoso ou pessoa dependente, também é oferecido um serviço de tele assistência 

domiciliar como complemento ao auxílio domiciliar. 

Existem casos em que a tele assistência é o único serviço prestado, entretanto, 

na maioria dos casos há a conjunção tanto da assistência em domicílio quanto a de 

tele assistência. 

Existem vários tipos de serviço de tele assistência, mas, de forma geral, a base 

é um terminal na residência do usuário, consistindo de um dispositivo usado no pulso, 

que desencadeia um sinal de alarme, identificado na central de escuta, que indica 

todos os dados importantes registrados do usuário.  

Imediatamente, a central entra em contato telefônico (sem mãos) para 

identificar a causa da chamada e providenciar a solução, e, se for o caso, o envio de 

auxílio pessoal para a residência do usuário. Este serviço traz segurança e 

tranquilidade às pessoas idosas que vivem sozinhas e que sejam susceptíveis a 

situações de riscos, por fragilidade ou dependência.  

A Espanha tem realizado investimento em tecnologia para o aumento da 

segurança das residências dessas pessoas, tais como detectores de fumaça, alarmes 

de incêndio ou de invasão, além da introdução de serviços de telemedicina. 

De acordo com o IMSERSO (2012), foram realizados 240 convênios de 

colaboração para tele assistência domiciliar. Em 31 de dezembro de 2012 o sistema 

já estava implantado em 5.535 municípios, com 244.474 terminais instalados. O 

aporte financeiro para este programa foi da ordem de 29 milhões de euros em 2012. 
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O custo médio mensal deste trabalho é de Euro 500,00, por pessoa, sendo que 

a maior parte dos usuários deste serviço é de idosos acima de 80 anos de idade. 

O Decreto Real 1226/2005 de 13 de outubro, estabelece como sendo de 

competência da IMSERSO a gestão do programa estatal de prestação técnica e de 

acessibilidade, para pessoas idosas e pessoas em situação de dependência.  

Dessa forma, o IMSERSO tem dirigido várias ações para promover a 

acessibilidade em edificações, no âmbito do urbanismo, transporte e comunicações, 

permitindo o acesso, a mobilidade dos cidadãos em situação de dependência 

(IMSERSO, 2012).  

Uma vez que a acessibilidade começa dentro da residência da pessoa 

dependente, o Estado auxilia, quando a família não apresente condições financeiras 

de arcar sozinha, com o custo de adaptação de imóvel, que varia entre Euro 11.000 

(Asturias e Extremadura) a Euro 19.000 (País Basco) / Euro 27.000 (Canárias) 

(IMSERSO, 2004). 

Entre 2008 e 2011, os investimentos do governo espanhol, em atualização na 

infoacessibilidade, obras, planos e programa de acessibilidade e vida independente 

foram da ordem de 16 milhões de euros (IMSERSO, 2012). 

Este programa abrange desde incentivo à indústria do design, para 

desenvolvimento de produtos que atendam à diversidade dos consumidores, evitando 

ou reduzindo gastos com adaptações em caso de dependência, entornos adaptáveis 

(meio ambiente externo), até o desenvolvimento de tecnologia de apoio e reabilitação. 

O desenvolvimento desse item requer o envolvimento de uma gama de 

profissionais de várias áreas, que trabalham com reabilitação e prestação de serviços 

aos idosos e pessoas em situação de dependência, como médicos reabilitadores e 

geriatras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, arquitetos, engenheiros, pessoal 

da área de tecnologia da informação, assistentes sociais, enfermeiros, profissionais 

de auxílio doméstico, entre outros, além do envolvimento de usuários finais. 
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 De acordo com o IMSERSO (2012), com referência às transferências 

monetárias, os benefícios financeiros, que podem ser vinculados ao serviço, para 

cuidados no ambiente familiar e de assistência personalizada. 

Os benefícios vinculados ao serviço se destinam somente aos casos em que 

não haja disponibilidade de serviços públicos, possibilitando o acesso à prestação de 

serviços privada.  

É pessoal, intransferível e temporário, sendo que o beneficiário deve atender a 

todos os requisitos exigidos em lei, em especial a avaliação de dependência ou 

incapacidade, pois os serviços tem correlação com o tipo de grau de dependência ou 

incapacidade.  

É necessária a comprovação da aquisição do serviço, e este benefício atende 

apenas os casos mais graves, sendo que o valor está intimamente vinculado à 

capacidade financeira do usuário, ou seja, ele é uma espécie de complemento.  

Os valores mensais máximos para pagamento são: a) Euro 811,98 para grau 

III – nível 2; b) Euro 608,98 para grau III – nível 1 e c) Euro 450,00 para grau II – nível 

2 (Real Decreto 7/ 2008). 

Os benefícios para cuidados no ambiente familiar são destinados à família e 

entorno, pelo atendimento ao dependente, sempre que houver condições adequadas 

de cuidado e habitabilidade da residência para esse atendimento. Além disso, o 

cuidador não profissional deve ter um vínculo de parentesco consanguíneo, afinidade 

ou adoção de até terceiro grau com o dependente, quando não for o cônjuge.  

O Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia - SAAD sempre 

privilegia este tipo de atenção ao dependente, sendo que os valores mensais máximos 

para pagamento são: a) Euro 506,96 para grau III – nível 2; b) Euro 405,99 para grau 

III – nível 1; c) Euro 328,26 para grau II – nível 2 (Real Decreto 7/ 2008). 

Trata-se de um apoio às famílias que assumem este encargo. A finalidade é 

cobrir gastos com pagamento de cuidadores, para que o familiar cuidador possa ter 

um descanso, bem como despesas com formação e/ou informação ao familiar 

cuidador. 
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O Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia - SAAD  ainda 

disponibiliza o benefício de assistência personalizada, destinado a pessoas em 

situação de dependência de qualquer grau, com a finalidade auxiliar na contratação 

de assistência pessoal durante certo número de horas, de forma a facilitar o acesso à 

educação e ao trabalho, bem como, permitir o exercício de uma vida mais autônoma. 

Há certos requisitos a serem atendidos para se obter o benefício. 

De acordo com dados estatísticos do Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia - SAAD (2013), até junho de 2013 haviam sido registradas 1.621.566 

solicitações de inscrições nos programas cobertos pela SAAD, entretanto, apenas 

839.642 foram atendidas, ou seja um nível de atendimento de 51,78%. 

Segundo dados estatísticos (SAAD, 2012) os beneficiários dos programas  em 

2012 apresentaram o seguinte perfil: a) 65% mulheres e 35% homens; b) 372.738 

pessoas com até 64 anos (22,98%); c) 399.350 pessoas de 65 a 79 anos (24,62%); e 

d) 849.265 pessoas acima de 80 anos de idade (52,40%). 

 Esses mesmos dados (SAAD, 2012 e 2013) apontam que aproximadamente 

77% dos atendimentos se destinam a pessoas com idade superior a 65 anos, ao redor 

de 9% se destinam a pessoas com idade inferior a 30 anos, enquanto que os restantes 

14% cobrem atendimento às demais faixas etárias. 

Na Espanha, não só os idosos são protegidos pelo Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia - SAAD, mas todos aqueles que estejam em situação de 

dependência, incluindo os estrangeiros, sendo necessário que a pessoa, em situação 

de dependência, comprove residir na Espanha. 

Além disso, é necessária a apresentação de provas de suas necessidades, 

para que usufrua da atenção ofertada pelo Estado espanhol, de acordo com o artigo 

5, das disposições gerais do Título Preliminar da Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
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2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia74. 

As atuais condições econômicas da Espanha fazem voltar à cena debates da 

Comunidade Europeia, referentes à questão dos recursos necessários para custear 

os serviços implicados no atendimento do idoso em situação de dependência. 

Os custos com a dependência são elevados, conforme assevera Julia 

Monstserrat Codorniu: Los servicios de atención a la dependencia son caros por su 

elevada proporción de servicios personales (2007, p. 200). 

Os gastos com a dependência, na Espanha, em 2012, conforme o Ministério 

da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade foram de Eur. 3,782 milhões, sendo que 

56,65% (Eur. 2.142 milhões) foram destinados às pensões não contributivas; 37,21% 

(Eur. 1.407 milhões) à autonomia pessoal e atenção à dependência; 3,29% (Eur. 

124,34 milhões) ao envelhecimento ativo e prevenção à dependência; 1,97% (Eur. 

74,5 milhões) aos programas de acessibilidade e menos de 1% (Eur. 33,26 milhões) 

à direção e serviços gerais (IMSERSO, 2012). 

                                                             
74  Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 2006. Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. Título Preliminar – Disposiciones generales - Artículo 5. 
Titulares de derechos. 
1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan los 
siguientes requisitos:  
a). Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados estabelecidos.  
b). Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera;  
c). Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años 
el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. 
2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española se 
regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios 
que se establezcan con el país de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española 
se estará a lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales. 
3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en 
España. 
4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los 
emigrantes españoles retornados. 
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 Na Espanha, o financiamento do atendimento à dependência recai sobre a 

Administração Geral do Estado, as Comunidades Autônomas e os beneficiários. 

  O primeiro disponibiliza financiamento, que garanta o mínimo de proteção, 

enquanto que os segundo aportam, ao menos, parte igual à repassada pela 

Administração Geral do Estado, enquanto que os beneficiários participam do 

financiamento dos serviços, de conformidade com suas rendas e patrimônios. 

A participação dos beneficiários do Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia - SAAD no financiamento desses serviços, responsabiliza os cidadãos 

usuários do sistema, por meio do pagamento de parte dos custos assistenciais e da 

integralidade dos custos hoteleiros, quando for o caso, em função da capacidade 

econômica do dependente, isto é, da análise de renda e de patrimônio75. 

A regulamentação para estabelecimento da base para o cálculo das 

contribuições, a serem vertidas pelos usuários da proteção social à dependência, é 

de responsabilidade do Governo, no entanto, os critérios para o cálculo dessas 

contribuições são estabelecidos pelas CCAA (Comunidades Autônomas). 

  

                                                             
75 Segundo artigo de Julia Montserrat Condorniu (2007), uma vez que esteja calculada a capacidade 
econômica do usuário do sistema de proteção social à dependência, as Comunidades Autônomas 
deverão respeitar os seguintes princípios: 1) Las personas cuya capacidade económica sea inferior al 
IPREM (em 2007 está estabelecido em 499,20 euros/mes, no deberán pagar por el servicio si continuán 
residiendo en el domicilio. 2) El importe a pagar debe garantizar una cantidad mínima para “gastos 
personales” tanto si, el servicio es en el domicilio como si, es en una residencia. 3) La cantidad máxima 
que debe pagar un usuario es el 90% del coste de los servicios asistenciales. Este porcentaje solo se 
aplicara cuando la capacidad económica del beneficiario supere la cuantía de 59,904 euros para el año 
2007 (10 veces el IPREM). 4)En el caso de un servicio institucionalizado se debe distinguir el coste 
asistencial de lo que es el coste hotelero y de manutención. El usuario deberá pagar en su integridad 
los gastos de manutención y hoteleros siempre que cuente con ingresos suficientes. 5) Ningún usuario 
puede quedar excluido de recibir un servicio público por su nivel de rentas o por falta de ingresos. 
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III – PROTEÇÃO SOCIAL E O IDOSO NO BRASIL 

 

Ruga dói!” É a expressão usada pelas pessoas que começam a envelhecer 
– expressão do inconformismo com a realidade indiscriminada da natureza 
humana, aumentada pela ideia que a sociedade faz do homem velho, que, 
mesmo assim, ainda necessita e tem o direito de continuar, na incompletude 
natural, buscando sua conformação e completação – senão mais física – 
mental, psíquica e social (Loureiro, 2000, p. 22) 

 

 

3.1. A Proteção Social na Constituição Federal de 1988 / 3.1.1 Áreas Componentes da 

Seguridade Social / 3.1.2 Princípios Específicos da Seguridade Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

/ 3.2 A proteção do idoso na Seguridade Social Brasileira / 3.2.1 Saúde / 3.2.2 Previdência Social / 3.2.3 

Assistência Social / 3.3 A experiência do município de São Paulo. 

 

  

3.1 A proteção social na Constituição Federal de 1988 

 A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático, que visa 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, 

conforme as palavras de Valdir Ferreira de Oliveira Junior (2010, p. 98). 

 Nesse sentido, a CF/88 objetivando atender aos ditames de um Estado 

Democrático e Social de Direito, sobretudo os preceitos insculpidos no artigo 3º, isto 

é, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e 

da marginalização e, a redução das desigualdades sociais, previu a proteção social, 

baseada em ações que visam proteger e amparar os cidadãos em situação de 

vulnerabilidade social. 

 Referida proteção social foi se modificando no tempo, em um sentido crescente, 

assim como aconteceu em outros países. Iniciou-se a proteção por meio da 

assistência privada, sendo acrescida da assistência pública, da previdência social e 

da seguridade social, como a conhecemos no texto constitucional de 1988. 
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 Na atual constituição, a proteção às pessoas em situação de necessidade está 

estabelecida, no Título VII – Da Ordem Social, que estabelece, logo em seu primeiro 

artigo (art 193), que a Ordem Social e, portanto, a seguridade social, tem como base 

o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais. 

 O conceito de Seguridade Social está previsto no artigo 194 da CF/88 e, 

segundo Sérgio Pinto Martins (2013), caracterizando-se, como um: 

[...] conjunto de princípios, regras e de instituições destinado a estabelecer 
um sistema de proteção social aos indivíduos contra contingências que os 
impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas 
famílias, integrado por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, visando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

 

 A proteção social inscrita dentro do capítulo da Ordem Social baseia-se no 

princípio da solidariedade, em que todos são responsáveis pela sua efetivação. Isto 

é, não compete apenas ao Estado a implementação dos direitos decorrentes da 

Seguridade Social, mas também, a toda a sociedade. 

 Com esse sentido, o caput dos artigos 194 e 195, da CF/88, demonstram a 

solidariedade insculpida na Seguridade Social, in verbis: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Art. 195 A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais. 

 
 

 O artigo 194 colaciona, ainda, as áreas que compõem a seguridade social, 

quais sejam: a saúde, observada do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição Federal; 

a previdência social, insculpida nos artigos 201, 202 e 40 da Carta Magna e; a 

assistência social, prevista nos artigos 203 e 204 da CF/88. O financiamento da 

Seguridade Social está previsto no artigo 195, conforme acima transcrito. 

 Em síntese, são esses os enunciados constitucionais que versam sobre a 

Seguridade Social, porém, importa observar os demais dispositivos da CF/88, para 
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que se depreenda do texto o alcance e as possibilidades do Estado e da sociedade, 

frente às demandas sociais vinculadas à Seguridade Social. 

 Nesse sentido, destacamos a relação direta do artigo 193 da CF/88 com o artigo 

170 do texto constitucional, vinculando a Ordem Social à Ordem Econômica e 

Financeira, vez que, esta, conforme o caput do artigo, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social.  

  

 

3.1.1 Áreas Componentes da Seguridade Social 

Dentro do arcabouço constitucional pátrio, a proteção social pode se dar por 

meio da Seguridade Social, que, por sua vez, compreende um conjunto de ações 

destinado a assegurar direitos. Essa plêiade protetiva está fincada em três pilares de 

atuação, quais sejam: saúde, previdência social e assistência social. 

Cada uma das áreas acima protege o destinatário especificado no texto 

constitucional, para que, no conjunto, todos sejam protegidos. Assim, é que o 

constituinte, uniu três direitos sociais previstos no artigo 6 da CF/88, in verbis: Art. 6. 

São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Segundo Zélia Luiza Pierdoná (2009), a seguridade social apresenta duas 

faces, uma de caráter universal, tratada na vertente da Saúde e, outra, que traz em 

si, destinatários específicos, isto é, aqueles que não possuam condições de subsistir 

dignamente, sem o auxílio de terceiros, consubstanciada na Previdência e na 

Assistência Social. 

Nessa direção, o artigo 196, da Constituição Federal de 1988, estabelece que:  

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 
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Observamos do caput transcrito acima, que a Saúde é um direito fundamental 

que obriga o Estado a firmar ações positivas que concretizem esse direito. Por sua 

vez, a saúde, como prescrita no artigo 196, supra, revela que o Brasil adota o conceito 

de Saúde da Organização Mundial de Saúde, que preconiza a integralidade do ser, o 

bem-estar e não, apenas, a doença. 

A Saúde, além de ser um direito fundamental prestacional, que exige do Estado 

ações concretas qe proporcionem e resgatem a saúde dos cidadãos, abarca em si, 

como princípio, a universalidade e a igualdade de acesso a todos que dela 

necessitarem. 

As ações e serviços de saúde são de responsabilidade do Poder Público e, no 

caso do Brasil, especificamente, são de responsabilidade dos três entes da 

Federação, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme preceitua 

o artigo 198, da CF/88: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, [...]. 

Os incisos do artigo 198, da Cf/88, trazem mais contornos à Saúde, de maneira 

que, informam que a organização da Saúde será de forma descentralizada, com 

atendimento integral que privilegie as ações preventivas, com a participação da 

comunidade. 

A descentralização se dá por meio da ação conjunta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, na organização e efetivação dos serviços públicos 

de saúde que, inclusive, consoante o disposto no artigo 199, da CF/88, podem ser 

feitos pela iniciativa privada. 

O atendimento integral com foco na prevenção, sem prejuízo da recuperação, 

dá-se pelos diversos serviços e campanhas promovidos pelos entes federativos que 

organizam e realizam os serviços de saúde pública. O Sistema Único de Saúde (SUS), 

previsto na Constituição Federal de 1988, inclui em seu rol de serviços, desde 
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atendimentos ambulatoriais e atenção básica de saúde a procedimentos complexos, 

como transplante de órgãos76. 

Já a participação da comunidade acontece por meio dos conselhos de saúde, 

compostos por 25% de representantes de entidades governamentais, 25% de 

representantes de entidades não-governamentais e 50% de usuários dos serviços de 

saúde do SUS e, caracterizam-se, por serem, conforme informações disponíveis no 

site do Governo Federal77, como: 

espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade 
civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar 
a execução das políticas públicas setoriais. Os conselhos são o principal 
canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo 
(federal, estadual e municipal). 

 

O financiamento da Saúde está previsto nos §§ 1 e 3, do artigo 198 da CF, que 

prevê o financiamento indireto, estabelecendo além das contribuições sociais, o 

custeio da saúde com recursos dos entes da federação. 

A regulamentação da saúde se dá pela Lei Orgânica da Saúde, n. 8080/1990 

e, pela Lei n. 9.656/1998, que regulamenta os planos privados de assistência à saúde. 

Em relação à Previdência e Assistência Social, a Constituição prevê, para a 

previdência, no artigo 201 e 40, a exigência de contribuição prévia para que o 

segurado e seus dependentes possam usufruir do sistema previdenciário, enquanto 

que, para a assistência social, o artigo 203 estabelece que a mesma será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. 

Depreendendo-se, assim, que, a assistência é subsidiária da previdência, vez 

que, somente serão atendidos pela assistência aqueles que não estejam protegidos 

pela previdência social. Cumprindo observar, porém, que, no estágio atual de proteção 

                                                             
76 O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores do mundo, segundo a Organização Ibero-
americana de Seguridade Social – OISS (s/d). A despeito de ser o maior serviço público de saúde do 
mundo, não faltam críticas no sentido da pouca efetividade do SUS. Nesse sentido ver artigo intitulado: 
O SUS é universal, mas vivemos de cotas, de Selma Maria da Fonseca Viegas e Cláudia Maria de 
Mattos Penna. 
77 As informações mencionadas encontram-se disponíveis na seguinte url: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp. 
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social brasileira, nem todos os que não estejam protegidos pela previdência, estão 

abarcados pela assistência social78.  

Consoante o disposto no artigo 201, da CF/88, a previdência social cuida de 

absorver e suprir as necessidades dos trabalhadores que estejam em situação de 

contingência, como regra geral e, para isso substitui suas rendas. Tem natureza 

contributiva, obrigatória e facultativa, sendo dirigida aos trabalhadores e seus 

dependentes e, deve, em seus critérios, preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Sua natureza contributiva transforma, de algum modo, o direito à previdência 

social, em um dever, já que, apenas se beneficiará do sistema previdenciário àquele 

que estiver contribuindo para o sistema. A proteção obrigatória dirige-se aos 

trabalhadores vinculados ao Regime Geral (RGPS) ou aos trabalhadores vinculados 

aos regimes próprios dos servidores públicos, de maneira que, um regime exclui o 

outro. A proteção facultativa é a concernente àqueles que se vinculem à regimes 

privados e ou públicos, de natureza complementar. 

Por meio da proteção obrigatória e, portanto, destinada aos trabalhadores, a 

constituição, viabilizou que todo trabalhador que esteja em situação de necessidade, 

seja protegido pela previdência social. 

O equilíbrio financeiro e atuarial exige que, além das contribuições vertidas 

pelos trabalhadores e empregadores, ao sistema previdenciário, haja um limite fixado 

por lei, como no caso do Regime Geral que estabelece um teto de salário de 

benefício79 ao trabalhador. 

Por outro lado, assim como há um limite máximo, há um valor mínimo destinado 

aos segurados, conforme preceitua o § 2, do art. 201: Nenhum benefício que substitua 

o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal 

inferior ao salário mínimo80.  

                                                             
78 Atualmente, a Lei que regulamenta a assistência social é a n. 8.742/03, que limita o acesso aos 
benefícios assistenciais, de prestações pecuniárias, para os idosos e os portadores de deficiência 
física. 
79 A partir de janeiro de 2014, o teto do salario de contribuição e de benefício dos trabalhadores 
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social é de R$ 4.390,24. 
80 O salário mínimo, a partir de janeiro de 2014, é no valor de R$ 724,00. 
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O artigo 201 traz ainda em seu corpo, nos incisos I, II e III, os riscos sociais que 

deverão ser protegidos pela previdência social, como a doença, a invalidez, a morte e 

a idade avançada, a maternidade e o desemprego involuntário. 

Já, o inciso IV do mesmo artigo colaciona os benefícios previdenciários 

concedidos aos dependentes do segurado de baixa renda, no caso, o salário-família 

e o auxílio-reclusão. Por sua vez, o inciso V, trata da pensão por morte, reiterando o 

já disposto no inciso I. 

A assistência social81, por seu turno, é dirigida aos hipossuficientes, dentre os 

quais os idosos, os deficientes, as crianças, entre outros, conforme artigo 203, da 

Constituição Federal de 198882, a quem se destinam prestações pecuniárias ou 

serviços que visam sanar a situação de risco e vulnerabilidade. 

Desse modo, esse pilar da Seguridade Social atende a algumas situações 

específicas, isto é, oferta àqueles que se encontram dentro dos parâmetros legais, a 

condição de usufruir dos benefícios por ela concedidos, seja no quesito serviços, seja 

no de prestações pecuniárias, caracterizando-se por ser um sistema público não 

contributivo, com gestão descentralizada e de cunho participativo. 

 No âmbito da assistência social, por meio da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 

12.435, de 06 de julho de 2011, que integram organicamente as garantias do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), há dois tipos de assistência, uma na esfera da 

                                                             
81 William Beveridge, em 1942, presidiu uma comissão designada pelo Parlamento da Gra Bretanha 

que, ao final, entregou um relatório, denominado de Relatório Beveridge, sobre o qual se debruçou, 
objetivando levantar e analisar toda a proteção social da Gra Bretanha e, ainda, com a finalidade de 
propor modificações necessárias ao soerguimento daquele país, no pós-guerra. A Seguridade Social 
brasileira é, praticamente, um reflexo desse estudo, sendo oportuno citá-lo, sobretudo no que se refere 
a uma importante recomendação do relator, quando orienta que os benefícios assistenciais precisam 
ser menos vantajosos que os benefícios contributivos, para não tornar menos atraente a proteção 
contributiva.  
82 O artigo 203 da Constituição Federal, situado dentro do Cap. IV – Da assistência social, discrimina 
quais são os destinatários da assistência social, conforme segue: Art. 203. A assistência social será 
prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo 
às crianças e adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei. 
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Proteção Social Básica (PSB), de caráter preventivo e outra no âmbito da Proteção 

Social Especial (PSE), de natureza protetiva. 

 A proteção social básica (PSB) destina-se à população que vive em situação 

de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, de privação de vínculos afetivos e 

discriminações. Objetiva prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento dos 

potenciais do indivíduo, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, garantir 

acesso aos programas sociais. Nesse rol, estão os benefícios de prestação 

continuada (BPC) e os benefícios eventuais. 

O Benefício de Prestação Continuada83 integra a Proteção Social Básica, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi previsto pela Constituição 

Federal de 1988 e, é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Caracteriza-se, por ser um beneficio individual, não vitalício e intransferível, 

garantindo renda mensal de um salário mínimo ao idoso, com 65 anos ou mais, bem 

como à pessoa com deficiência, de qualquer idade, sendo necessário comprovar que 

o núcleo familiar daquele idoso, isto é, ele próprio e seus familiares, não possuem os 

meios para garantir o próprio sustento. 

Além disso, a renda familiar, per capita, deve ser inferior a 25% do salário 

mínimo vigente84. Em março de 2012 este benefício atingia 3,6 milhões beneficiários 

em todo o Brasil, sendo 1,9 milhões pessoas com deficiência e 1,7 milhões de idosos 

(MDS, 2012). 

 Os benefícios eventuais, respondem pelo atendimento das necessidades 

decorrentes de situações de vulnerabilidade temporária, por exemplo, as calamidades 

públicas85. 

 Já, a proteção social especial (PSE), objetiva prover às famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco social e pessoal.g 

                                                             
83 O Benefício de Prestação Continuada está previsto no § 5, do artigo 203, da CF/88, bem como, no 
art. 20, da Lei 8.742/93. 
84 O critério que estabelece o critério de ¼ de salario mínimo para cada membro do grupo familiar do 
idoso que almeja o recebimento do beneficio de prestação continuada, denominado popularmente 
como LOAS, está prescrito no art. 20, § 3, da Lei 8.742/93, foi objeto da RCL 4374 que, após análise 
do Supremo Tribunal Federal, foi julgado inconstitucional. 
85 Informações obtidas no site do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. 
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 Podemos concluir, pelo apresentado acima, que o Brasil possui uma ampla 

rede de proteção social, por meio da saúde, da previdência e, da assistência social. 

Sendo oportuno, antes de adentrarmos a questão do idoso, verificarmos os princípios 

atinentes à Seguridade Social e, que dizem respeito à esse trabalho. 

 

3.1.2 Princípios Específicos da Seguridade Social 

 A Seguridade Social apresenta princípios afeitos à especificidade de sua 

matéria, servindo de corolário às demais normas. O artigo 194, da Constituição 

Federal de 1988, prescreve como princípios da Seguridade Social86:  

 - universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos 

benefícios; equidade na forma de participação do custeio; diversidade da base de 

financiamento; caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 O Artigo 195, caput e § 5, por sua vez, contempla dois princípios da Seguridade 

Social, quais sejam, o princípio da solidariedade e o princípio do custeio prévio, como 

adiante transcrevemos: 

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

                                                             
86 O artigo 194, da Constituição Federal de 1988, prescreve como objetivos o que a doutrina entende 
como princípios, senão vejamos a letra da lei: Art. 194: A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único - Compete ao Poder 
Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - 
universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Alterado pela EC 20/98). 

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec020.htm
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orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: 

[...] 

§ 5. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

 No entanto, de conformidade com o objeto do presente trabalho, abordaremos 

apenas os princípios a seguir relacionados:  

i. da universalidade;  

ii. da seletividade e distributividade;  

iii. da gestão democrática e descentralizada; 

iv. do custeio prévio;  

v. da solidariedade. 

Desta feita, passemos a análise dos princípios supracitados: 

i. Princípio da universalidade:  

O artigo 194 da Constituição Federal de 198887 consubstancia o princípio da 

universalidade, na medida em que retrata a necessidade de implantação de um 

sistema de participação de todos os membros do Estado Brasileiro, visando assegurar 

o direito à saúde, à previdência e à assistência social. 

 Nessa acepção, Zélia Luiza Pierdoná defende no artigo intitulado, A Proteção 

Social na Constituição de 1988: 

A seguridade social, fruto do constitucionalismo social que conferiu dignidade 
constitucional à questão social, é o instrumento utilizado pelo Estado para 
realizar o bem-estar e a justiça sociais, o que somente será realidade quando 
todos tiverem acesso a um padrão mínimo. Por isso, o princípio da 
universalidade é intrínseco à seguridade, na medida em que cabe ao Estado 
e à sociedade garantir a todos o mínimo necessário (Pierdoná, 2007, p. 04). 

                                                             
87 O art. 194 da Constituição Federal de 1988 traz em seu texto: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 
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 A realidade protetiva de nosso ordenamento jurídico, porém, sob a égide do 

princípio da universalidade, é um vir a ser, isto é, consubstancia-se na implementação 

progressiva. De forma que segundo Zélia Luiza Pierdoná (2007, p.5), somente haverá 

proteção universal quando todos os riscos sociais forem atendidos. 

 E, ainda, que a Seguridade Social, pelo princípio da universalidade seja um 

direito a ser paulatinamente implementado, conforme a capacidade do Estado e da 

Sociedade, certo é que, como desenhado, a universalidade do sistema se dá por meio 

de todas as áreas componentes da Seguridade Social. 

 Os três pilares da Seguridade Social se complementam, conforme Zélia Luiza 

Pierdoná (2007, p. 4), expressa: 

A universalidade deve ser entendida no sistema de seguridade social como 
um todo: em relação à saúde, todos são seus destinatários. Já no que tange 
aos recursos para a sobrevivência, quando diante da incapacidade de auferi-
los por conta própria, temos a previdência, a qual é dirigida aos trabalhadores 
e seus dependentes, e a assistência que é destinada aos necessitados. O 
mencionado princípio relaciona-se às prestações e aos beneficiários da 

seguridade social. 

 

ii. Princípio da Seletividade e da distributividade:  

Uma vez que os riscos sociais tendem a ser protegidos em sua universalidade, 

depreendemos que essa tendência à proteção universal é de natureza progressiva. 

Desta maneira, cabe ao legislador infraconstitucional eleger quais são os riscos 

sociais que serão amparados pela lei. 

 Isso, contudo, não quer dizer que, aos poucos, o legislador não caminhe para 

a universalização da proteção social, nem tampouco que o alvo de combate e 

erradicação do risco não se modifique, conforme as necessidades sociais e a 

realidade socioeconômica do país sejam compatíveis. 

 A distributividade e a seletividade, como revela o texto constitucional, é um dos 

atributos consequentes ao princípio da universalização da proteção social que, 

segundo Zélia Luiza Pierdoná (2007, p. 6) “revela uma contenção provisória”. 
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 Em relação à distributividade, esse princípio revela a necessidade de que as 

escolhas do legislador cumpram os ditames constitucionais e, como consequência, 

realizem os objetivos da ordem social, distribuindo, por isso, justiça social. 

 

iii. Princípio da gestão democrática e descentralizada:  

Referido princípio encontra-se insculpido no inciso VII, do parágrafo único do 

art. 194 da Constituição Federal, nos seguintes termos: VII – caráter democrático e 

descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação 

dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados. 

 Esse princípio convalida o próprio Estado Democrático de Direito, na medida 

em que envolve toda a sociedade e os destinatários da proteção social prevista na 

Seguridade Social, na forma estabelecida no artigo 1º da Constituição Federal de 

1988, conforme Zélia Luiza Pierdoná (2007, p. 6) : “A participação dos destinatários 

na gestão da seguridade social, referidas no parágrafo anterior, é uma das formas do 

exercício direto do poder a que se refere o parágrafo único do art. 1º da CF/88”. 

iv. Princípio do custeio prévio:  

Os custos, envolvidos na proteção social daqueles que se encontram em 

situação de risco social, exigem recursos e, por isso, somente podem ser criados e/ou 

majorados benefícios dessa natureza se houver, em contrapartida, a fonte de recursos 

capaz de suportar o aumento ou a criação da proteção social, conforme previsto na 

Constituição Federal, em seu artigo 195, § 5: “nenhum benefício ou serviço da 

seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 

fonte de custeio total”. 

 Referido dispositivo, de caráter principiológico, atuando como norteador de todo 

o arcabouço legal, determina em outras palavras que, como regra básica de todo o 

sistema de seguridade social, será preciso antever os recursos necessários para a 

execução de determinados serviços e ou prestações pecuniárias aos beneficiários do 

sistema de seguridade social. 
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 De forma que não basta a implantação de lei e ou outra medida protetiva, sem 

que haja, pari passo, fonte de recursos capazes de custear referida medida de 

proteção social. Segundo sustenta Zélia Luiza Pierdoná (2007), no artigo intitulado 

Proteção Social na Constituição Federal de 88, referido princípio faz vir à tona duas 

realidades importantes, a primeira delas é a capacidade de financiamento da 

sociedade para as questões protetivas, e a segunda refere-se às escolhas políticas 

feitas pelos representantes acerca dessa mesma proteção social. 

 A necessidade da fonte de custeio para a implantação de determinada proteção 

social, é realidade anterior à própria Constituição de 88, vez que previsto no texto 

constitucional de 1946, com a redação dada pela Emenda Constitucional de n. 11, de 

31 de março de 1965, que acrescentou um parágrafo ao artigo 157, o qual dispunha: 

nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou de benefício compreendido 

na previdência social poderá ser criada, majorada ou estendida sem a correspondente 

fonte de custeio total. 

v. Princípio da Solidariedade:  

O início histórico da proteção social está na caridade e, por consequência, no 

espírito de solidariedade entre as gentes. Nesse mesmo sentido, agora sob outra 

estrutura, a seguridade social calca-se toda ela no princípio da solidariedade que 

permeia todos os demais princípios, ao mesmo tempo em que norteia e dirige a própria 

finalidade do sistema protetivo brasileiro. 

 O artigo 195 da Carta Magna estabelece que, compete ao poder público e à 

sociedade o financiamento da seguridade social. Consequentemente, nas fontes de 

custeio da seguridade é que se dá o verdadeiro alcance da solidariedade. A 

universalidade da proteção às situações de risco social somente poderá se dar algum 

dia, diante da escolha da nação em solidarizar-se com os necessitados, contribuindo 

para o financiamento das medidas de proteção, destinadas a quem delas precisar. 

 

3.2 A proteção do Idoso na Seguridade Social Brasileira 
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 A legislação brasileira apresenta inúmeros recursos legais para a proteção dos 

idosos e, consequentemente, para a implementação de ações governamentais e da 

sociedade civil, que tenham por finalidade implantar a proteção social às pessoas 

idosas. 

 As últimas décadas trouxeram avanços importantes no campo relativo aos 

direitos dos idosos. O ápice da proteção ao idoso fora alcançada pela elaboração do 

Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, de alcance nacional e 

tido como o principal texto legal que assegura a proteção ao idoso, que dispõe em 

seus artigos: 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 
[...] 
Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas 
suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para 
concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será 
a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 
I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus 
potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas; 
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência 
mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme 
seus interesses, e  de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania; 
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
 
 

 Em 1999, a Portaria n. 1395/GM estabelece a Política Nacional do Idoso, 

visando à recuperação da perda de capacidades físicas e mentais para o exercício de 

atividades da vida diária. 

 No plano infraconstitucional, as leis existentes, que se referem à proteção ao 

idoso, são desdobramentos da Política Nacional do Idoso, de modo que observamos 

a complementariedade das leis. 
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 A pessoa idosa, consoante todos os dispositivos legais, deve ser incluída, 

prioritariamente88, em todas as fases do serviço público, desde o planejamento, 

destinação de recursos à oferta dos serviços e o devido acesso a esses serviços. 

 No Brasil, segue-se avançando na produção normativa de forma contumaz e 

com elevada técnica. No entanto, não verificamos a via de acesso para a construção 

de recursos capazes de suportar a demanda crescente dessa massa de cidadãos.  

Em nossa realidade, o Estado administra atualmente essas necessidades de 

maneira fracionada, de forma que parte do problema relacionado aos idosos é tratada 

pela assistência social, outra parte é atendida dentro do sistema de saúde pública e, 

outra parcela, fica com a Previdência Social. Restando claro que não há, dentro da 

Política Nacional, uma medida unificada, nem tampouco uma política de integração 

dos serviços ofertados pelo Estado a esse contingente populacional. 

O fracionamento dos serviços de proteção social, por si só, não é passível de 

crítica. O que se objetiva, é que seja implementada uma eficiente comunicação entre 

os principais atores da Seguridade Social, que permita mudanças na realidade das 

pessoas, de maneira integrada.  

Isso permitiria, por exemplo, que, não fosse editada lei concedendo um 

percentual menor de contribuição ao regime geral de previdência social para as 

                                                             
88 A prioridade tratada, certamente não é exclusiva dentro da atuação governamental, seja na esfera 

administrativa, seja na esfera judicial, já que existem outras prioridades, como a dos deficientes e das 
crianças, por exemplo. O Estatuto do Idoso trata especificamente essa questão, no § único, do artigo 
3º, que expressa: Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: I – 
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores 
de serviços à população; II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 
específicas; III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso; IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com 
as demais gerações; V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento 
do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da 
própria sobrevivência; VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; VII – estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 
envelhecimento; VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 
2008). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
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donas-de-casa que, perceberão ao final, um salário mínimo de benefício, ao mesmo 

tempo que, há domésticas que, contribuem com alíquota maior e, perceberão, ao final, 

o mesmo valor das donas-de-casa, ou seja, um salário mínimo. 

Inúmeros exemplos poderiam ser dados, no sentido de que há uma 

necessidade de se dialogar com toda a sociedade acerca das questões que envolvem 

os idosos de nosso país, evitando-se, com isso, a desintegração e a desarticulação 

do sistema protetivo brasileiro, ao cidadão idoso que se encontre em situação de risco 

social. 

  

3.2.1 Sistema de Saúde e o Idoso 

A Constituição Brasileira de 1988 também conferiu especial relevância no 

ordenamento jurídico à questão da saúde, quando universalizou o acesso, 

abrangendo a todos os cidadãos, inclusive os idosos e, não apenas os beneficiários 

da Previdência Social como eram antes da CF/88. 

 A lei que primeiro regulamenta a saúde pública é a Lei Orgânica da Saúde 

(LOS) formada pelas leis n. 8.080/1990 e n. 8142/1990. A Lei 8.842/1994, 

regulamentada pelo Decreto n. 1948/1996, reafirma o direito integral à saúde, por 

meio da promoção da autonomia do idoso e da sua participação na sociedade. 

 A seu turno, a Portaria Interministerial MS/MPAS n. 5.153, de 7 de abril de 1999, 

instituiu o Programa Nacional de Cuidadores de Idosos a ser coordenado por 

Comissão Interministerial, constituída por representantes da Secretaria de Estado de 

Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência e da Secretaria de 

Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. 

Referida Portaria está intrinsicamente relacionada à dependência e, portanto, 

demonstra o ingresso do país, na seara do atendimento ao idoso dependente. 

Nesse âmbito, a Portaria nº 73, de 10 de maio de 2001, da Secretaria de Estado 

de Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social, estabeleceu 
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as normas de funcionamento de serviços de atenção à pessoa idosa no Brasil, 

definindo as modalidades de atendimento, que respeitam as complexidades e 

especificidades do idoso.  

Definiu, assim que, para as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, as 

modalidades de serviços previstos são: Centro de Convivência, Centro-Dia, Casa Lar, 

Assistência Domiciliária e Atendimento Integral Institucional. 

Vale a pena discriminar o que seja cada um dos atendimentos previstos na 

Portaria 73/2001, conforme consta na própria Portaria, senão vejamos: 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA é o “espaço destinado a idosos e seus 
familiares, onde são desenvolvidas, planejadas e sistematizadas ações de 
atenção, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a 
convivência social, a cidadania e a integração intergeracional”, sendo o 
público alvo pessoas idosas independentes. CENTRO-DIA é um programa 
de atenção integral às pessoas idosas que, por suas carências familiares e 
funcionais, necessitam de um local, para ficar durante o dia, evitando a 
institucionalização. Proporciona atendimento das necessidades básicas, 
reforçando o aspecto de segurança, autonomia, bem-estar e a própria 
socialização do idoso. Seu público alvo são pessoas idosas com algum grau 
de dependência e semidependentes e que necessitam de cuidados médicos 
e sociais. Apesar de conviverem com suas famílias, estas não conseguem 
oferecer atendimento o dia todo, no domicílio. O serviço tem o objetivo de 
prestar atendimento às pessoas idosas através de equipe interprofissional de 
acordo com as necessidades dos usuários, visando melhoria de sua 
qualidade de vida e integração comunitária. 

 

 Para a implantação da Política Nacional do Idoso, o Ministério da Saúde, tratou 

de estabelecer a instauração de redes estaduais de assistência à saúde do idoso, por 

meio da Portaria n. 702/SAS/MS de 2002, visando incrementar as Diretrizes 

Essenciais da Política Nacional do Idoso, como a promoção do envelhecimento 

saudável, a manutenção da capacidade funcional, a assistência às necessidades de 

saúde do idoso, a reabilitação da capacidade funcional comprometida, a capacitação 

de recursos humanos especializados e o apoio ao desenvolvimento de cuidados 

informais. 

 De modo que referida Portaria trata de suprir a necessidade de se estabelecer 

mecanismos de avaliação, supervisão, acompanhamento e controle da assistência à 

saúde dos idosos. 
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 Na busca pela efetiva implementação da Política Nacional do Idoso e, 

buscando conhecer essa população residente no país, o Governo Federal, por meio 

da Portaria n. 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, estabeleceu a Caderneta de Saúde 

da Pessoa Idosa, cujo objetivo central é melhorar o conhecimento da população idosa 

e de suas condições de saúde e de vida. 

 A Portaria n. 2.528/GM de 2006, que institui os novos paradigmas para a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, reafirma os objetivos anteriores de 

recuperar, manter e promover a autonomia e a independência da pessoa idosa, 

direcionando as medidas de saúde, tanto individuais quanto coletivas. 

Os programas de saúde desenvolvidos especificamente para os idosos são:  

- Programas de formação e pesquisa em gerontologia e geriatria; 

- Programa Nacional de Cuidadores de idosos: Capacitação de cuidadores 

domiciliares (familiares ou não) e institucionais. Atividade elaborada pelo Ministério da 

Saúde, executada de maneira descentralizada com participação das secretarias 

municipais de Assistência Social e Saúde; 

- vacinação para população idosa, com destaque para a vacinação contra a 

gripe para pessoas acima de 60 anos; imunização contra pneumonia para idosos 

hospitalizados, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI); 

- Estratégia Saúde da Família: Aproximadamente 50% dos idosos são 

atendidos dentro do PSF – Programa Saúde da Família; 

- Atenção de média e alta complexidade, através de assistência à saúde no 

próprio município onde o idoso resida; 

- Caderneta de Saúde do Idoso: instrumento de cidadania, contendo 

informações relevantes da saúde do idoso, possibilitando um melhor 

acompanhamento pelos profissionais de saúde, de forma a planejar, organizar melhor 

o atendimento ao mesmo; 
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- Medicamentos: todos os relacionados às doenças relevantes na fase da 

velhice estão mencionados na Relação Nacional de Medicamentos, inclusive os de 

alto custo para tratamento de doenças como Parkinson ou Alzheimer, por exemplo; 

- Tratamento específico para doenças prevalentes na fase da velhice, bem 

como reabilitação de sequelas de doenças crônicas: O SUS estabeleceu protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas, tais como, garantia de atendimento e acesso a 

medicamentos; 

- Prevenção de doenças crônicas relacionadas à velhice: São desenvolvidas 

estratégias para controle das doenças não transmissíveis, através da Coordenação 

Nacional para a Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), que 

cuida do desenvolvimento e implantação de políticas públicas a respeito; 

- Programa de Educação Permanente em Envelhecimento e Saúde de Idosos: 

A capacitação permanente de trabalhadores do Sistema Único de Saúde ( SUS), tem 

importância estratégica de gestão para a melhoria dos processos de trabalho em 

saúde (OISS, s/d). 

- Observatório Nacional do Idoso: Projeto piloto do Ministério da Saúde, em 

parceria com Hospital privado (Oswaldo Cruz – São Paulo) e a Secretaria Municipal 

da Saúde de Curitiba (PR), cujo objetivo é a construção de uma linha de cuidados 

para o idoso, em conjunto com as redes de atenção à saúde, já existentes (Portal da 

Saúde, 2012). 

- ELSI Brasil: Estudo Longitudinal das Condições de Saúde e Bem-Estar da 

População Idosa, que é uma participação, em forma de consórcio, para 

desenvolvimento em pesquisa, visando levantar as condições de vida e de saúde dos 

idosos. Os países participantes são Estados Unidos e Canadá na América do Norte, 

11 países europeus, Japão, Índia, China e Coréia do Sul (Portal da Saúde, 2012). 

 

3.2.2 Previdência Social para o Idoso 
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 O inciso I, do artigo 201, da Constituição Federal, prescreve em seu texto a 

proteção para os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Nesse 

sentido, a Previdência Social, que é de atuação mais restrita, abrange o atendimento 

ao idoso, quando concede a aposentadoria por idade, a pensão por morte e a grande 

invalidez. 

 A aposentadoria por idade é destinada àqueles que, normalmente, não 

contribuíram por todo o período necessário à concessão da aposentadoria por tempo 

de contribuição. Assim, os seus requisitos são: idade mínima de 65 anos se homem e 

60 anos se mulher e carência de 180 contribuições. 

 A pensão por morte também protege o idoso, já que é um benefício destinado 

ao cônjuge que não exercia atividade remunerada. Entretanto, não necessariamente 

refere-se ao idoso, podendo, inclusive haver grande quantidade de jovens, que 

percebem o benefício. Estatísticas do Ministério da Previdência Social, disponíveis no 

site do Ministério, mostram que em duas décadas o prazo de pagamento da pensão 

por morte passou de 17 para 35 anos (AEPS, 2012). 

 Contudo, de acordo com o mesmo estudo do Ministério da Previdência Social 

(AEPS, 2012), abaixo transcrito, se, aplicarmos a mesma lógica apresentada, 

verificaremos que, das pensões por morte, aproximadamente 4,82 milhões são 

destinadas a idosos. 

Em dezembro de 2012, a Previdência Social mantinha cerca de 29,9 milhões 
de benefícios ativos em cadastro, dos quais 83,8% eram previdenciários, 
2,7% acidentários89 e 13,4% assistenciais. Mais de 70% desses benefícios 
pertenciam à clientela urbana e 29,5% à clientela rural. Comparado com 
2011, o estoque de benefícios aumentou 3,4%, sendo que os previdenciários 
aumentaram 3,4%, os assistenciais cresceram 3,9% e os acidentários 
aumentaram 0,3%. As espécies que apresentaram maior participação na 
quantidade total de benefícios ativos foram todas previdenciárias: 
aposentadoria por idade (29,5%), pensão por morte (23,4%) e aposentadoria 
por tempo de contribuição (16,0%). 

 

 A grande invalidez, regulamentada pelo artigo 45 da lei 8213/91, preceitua o 

que segue: Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar 

                                                             
89 O percentual de 2,7% de benefícios acidentários que compõem o total de benefícios pagos pela 
Previdência Social, refere-se àqueles benefícios previdenciários pagos em razão de acidente de 
trabalho. 
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da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 

cento). 

 Depreende-se do conceito legal que, aos aposentados por invalidez que 

dependam de ajuda permanente de outro indivíduo para a realização de tarefas 

básicas da rotina diária, será assegurado um valor adicional ao seu benefício, como 

forma de compensar as despesas extraordinárias oriundas da presença constante de 

um acompanhante. 

  O Anexo I do Decreto nº 3.048/99 arrola, de forma exemplificativa, as situações 

de grande invalidez. Vejam-se: 

 1. Cegueira total; 

 2. Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta; 

 3. Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; 

 4. Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for 

impossível; 

 5. Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; 

 6. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for 

impossível; 

 7. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e 

social; 

 8. Doença que exija permanência contínua no leito; 

 9. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 

 

 Ao contrário do benefício principal de aposentadoria, o acréscimo de 25% (vinte 

e cinco por cento) não representa uma contrapartida das contribuições vertidas pelo 

segurado ao longo de sua vida laboral. Pelo contrário, o segurado não contribui para 

a Previdência Social para, como regra, ter acrescido em sua aposentadoria o 

percentual previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91.  
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 Outrossim, tal adicional será concedido ainda que a renda total da prestação 

previdenciária supere o teto permitido pelo RGPS, consoante inteligência do art. 45, 

parágrafo único, alínea ‘a’, do mesmo diploma legal. 

 Por esse raciocínio, é razoável concluir que o acréscimo de 25% (vinte e cinco 

por cento) constitui prestação de natureza assistencial, já que sua concessão 

independe de contribuição previdenciária direta por parte do segurado e, portanto, seu 

custeio é financiado por toda a sociedade e pelo poder público. 

 Resta perguntar se, a atual redação do artigo 45 da Lei nº 8.213/91, no 

momento em que restringe a concessão do adicional de grande invalidez tão-somente 

aos aposentados por invalidez, não fere princípios e postulados constitucionais. 

 Caso, um segurado aposentado por idade ou por tempo de contribuição venha 

a sofrer limitação na prática dos atos da vida diária, não deveria ter acesso ao 

percentual do artigo 45 da Lei nº 8.213/91, uma vez que esse indivíduo encontra-se, 

na mesma situação que o segurado aposentado por invalidez? 

 Se observarmos o princípio da universalidade, veremos que o sistema da 

Seguridade Social deve assegurar ampla proteção de cobertura e de atendimento, 

devendo, conforme determinação do constituinte de 1988, cobrir todos os eventos que 

causem estado de necessidade, como idade avançada, morte, invalidez, deficiência 

física, maternidade, etc. 

 A universalidade de atendimento, previsto na CF/88, refere-se aos sujeitos 

protegidos, ou seja, todas as pessoas em estado de necessidade que devem ser 

atendidas pela Seguridade Social. A universalidade de cobertura diz respeito às 

contingências cobertas e busca contemplar todos os eventos que causem estado de 

necessidade, observadas, por óbvio, as limitações impostas pela capacidade 

contributiva da sociedade e do Estado e outras restrições decorrentes de lei. 

 Nesse diapasão, a extensão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) aos 

demais benefícios de aposentadoria (idade e tempo de contribuição) guarda 

consonância também com este princípio orientador do sistema de seguridade social, 
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que garante o atendimento não diferenciado a todos os indivíduos sujeitos à cobertura 

securitária do RGPS, na esteira da prescrição inserta no §1º do artigo 201 da 

Constituição Federal, que proíbe a adoção de critérios diferenciadores na concessão 

dos benefícios previdenciários. 

 Diversas decisões judiciais, têm se pronunciado acerca do tema, entendendo 

que a aplicação do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) exclusivamente ao 

aposentado por invalidez que necessitar da assistência de outra pessoa não se 

coaduna com o princípio da igualdade, pelo que a aplicação prática da regra prescrita 

no art. 45 da Lei n.º 8.213/91 deve efetivar-se sob o enfoque da Constituição Federal, 

de modo a abranger todo o aposentado em situação de invalidez geradora da 

necessidade de auxílio permanente. 90 

 Demoramo-nos no tema, vez que a Grande Invalidez aproxima-se, em muito, 

do auxílio pecuniário destinado àqueles que se encontram em situação de 

dependência, apresentando traços bastante claros do suporte necessário aos idosos 

dependentes. Certamente, não seria a única das soluções passíveis de proteger 

àqueles que estejam apresentando as contingências da dependência, porém, 

demonstra-se um caminho seguro e já inserto no ordenamento jurídico pátrio. 

  

3.2.3 Assistência Social para o Idoso (BPC) 

Um dos objetivos da Assistência Social é a proteção aos idosos que se 

encontrem em situação de risco social ou familiar. Nesse sentido, o Benefício de 

                                                             
90 O questionamento acerca da aplicação do artigo 45 da Lei 8213/91, para outros benefícios que não 
apenas a aposentadoria por invalidez, sempre esteve presente no dia-a-dia dos advogados que militam 
nas causas previdenciárias, contudo, tem havido a manifestação de diversos tribunais, estendendo a 
aplicação do mesmo, aos demais tipos de aposentadorias, como o exemplo a seguir: Processo n. 
0001419-66.2005.4.02.5051ACÓRDÃO da 2 Turma: Acordam os Juízes votantes da Turma Regional 
de Uniformização de Jurisprudência da 2ª Região da Justiça Federal, por unanimidade, conhecer do 
incidente de uniformização de jurisprudência e, por maioria, negar-lhe provimento, para que seja 
assentado por esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência o entendimento pela 
aplicabilidade do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei n.º 8.213/91 às 
demais espécies aposentatórias (idade e tempo de contribuição), não sendo viável sua restrição ao 
benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do voto do relator, que passa a integrar o presente 
julgado. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012. Américo Bedê Freire Júnior - Juiz Federal - Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo - Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. 



XCIX 

 

 

 

Prestação Continuada (BPC), estabelece uma prestação pecuniária de, um salário 

mínimo, para o idoso91 vulnerável. 

De acordo com o que referimos anteriormente, o Benefício de Prestação 

Continuada exige para a sua concessão que o solicitante tenha no mínimo 65 anos 

de idade, independentemente se homem ou mulher, e não tenha condições de suprir 

as próprias necessidades. 

Além do serviço de prestação pecuniária acima referido, o Brasil desenvolveu 

diversos mecanismos para atender à demanda da Assistência Social dos idosos, tais 

como: 

- Brasil Acessível: Programa de mobilidade urbana para idosos, cobrindo apoio 

financeiro para projetos de acessibilidade; apoio a estados e municípios na aplicação 

de ações que garantam a acessibilidade; capacitação profissional, adequação de 

sistemas de transporte e eliminação de barreiras arquitetônicas; difusão do desenho 

universal no projeto de sistemas de transporte e equipamentos públicos, estímulo à 

organização social e desenvolvimento tecnológico; sensibilização da sociedade 

através de campanhas (OISS, s/d); 

- Transporte gratuito para todos os idosos no transporte coletivo público, 

urbano, sem limite de quantidade por carro e, no caso de transporte interestadual, 

com garantia de reserva de 10% dos assentos, de cada carro, dedicados aos idosos; 

- Rede de Proteção e defesa do idoso: várias entidades promovem a defesa do 

idoso e de seus direitos; 

- Plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, 

contendo um “disque denúncia”; 

- Plano de Ação Governamental integrado para o desenvolvimento da Política 

Nacional do Idoso (PNI); 

                                                             
91 O texto da lei refere-se ao idoso e ao deficiente. No entanto, nos ateremos ao idoso em situação de 
vulnerabilidade, com o intuito de nos atermos ao objeto do presente trabalho. 
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- Programa Esporte e Lazer na Cidade: Acesso do idoso a atividades como 

oficinas de esporte, de artes, caminhadas, ginástica, danças, etc.; 

- Clubes da Melhor Idade: promoção de viagens turísticas; 

- Alfabetização para Mulheres adultas e Idosas; 

- Programa de Ensino Superior e Envelhecimento Populacional, dirigido pelo 

Ministério da Educação, através da Comissão Especial para a educação e o 

envelhecimento populacional, com a finalidade de sensibilizar as comunidades 

acadêmicas, científicas e profissionais acerca do envelhecimento. 

- Apoio à pesquisa e inovação para o desenvolvimento social: apoio financeiro 

para pesquisa em geriatria e gerontologia; 

- Ações do Serviço Social do Comércio – SESC dirigidas aos idosos, tais como: 

a) grupos de convivência; b) escolas abertas da terceira idade; c) projetos com 

atividades intergeracionais, com participação de crianças e idosos; d) atividades 

físicas, como ginástica, alongamento, condicionamento físico, danças, expressão 

corporal, etc; e) atividades esportivas e recreativas adaptadas à terceira idade, como, 

voleibol, basquete, recreação aquática, jogos cooperativos, passeios, etc...; f) 

atividades sociais, como encontros semanais, bailes, atividades voluntárias, etc...; e 

g) atividades culturais, como apresentações artísticas, cursos, oficinas de teatro, artes 

em geral. 

Os serviços de tele assistência estão começando a se desenvolver no Brasil, 

com a oferta de telefones públicos com dispositivos para atender às pessoas com 

necessidades especiais, sejam idosos ou não, como dispositivos para deficiência 

auditiva, ou com altura diferenciada, que facilita o uso por cadeirantes, por exemplo.  

 Em 2010 foi promulgada a Lei no. 12.213, que instituiu o Fundo Nacional do 

Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda, devido pelas pessoas físicas e jurídicas, 

as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estadual e Nacional do Idoso 

objetivando, financiar os programas e as ações relativas ao idoso. 
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 3.3 A Experiência do Município de São Paulo92 

 A Prefeitura de São Paulo criou em 1991 uma área técnica de saúde da pessoa 

idosa, denominada Assessoria do Idoso, integrante do Centro de Orientação e 

Atenção à Saúde (COAS). 

 Referida Assessoria, em junho de 1991, aprovou a proposta de um Programa 

de Atenção à Saúde do Idoso93, que fora elaborado por um grupo de trabalho criado 

em 1990, por meio da Portaria 1974/90. 

 Em 2001, a Assessoria do Idoso, referida acima, passou a integrar a 

Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde, denominada 

Área Técnica de Saúde do Idoso. Em 2008, esta área passou a integrar a 

Coordenação da Atenção Básica, sendo que para estar de acordo com as diretrizes 

nacionais sobre o assunto, passou a denominar-se Área Técnica de Saúde da Pessoa 

Idosa. 

 Segundo informações obtidas no site da Prefeitura de São Paulo94, todo o 

trabalho da Coordenação da Atenção Básica segue os ditames nacionais e 

internacionais sobre o tema, como o Estatuto do Idoso e o Plano de Ação Internacional 

da Organização das Nações Unidas, tendo: 

a missão de proporcionar à pessoa idosa o acesso às ações de promoção à 
saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde, através 
da rede de serviços de saúde, contando com cooperações inter e 
intrainstitucionais, em consonância com os princípios do SUS, visando um 

                                                             
92 A pesquisa sobre o Programa de Acompanhamento de Idosos fora feita em março de 2013, quando 
da gestão do Prefeito Gilberto Kassab. Em 2012, houve eleição municipal e, a consequente troca de 
mandato. Em outubro de 2013, não encontramos o material no sítio eletrônico da Prefeitura, motivo 
pelo qual, fizemos contato com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, e, fomos informados 
de que o Programa está passando por uma reformulação. De maneira que, não é possível saber nesse 
momento, os rumos que o programa terá, junto a atual gestão. 
93 Conforme exposto no site da Prefeitura da Cidade de São Paulo, o Programa de Atenção à Saúde 
do Idoso norteia-se pelos seguintes princípios: 1. A Atenção à Saúde do Idoso deve ser organizada 
como parte integrante da Atenção à Saúde da população geral; 2. A Atenção à Saúde do Idoso deve 
ter como base um trabalho interprofissional; 3. A Atenção à Saúde do Idoso deve dar ênfase aos 
aspectos de prevenção; 4. A Atenção à Saúde do Idoso deve adotar critérios globais que levem em 
consideração o idoso como um ser integral; 5. A Atenção à Saúde do Idoso deve se desenvolver com 
a estreita participação dos usuários; 6. A Atenção à Saúde do Idoso deve criar um mecanismo de 
avaliação contínua que permita aos responsáveis introduzir as mudanças necessárias. 
94 O site da Prefeitura de São Paulo encontra-se na seguinte url: www.prefeitura.sp.gov.br. 
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envelhecimento ativo e a capacidade funcional, de acordo com os princípios 
da Organização Mundial de Saúde (s/d). 

 Ao encontro de todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura da Capital de SP, 

por meio da legislação e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e da Política 

Nacional de Saúde do Idoso, a Cidade de São Paulo desenvolveu um projeto 

denominado PAI – Programa de Acompanhamento de Idosos95, visando reinserir no 

SUS - Sistema Único de Saúde os idosos que, por suas condições de vida, isto é, por 

suas necessidades não supridas pela família e pelas redes sociais de apoio, não 

conseguiam utilizar-se da rede pública de saúde96. 

 A Cidade de São Paulo conta, hoje, com aproximadamente 1.400.000 (um 

milhão e quatrocentos mil) idosos97, e para desenvolver esse projeto a Prefeitura de 

São Paulo organizou um plano piloto, a ser implantado nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), distribuído pelas seguintes regiões e nas seguintes quantidades: sete 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Centro-Oeste, três Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) na região Sul, seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) na região Sudeste, 

quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) na região Norte e duas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) na região Leste 98. 

Para atender a essa população, cada equipe conta com 1 coordenador 

(assistente social), 1 médico, 1 enfermeiro e 10 acompanhantes de idosos que 

atendem aproximadamente a 120 idosos ou menos, conforme as possibilidades e 

                                                             
95 Em 11 de março de 2013 realizamos entrevista com o coordenador do projeto, Dr. Sergio Paschoal, 
na Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo. 
96 Para mais informações acerca do projeto, visitar a página na internet da prefeitura da Cidade de São 
Paulo. No documento norteador do Programa de acompanhamento de idosos, na p. 21, os autores 
colocam importante questão, qual seja: “As mudanças da sociedade e do perfil demográfico que a 
compõe estão exigindo novos arranjos no cuidado à pessoa idosa”. 
Segundo Brêtas (2003), “se algumas famílias ou pessoas idosas têm condição e desejo de arcar com 
o custo da contratação de cuidadores de idosos e, portanto, selecionam, à luz do mercado, o 
trabalhador que desejam empregar, cabe ao Estado a discussão de alternativas àquelas pessoas 
idosas que, por desejo ou necessidade, são dependentes do SUS. Por outro lado, famílias que não têm 
condição de contratar um cuidador, terão de disponibilizar um de seus membros, para responder às 
necessidades de seu familiar. Isto acaba afetando ainda mais a renda familiar, pois esse cuidador não 
terá rendimentos para contribuir com as despesas da casa. Acrescenta-se, nesse cenário, a ausência 
cada vez maior das mulheres, as tradicionais cuidadoras, que, mais e mais, estão inseridas no mercado 
formal de trabalho”. 
97 Dados do Censo 2010, do IBGE, disponível no site da Prefeitura do Município de São Paulo. 
98 Quadro informativo com a localização exata das unidades básicas de saúde com o referido projeto 
encontra-se nos ANEXOS. Informações retiradas do site da Prefeitura da Cidade de São Paulo. 
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necessidades locais permitam, para os quais desenvolve planos de cuidados 

individuais. No total, o PAI conta, hoje, com 22 (vinte e duas) equipes formadas. 

A inclusão da pessoa idosa no programa (PAI) depende do atendimento de 

alguns requisitos, conforme Documento Norteador ao Programa de Acompanhante de 

Idosos99:  

a. idade igual ou superior a 60 anos;  

b. residir na área de abrangência, conforme tabela acima e; 

c. apresentar ao menos um dos seguintes critérios:  

i. Dependência funcional nas Atividades da Vida Diária (AVD’s);  

ii.Mobilidade reduzida;  

iii.Dificuldade de acesso aos serviços de saúde;  

iv.Insuficiência no suporte familiar e social100;  

v.Isolamento ou exclusão social;  

vi.Risco de institucionalização. 

 O programa PAI prevê o atendimento, pela equipe designada, aos 

acompanhantes de idosos pagos pela família destes, que esteja em situação de 

vulnerabilidade, isto é, de dependência, visando a uma adequada orientação aos 

mesmos. 

 A equipe, ainda, busca o apoio familiar e da vizinhança para aquele idoso que 

necessite de assistência nos demais momentos do dia e da semana, em que não terão 

a assistência dos acompanhantes do programa, já que estes são em número 

insuficiente para atender integralmente a demanda existente. 

                                                             
99 Documento Norteador do Programa Acompanhante de Idosos do Município de São Paulo, da 

Secretaria Municipal de Saúde. Coordenação de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde da Pessoa 
Idosa, p. 31. 
100 Mais uma vez, observa-se, aqui, a subsidiariedade do Estado, no tocante ao atendimento à pessoa 
idosa.  
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 Verifica-se que, o programa PAI é exemplo de concretude das leis voltadas ao 

atendimento da pessoa idosa, entretanto não se encontra em um estágio de 

universalidade, visto que não atende a todas as regiões da Cidade de São Paulo, sob 

a alegação de não possuir profissionais, em número suficiente, para atender 

integralmente a demanda de toda a população idosa. 

 O Programa de Acompanhamento aos Idosos (PAI), desenvolvido pela 

Prefeitura de São Paulo, está inserido no Sistema Único de Saúde e, vai ao encontro 

do conceito de Saúde, caracterizado pelo completo bem-estar físico e emocional101. 

 No entanto, há outras demandas que não as relativas à saúde, que um idoso 

dependente incorre, como a dificuldade em fazer compras ou cuidar do próprio 

dinheiro, por exemplo. E, nesse sentido, o Programa da Prefeitura de São Paulo, ainda 

não atende integralmente ao idoso em situação de dependência. 

 A implantação do Programa de Acompanhamento de Idosos lança luz sobre 

questão importante, que é a da origem dos recursos e da quantidade de recursos 

necessários para se atender de maneira satisfatória aos idosos dependentes. 

 
3.4 Proteção da Dependência no Brasil 
 
 

a intensidade e a efetividade do respeito aos idosos demonstram o grau de 
desenvolvimento educacional de um povo, e somente com educação integral 
poderemos garantir a perpetuidade e a efetividade do Estado Democrático de 
Direito, a partir da formação de consciência de cidadania e Justiça em todos 
os cidadãos. (MORAES, 2007, p. 805). 

 

 O idoso brasileiro vem conquistando espaço cada vez maior, por meio de leis 

e programas voltados à sua realidade. Entretanto, o Brasil não protege a dependência 

do idoso de forma sistemática. 

A dependência do idoso necessita de atenção, visto que acarretará às famílias 

e seus cuidadores e ao Estado e sua estrutura atual, impactos significativos, seja de 

ordem financeira ou da ordem de serviços. 

                                                             
101 O conceito de Saúde exposto reflete a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, conforme 
pode se verificar no item 1.3.1 acima. 
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 A dependência, conforme definida no cap. 1 (item 1.6) deste trabalho, atinge 

pessoas de todas as classes sociais que, muitas vezes, não têm a assistência da 

família e da sociedade, independentemente das condições financeiras. 

O envelhecimento populacional, com evidências de crescimento maior para a 

camada mais idosa, isto é, com 80 ou mais, tem reflexos diretos nas políticas públicas 

a serem desenvolvidas pelo Estado. Não se podendo olvidar que, mesmo 

considerando a redução na taxa de morbidade, dada a efetivação da reinclusão desse 

rol de pessoas nos serviços de saúde, por meio da prevenção e da promoção da 

saúde, a longevidade alcançada, naturalmente, requer cuidados diferenciados, já que 

a decrepitude do corpo é amenizada pela ação do homem, mas nunca paralisada 

pelas mesmas mãos. 

 Nesse sentido, observamos no capitulo III, que o Brasil apresenta resquícios 

de proteção à dependência, dentro da Seguridade Social. Mais precisamente, dentro 

de seus três pilares de atuação, quais sejam: a saúde, a previdência e a assistência 

social, de maneira que podemos resumir de acordo com o abaixo exposto. 

O serviço de saúde brasileiro já trabalha com a ideia da promoção à saúde, e, 

portanto, com a prevenção, o que pode fazer com que diminua a incidência da 

dependência. Porém, não extirpará sua ocorrência, vez que o processo de 

envelhecimento acarreta, por si só, mudanças físicas e psicológicas propiciadoras do 

quadro de dependência na velhice, conforme pode se verificar no item 1.3.1, quando 

tratamos das necessidades físicas do idoso. 

Corroborando com essa ideia, Fries e Crapo (1981), defendem ideia de que, a 

opção por uma vida mais saudável diminuirá, naturalmente, a incidência de doenças 

crônico-degenerativas, arrefecendo os índices de morbidade. Para outros autores 

como Gruenberg (1977), a realidade pode se mostrar mais cruel, à medida que a 

estimativa de vida aumenta, haverá a prevalência de distúrbios mentais e doenças 

crônicas em idosos. 

 Thomas (1977), por outro lado, discorre em seu artigo que a sociedade poderá 

se ver livre de doenças, com o controle pela ciência sobre elas. Nesse mesmo sentido, 
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Manton (1982) assevera que as doenças crônicas serão debeladas pela sociedade, 

gradualmente, o que permitirá que as pessoas possam viver mais e melhor. 

A dependência é, assim, também uma questão de saúde pública, com 

importante impacto sobre a família e a sociedade. No Brasil, a Política Nacional de 

Saúde do Idoso (PNSI) reconhece a importância desse tema e da parceria entre os 

profissionais da saúde e os familiares, cuidadores informais, apontando esta parceria 

como possibilidade de 

sistematização das tarefas a serem realizadas no próprio domicílio, 
privilegiando-se aquelas relacionadas à promoção da saúde, à prevenção de 
incapacidades e à manutenção da capacidade funcional do idoso dependente 
e do seu cuidador, evitando-se assim, na medida do possível, 
hospitalizações, asilamento e outras formas de segregação e isolamento”. 
(Caldas, 2003, p. 776) 

 

 Nesse compasso, a Cidade de São Paulo implantou o Programa de 

Acompanhamento de Idosos, denominado PAI, conforme explicitado no capítulo III. 

Esse experimento entrou na questão da dependência, sem, contudo, alcançá-la 

integralmente. Isto é, tratou de ir até o paciente com dificuldades na realização das 

atividades diárias para trazê-lo ao Sistema Único de Saúde – SUS e, com isso, integrá-

lo às campanhas e tratamentos já existentes. No entanto, permaneceu à margem do 

auxílio necessário para quem se encontra em situação de dependência. 

 A Assistência Social, por sua vez, vai ao encontro do idoso, mas não 

necessariamente, ao idoso dependente, quando concede o benefício de prestação 

continuada (BPC), conforme visto no item 3.2.3. Referido benefício destina-se àqueles 

que não possuem condições de manter-se por si ou por seus familiares e, por isso, 

não atende, especificamente, àqueles que precisam pagar alguém, por exemplo, para 

auxiliar nas atividades diárias. 

 A Previdência Social, a seu turno, talvez seja o pilar da seguridade que mais se 

aproxima de um serviço ao dependente, quando concede o benefício denominado 

Grande Invalidez. Esse benefício, em dinheiro, é destinado ao segurado aposentado 

por invalidez, que apresente a necessidade do auxílio permanente de terceiros, 

conforme discorremos no item 3.2.2. 
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 De maneira que ocorrendo a diminuição ou a maior incidência de doenças 

crônico-degenerativas e, ainda, incorrendo o indivíduo idoso em outras situações 

sociais e psicológicas, que o levem a um estado de dependência e, 

consequentemente, de necessidade de auxílio para as atividades diárias, o fato 

observado é que será preciso pensar e discutir sobre essa realidade, de maneira que 

seja possível desenvolver um planejamento adequado para uma implantação 

satisfatória. 

 Sob essa ótica, o ordenamento jurídico brasileiro não depende de profundas 

alterações para que os entes públicos possam ofertar à população idosa, em situação 

de dependência, a devida proteção social. Para alcançar esse intento, será preciso 

estabelecer algumas ações que auxiliem no enfrentamento da questão. 

Em primeiro lugar será preciso estabelecer índices, realizar pesquisas, 

identificar a realidade dos idosos brasileiros e levantar os custos da dependência. 

Em segundo lugar é preciso averiguar quais são as necessidades apresentadas 

pelos idosos, independentemente do possível trabalho preventivo de saúde, isto é, 

aquelas situações que necessariamente chegarão, cedo ou tarde, a cada um dos 

idosos. 

Em terceiro é necessário pensar possíveis programas que possam 

verdadeiramente atender ao idoso dependente. 

 Diante do mencionado nos capítulos anteriores, é possível pensar que a 

questão da dependência pode ser considerada dentro das três vertentes da 

Seguridade Social, quais sejam: a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. 

 No entanto, é possível que, pela análise do modelo espanhol, seja feita a opção 

de enquadrar essa proteção em um quarto pilar da Seguridade Social, no caso, a 

dependência. Para tanto, seria necessário a aprovação de uma Emenda à 

Constituição que, incluísse dentro do Título VII, da Ordem Social, Capítulo II, da 

Seguridade Social, a proteção aos idosos dependentes. 



CVIII 

 

 

 

 Assim, caso o Brasil definisse a natureza do auxílio ao idoso dependente como 

sendo um quarto pilar da proteção social, o desenho constitucional teria as seguintes 

características: dentro da Seguridade Social haveria o pilar da saúde, da previdência 

social, da assistência social e da dependência. 

Em ambas as possibilidades, isto é, se incorporada na Seguridade Social tal 

como ela se apresenta hoje, ou se criado o quarto pilar da Seguridade Social, 

conforme a realidade espanhola, seria necessária a promulgação de uma lei que 

criasse a forma pela qual se daria a efetiva entrega desse serviço à população. 

Não menos importante, seria cumprir o disposto no § 5 do artigo 195, da 

Constituição Federal, que assim prescreve em seu texto: Nenhum benefício ou serviço 

da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 

fonte de custeio total. Pensar a necessidade da nação, no caso em estudo, da 

população de idosos em situação de dependência, é debruçar-se sobre a realidade, 

buscando soluções à questão que se impõe a todos. No entanto, será preciso, 

responsabilizar-se pelas consequências da implantação de quaisquer serviços 

destinados a esse contingente populacional. 

Levantar os custos e prever a fonte capaz de suportar a demanda dos idosos 

dependentes é o modo escorreito de protegê-los, vez que, a não observância desse 

preceito constitucional, pode inviabilizar a efetividade da proteção pretendida, ao invés 

de possibilitá-la. 

 A realidade se impõe a todos. O envelhecimento populacional é inconteste. 

Logo, a dependência irá atormentar de maneira acintosa as sociedades em um curto 

espaço de tempo. Sendo preciso que nos debrucemos sobre o tema, buscando 

alternativas viáveis à sua implantação102. 

                                                             
102 Conclusão semelhante encontra-se no Texto para discussão n. 1402, da série Seguridade Social: 
Os idosos em situação de dependência e a proteção social no Brasil, de Analia Soria Batista e outros, 
publicado pelo IPEA, Brasília, 2009, p. 48, conforme segue: Dessa forma – e diferentemente das 
sociedades que foram envelhecendo em ritmo mais lento e que puderam se adaptar paulatinamente à 
situação -, o Brasil enfrenta a exigência de compreender, com certa urgência, as implicações de ordem 
demográfica, econômica e social do processo de envelhecimento. 



CIX 

 

 

 

 

3.4.1 A Previsão constitucional para a proteção ao idoso dependente 

 A Constituição Federal de 1988 prevê em diversos de seus dispositivos 

proteção social ao idoso. No entanto, conforme discorremos anteriormente, no item 

3.1, não há previsão específica para o idoso em situação de dependência. 

 Ocorre que, podemos aferir do texto constitucional, a intenção do legislador 

constituinte, de proteger amplamente o cidadão, nas situações de necessidade. 

Dentre as quais, podemos afirmar com segurança, a necessidade de apoio e ou auxílio 

para a execução das atividades diárias, conforme depreenderemos da leitura do artigo 

230, § 1, do texto constitucional. 

 Cabe-nos, desse modo, acercarmo-nos da aplicabilidade da norma 

constitucional referente ao idoso e, ainda, se, dentre as normas existentes, há alguma 

que possa servir de proteção ao idoso em situação de dependência. 

 Os dispositivos constitucionais que protegem o idoso são, basicamente, os 

seguintes: artigo 229 que determina como dever dos filhos o amparo aos pais na 

velhice, o artigo 230, § 1, prevendo que a assistência prestada ao idoso deve ser feita 

preferencialmente no lar, o artigo 201, I e § 7, II, que prevê a cobertura previdenciária 

para o cidadão de idade avançada, por meio da aposentadoria por idade e, finalmente, 

o artigo 203, V, que garante a proteção ao idoso que não possua condições de prover 

a própria subsistência. 

 Em regra, todo preceito constitucional é lotado de eficácia plena, isto é, quando 

nasce, surge no mundo jurídico-constitucional para ter o máximo de eficácia e para 

produzir a plenitude de seus efeitos. 

 Em termos de eficácia jurídica dos dispositivos constitucionais que versam 

sobre a proteção ao idoso, haveremos de seguir os ensinamentos de Paulo Roberto 

de Figueiredo Dantas que diz: Cuida a eficácia jurídica tão somente da potencialidade 

da norma de produzir os efeitos desejados pelo legislador constituinte (DANTAS, 

2009). 
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 Já, quanto à eficácia social dos dispositivos constitucionais, falamos em relação 

à efetividade das mesmas, isto é, da aplicação concreta e, portanto, efetiva, da norma. 

Segundo Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Junior, a efetividade 

designa o fenômeno da concreta observância da norma no meio social que pretende 

regular. 

 Assim, resta-nos verificar se, nos dispositivos constitucionais acerca da 

proteção social ao idoso, há a previsão da necessidade de elaboração de ato 

infraconstitucional para a sua eficácia, o que delimitaria a eficácia dos mesmos. 

 Rui Barbosa seguindo a tradição clássica dos constitucionalistas norte-

americanos, distingue as normas constitucionais em auto-executáveis e não auto-

executáveis.  

 As normas auto-executáveis, como o próprio nome o diz, são aquelas normas 

de aplicação e eficácia imediata e que, portanto, não necessitam de nenhum ato 

infraconstitucional para obterem os efeitos desejados pelo constituinte. Como exemplo 

de normas auto-executáveis é possível deter-se no artigo 5 da CF, vez que, 

expressamente restou determinado no § 1 do mesmo artigo, essa condição. 

 Por sua vez, as normas não auto-executáveis, são aquelas que dependem de 

atos infraconstitucionais para que produzam os efeitos por ela pretendidos. São as 

normas programáticas, como aquelas previstas no Título VIII, Da Ordem Social que, 

dependem da implantação de políticas públicas para a concretização dos fins sociais 

do Estado. 

 Embora, cumpra ressaltar o tempo hábil havido, desde a promulgação do texto 

constitucional em 1988, para que, os legisladores pudessem acercar-se de cumprirem 

a vontade do constituinte, elaborando as leis e demais atos normativos necessários a 

plena eficácia constitucional. 

 Ainda na década de 60, José Afonso da Silva, aprofundando os ensinamentos 

de Vesio Crisafulli e Meireles Teixeira, publica o livro Aplicabilidade das normas 
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constitucionais, em que classifica as normas constitucionais, quanto à sua eficácia e 

aplicabilidade, da seguinte forma: 

a) normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata: aquelas que têm 

aplicabilidade direta à realidade concreta, imediata e integral, vez que 

independem da produção de ato normativo infraconstitucional; 

b) normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata: as normas 

constitucionais que têm aplicabilidade direta, imediata e, possivelmente não 

integral, pois dependem da elaboração normativa que as complemente e, 

nesse sentido, são passíveis de restrição; 

c) normas de eficácia limitada ou reduzida: aquelas que têm aplicabilidade 

indireta, mediata e reduzida, como as normas declaratórias de princípios 

institutivos e as normas declaratórias de princípios programáticos. 

 Pelo que se pode depreender da classificação das normas constitucionais 

quanto à efetividade e aplicabilidade das mesmas, podemos aferir que, a proteção ao 

idoso está afeita às normas de eficácia limitada, vez que, dependem do legislador para 

se realizarem. Isto é, dependem que sejam elaboradas normas infraconstitucionais 

capazes de dar forma ao desejo do constituinte de proteger ao idoso em situação de 

dependência. 

 No entanto, segundo Luis Roberto Barroso, as normas constitucionais de 

eficácia limitada geram efeitos no mundo jurídico, conforme se observa do texto a 

seguir transcrito: 

ao contrário do que ocorria com as ditas não autoaplicáveis, não são 
completamente desprovidas de normatividade. Pelo contrário, são capazes 
de surtir uma série de efeitos, revogando as normas infraconstitucionais 
anteriores com elas incompatíveis, constituindo parâmetro para a declaração 
da inconstitucionalidade por ação e por omissão, e fornecendo conteúdo 
material para a interpretação das demais normas que compõem o sistema 
constitucional. (BARROSO, 2011, p.237) 

 

 Ademais, decorridos 26 anos da promulgação da Constituição Federal 

brasileira, entendemos ter havido tempo hábil desde a promulgação do texto 



CXII 

 

 

 

constitucional em 1988, para que, os legisladores pudessem acercar-se de cumprirem 

a vontade do constituinte, elaborando as leis e demais atos normativos necessários a 

plena eficácia constitucional. 

 E, ainda, que não haja legislação específica que proteja o idoso em situação 

de dependência, é possível depreender do texto constitucional a proteção desejada 

ao idoso, inclusive quando em situação de dependência. E, isto, porque, a 

dependência, é situação em que muitos dos idosos se encontrarão, em menor ou 

maior grau. 

 Nesse sentido, podemos pensar nas possíveis ações a serem perseguidas pela 

sociedade brasileira, no tocante à efetividade da proteção social pretendida pelo 

legislador constituinte ao idoso. Seria a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por 

omissão e o Mandado de Injunção, as ações capazes de enfrentar a questão social 

posta. Ainda, que essa seja medida, mais uma vez, delegue ao Poder Judiciário, o 

condão de efetivar a Constituição Federal de 88. 

 

3.4.2 Uma proposta de proteção social ao idoso dependente para o Brasil 

  Uma proposta de proteção social ao idoso dependente para o Brasil, 

perpassa pela questão da competência para a realização do intento de atenção ao 

cidadão idoso que esteja vulnerável e, por isso, não possua condições de executar 

as atividades diárias. 

 Pelos estudos que realizamos, entendemos que, o mais adequado, seja 

agregar referida proteção dentro do arcabouço da Seguridade Social, isto é, da 

Previdência e Assistência Social e Saúde. 

 Sendo que, a Previdência agregaria valor no pagamento de prestações 

pecuniárias aos trabalhadores e seus dependentes que tenham contribuído para o 

Sistema previdenciário, por meio da concessão da aposentadoria por idade e do 
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acréscimo de pagamento denominado Grande invalidez, conforme analisamos no item 

3.2.2. 

 À Saúde, caberia importante missão relativa ao auxílio que o idoso dependente 

necessita, vez que, caberia ao Sistema Único de Saúde, todo o levantamento, 

atendimento e acompanhamento dos idosos dependentes. 

 À Assistência Social caberia, ao final, a consecução dos serviços de ordem 

assistencial, isto é, os serviços que sejam necessários ao idoso dependente e que, 

não estejam atrelados ou adstritos à área da saúde, como o serviço prestado por 

assistente social, por exemplo, além, das prestações pecuniárias pagas aos idosos 

que não possuam condições de, sozinhos, proverem à própria subsistência. 

 A Assistência Social, ainda, seria o pilar da Seguridade Social, incumbido de 

fornecer e supervisionar o trabalho dos cuidadores de idosos. Assim, teríamos duas 

categorias de cuidadores, a dos cuidadores estatais e, a dos cuidadores particulares, 

formados e supervisionados pelo Estado. 

 Essa inclusão protetiva não dependeria de Emenda constitucional para ser 

agregada aos serviços da Seguridade Social, embora, como norma de eficácia 

limitada, podemos afirmar que necessitaria de normatização infraconstitcional para se 

concretizar. 
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 CONCLUSÃO 

 

 A longevidade traz consigo a questão da dependência e, o Brasil não tem um 

sistema de proteção social específico para essa nova demanda. O Estatuto do Idoso 

prevê que ao idoso é preciso oferecer total atenção, porém não estabelece em seu 

texto, mecanismos específicos para isso. 

 Ainda, haveremos de considerar as mudanças sociais ocorridas nas últimas 

décadas, sendo que era atribuição da família, mais especificamente das mulheres, a 

função de cuidar dos idosos dependentes. Dessa forma, o Estado só intervinha no 

caso de abandono desses incapazes, normalmente, por meio da institucionalização. 

 Hodiernamente, a realidade social é outra, a cultura não é mais a mesma, 

cabendo, por um lado, à sociedade a necessidade de repensar a atuação das famílias 

no processo de envelhecimento e, por outro lado, ao Estado suprir essa lacuna, 

tomando providências no sentido de não institucionalizar o idoso e, de instrumentalizar 

as famílias com o conhecimento para cuidar deles, bem como de fornecer atendimento 

domiciliar a cada um dos dependentes idosos de seu território. 

 O Estado brasileiro tem avançado no sentido do atendimento ao idoso. 

Podemos citar o Sistema Único de Saúde (SUS), como exemplo, vez que, oferece o 

maior atendimento público de saúde do mundo, chegando a 80% da população 

brasileira e, por consequência, atendendo a um grande número de idosos. 

 Dentro do pilar da Saúde há o investimento, ainda que incipiente, em formação 

de cuidadores de idosos, conforme mencionado no item 3.1.1, o que demonstra o 

início de previsão legal, direcionada ao idoso dependente. 

 Há, ainda, a assistência social que atende a uma quantidade expressiva da 

população por meio dos seus programas, como o bolsa-família e o próprio Benefício 

de Prestação Continuada, prevista na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

Sendo que, também é direcionada aos idosos. 

 Por sua vez, a Previdência Social que, atende aos trabalhadores brasileiros, 

nas situações de necessidade, apresenta importante ponto de contato com as 
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necessidades presentes nos idosos dependentes. Trata-se de item bastante discutido, 

no subitem 3.2.2 acima, qual seja: a Grande Invalidez, prevista no art. 45, da Lei 

8213/91. 

 O artigo da lei restringe o beneficio assistencial da Grande Invalidez àqueles 

aposentados por invalidez. A doutrina e a jurisprudência já elevam essa discussão 

para outro patamar: o da concretização dos objetivos maiores da Constituição Federal, 

que é levar o direito a seu alcance máximo, sem esquecer-se de ninguém.  

 No caso em questão, seria a observância primeira do principio da 

universalidade e o da igualdade, que faria com que, salte à evidência que a parte mais 

importante da norma constitui-se da expressão nuclear “segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa”, sendo irrelevante a espécie de prestação 

de que era beneficiário. 

 Desse modo, o elemento determinante para a concessão do adicional, seria, 

portanto, a situação fática, isto é, – dependência de auxílio permanente de terceiros – 

e, não a natureza do benefício previdenciário que o segurado originalmente percebia. 

 Não resta dúvidas que, ainda que se parta dessa importante sinalização de 

proteção ao dependente idoso, para atender aos objetivos desse trabalho e, mais 

ainda, da efetivação de proteção ao idoso dependente, será necessário que a 

sociedade, o Estado e os operadores do direito, debrucem-se sobre outras inúmeras 

questões. Porém, referido dispositivo e seus desdobramentos lançam luz sobre uma 

realidade social cada vez mais presente. 

 Contudo, além do já exposto, não há, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, 

nos moldes espanhóis, uma lei que unifique e trate o assunto, direcionando as ações 

governamentais em todos os níveis da Federação. Não há, nem mesmo dentro da 

política social brasileira, um trabalho direcionado ao idoso dependente. Nem 

tampouco estudos sistematizados sobre a dependência do idoso em nosso país, de 

forma que não sabemos o contingente de necessidade existente em solo pátrio. 
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Em vista disso, torna-se necessário fazer um diagnóstico preciso e, de certo 

modo, exaustivo, da situação dos idosos brasileiros em situação de dependência, 

permitindo a propositura de um atendimento integral. 

A Espanha exemplificou a necessidade não só de medidas protetivas a esse 

contingente populacional, mas, e, sobretudo, a necessidade de conhecê-los 

profundamente, para reconhecer a dependência como realidade passível de proteção, 

conforme pode se verificar no capítulo II. Antes de implementar os serviços destinados 

aos dependentes e, até mesmo, anterior à promulgação da lei de proteção do cidadão 

em situação de dependência, exauriu o assunto, com estudos que culminaram na 

publicação do Libro Blanco, que traz em si uma radiografia do dependente espanhol, 

bem como conceitos e diretrizes firmes para a implantação dessa proteção social. 

Definir o que seja a dependência, quais seus níveis e quais medidas são 

necessárias para lidar com essa realidade, é de suma importância para que se possa 

passar a um outro momento da discussão: que é definir quais são os custos envolvidos 

e, mais, de onde virá a receita capaz de suportar esses serviços. 

Não se pode pensar em uma necessidade, ainda que vital, sem a necessária e 

correlata fonte de custeio. Isso se deve por um impositivo constitucional e, também, 

por uma questão de responsabilidade, já que o envelhecimento populacional não 

tende a se estancar, mas sim, uma realidade crescente em nível mundial. O Estado, 

não é fonte inesgotável de recursos. Ao contrário, os recursos estatais, provenientes 

da sociedade, são finitos. 

 Dessa maneira, é necessário submeter a realidade do envelhecimento 

populacional e, a consequência correlata da maior longevidade, que leva à 

dependência do idoso, na pauta de discussões da atualidade. E, isso, se deve, para 

que simplesmente não haja a transferência para o Estado, de toda a responsabilidade 

pelos idosos dependentes, já que, essa função, pertence a todos. 

 Pelos estudos realizados, verificamos que é possível atender aos idosos em 

condição de dependência, dentro do sistema de seguridade social, isto é, dentro da 

saúde, previdência e assistência social, sem que seja necessário promover mudanças 
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no desenho constitucional, o que acarretaria maior espera na concretização dessa 

proteção social. 

 E isso, se deve ao fato de que, apesar de o sistema de seguridade social 

apresentar certa complexidade em sua dinâmica e operacionalização, é um sistema 

de ampla proteção social. Necessita de ajustes e avanços para uma melhor entrega 

dos serviços atinentes à cada facie da seguridade, porém, apresenta uma inteligência 

singular quando em sua espinha dorsal prevê a proteção a todo aquele que dela 

necessitar. 

 Os idosos que vivenciam a necessidade de auxílio para a execução das 

atividades rotineiras, são os seres que deram à vida a cada um de nós. Não se trata 

apenas de discutirmos números, mas, sim, de viabilizarmos vida digna à essas 

pessoas que já cuidaram e hoje, necessitam de cuidados. 

 As famílias não estão em condições de prover esses cuidados. O princípio da 

solidariedade que permeia basicamente toda a constituição e, stricto sensu, a 

seguridade social, precisa estender esse dever, a todos, para que um dia, todos 

possam ser protegidos nas suas necessidades. 
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PORTARIA 702, de 2002. 

 

 

Da referida Portaria n. 702 de 2002, vale a pena ressaltar uma de suas justificativas, 

qual seja: resolve: Art. 1º Criar mecanismos para a organização e implantação de 

Redes Estaduais de Assistência à Saúde do idoso. Art. 2º Determinar às Secretarias 

de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em Gestão Plena do 

Sistema Municipal de Saúde que, de acordo com as respectivas condições de gestão 

e a divisão de responsabilidades definida na Norma Operacional de Assistência à 

Saúde - NOAS/2002, a adoção das providências necessárias à implantação das 

Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e à organização/habilitação e 

cadastramento dos Centros de Referência que integrarão estas redes. § 1º As Redes 

de que trata o caput deste Artigo deverão ser integradas por: I - Hospitais Gerais; II - 

Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso. § 2º Entende-se por Hospital 

Geral aquele que, embora sem as especificidades assistenciais dos Centros de 

Referência, seja integrante do Sistema Único de Saúde e tenha condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para realizar o atendimento 

geral a pacientes idosos, no nível ambulatorial e de internação hospitalar; § 3º 

Entende-se por Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso aquele 

hospital que, devidamente cadastrado corno tal, disponha de condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos específicos e adequados para 

a prestação de assistência à saúde de idosos de forma integral e integrada envolvendo 

as diversas modalidades assistenciais como a internação hospitalar, atendimento 

ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar, e tenha capacidade 

de se constituir em referência para a rede de assistência à saúde dos idosos. Art. 3º 

Estabelecer que, na definição dos quantitativos e distribuição geográfica dos 

Hospitais/Centros de Referência que integrarão as Redes Estaduais de Assistência à 

Saúde do Idoso, as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal utilizem 

os seguintes critérios: a - população geral; b - população idosa; c - necessidades de 

cobertura assistencial; d - mecanismos de acesso e fluxos de referência e contra 

referência; e - nível de complexidade dos serviços; f - série histórica de atendimentos 

realizados a idosos; g - distribuição geográfica dos serviços: h - integração com a rede 
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de atenção básica e programa de saúde da família. § 1º Não há limitação quantitativa 

estabelecida para os Hospitais Gerais, sendo que poderão participar da Rede todos 

aqueles hospitais cadastrados pelo SUS que reúnam as condições necessárias para 

a assistência geral, hospitalar e ambulatorial, aos pacientes idosos e que sejam 

capazes, quando necessário, de garantir a referência dos pacientes a Centros de 

Referência em Assistência à Saúde do Idoso; § 2º O quantitativo máximo de Centros 

de Referência em Assistência a Saúde do Idoso, por estado, encontra-se definido no 

Anexo desta Portaria. Art. 4º Determinar que, uma vez definida a Rede Estadual de 

Assistência à Saúde do Idoso, as Secretarias de Saúde estabeleçam os fluxos 

assistenciais, os mecanismos de referência e contra referência dos pacientes idosos 

e, ainda, adote as providências necessárias para que haja uma articulação 

assistencial entre a Rede constituída e a rede de atenção básica e o Programa de 

Saúde da Família. Art. 5º Determinar que a Secretaria de Assistência à Saúde defina 

as Normas de Cadastramento de Centros de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso, as modalidades assistenciais a serem desenvolvidas, a operacionalização e o 

financiamento dos serviços, bem como adote as providências necessárias ao fiel 

cumprimento do disposto nesta portaria. 

Bobbio, Norberto, 1909. A Era dos direitos: tradução de Carlos Nelson Coutinho: 

apresentação de Celso Lafer – Nova ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. – 9 

impressão, p. 11. 
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