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Portuguesas vivem cada vez mais
tempo, mas com menos saúde

Investir mais um por cento nos cuidados para idosos poderia representar mais um ano de vida saudável



As portuguesas têm uma esperança
de vida que é das maiores do mundo,
mas desfrutam de muito menos anos
saudáveis do que as mulheres dos países
mais bem classificados na Europa. Uma
diferença que pode chegar a uma década
Envelhecimento
Alexandra Campos
Em apenas cinco décadas, as mu-
lheres portuguesas ganharam quase
20 anos de vida, em média. A espe-
rança de vida aumentou de forma
impressionante, colocando Portugal
no top ten mundial (em 2012, era de

quase 84 anos). Mas há um reverso
da medalha: as portuguesas desfru-
tam de menos anos de vida saudável
do que as mulheres de grande parte
dos países europeus. Conseguimos
adiar a morte, mas não a doença.
Os baixos salários e reformas e a he-

rança pesada de uma "vida dura"
de muitas mulheres que hoje são

idosas, com reflexo na qualidade
de vida, podem explicar uma parte
deste resultado. Porém, há também

que ter em conta que este indicador
inclui uma auto-avaliação e, consta-
tam os especialistas, "as mulheres
queixam-se muito".

Compare-se Portugal com a No-
ruega, o país mais bem classificado
em Healthy Life Years (HLY, sigla
em inglês), indicador do número
de anos de vida que uma pessoa
pode esperar viver sem incapaci-
dades ou limitações funcionais de
longa duração. Quando se olha para
a esperança de vida à nascença das

portuguesas, 83,6 anos (os dados
da base europeia Eurostat são dife-
rentes dos do Instituto Nacional de
Estatística recentemente divulgados
porque este último calcula a média
por triénios), estamos entre os me-
lhores do mundo. As portuguesas
já vivem mais, em média, do que as

norueguesas, mas quando se tenta
avaliar a qualidade com que passam
os últimos anos de vida a diferença
é enorme. Às segundas aguarda-as
um cenário de envelhecimento bem
mais animador: aos 65 anos, podem
contar (e estamos sempre a falar de

médias) com quase 16 anos de vida
sem incapacidades. De regresso a
Portugal, o futuro apresenta-se mais

negro: aos 65 anos, na idade em que
habitualmente se entra na reforma,
as portuguesas podem esperar ter

seis anos de vida saudável. São qua-
se dez anos de diferença.

Viver mais tempo é importante,
mas saber se esse tempo é vivido
com boa saúde também. Tanto que
este dado é considerado desde há
uma década como um dos indica-
dores estruturais da Comissão Eu-

ropeia. Não basta pôr a ênfase na
longevidade, mas avaliar também
a qualidade de vida e o bem-estar
dos cidadãos. 0 problema é que, no
mapa da União Europeia (os dados
são da Comissão Europeia ), olhan-
do para os anos de vida saudável no
feminino, Portugal apenas aparece
à frente de alguns países do Leste.
A Eslováquia é o pior classificado,
com uma média de 3,1 HLY (ver
quadro).

Mesmo no contexto nacional, as
mulheres perdem para os homens
neste indicador específico (ver texto
ao lado). Vivem mais anos, mas com
menos qualidade.

"São muito queixosas"
Como se explica este aparente pa-
radoxo? "O envelhecimento é mais

complicado para as mulheres. Em
Portugal as mulheres têm graves
problemas de morbilidade, muitas
doenças. Também são muito quei-
xosas. Algumas tiveram carreiras
profissionais muito incompletas, e,
por isso, têm pensões mais baixas.
Vivem mais tempo, mas em pior es-
tado de saúde", reflecte a socióloga
Ana Fernandes, do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas da Uni-

versidade de Lisboa.
"Há uma série de factores que con-

tribuem para a qualidade de vida. As
mulheres auferem menores salários,
faltam mais tempo para cuidar dos

filhos, dos maridos, dos pais, têm re-
formas inferiores", corrobora Maria
João Quintela, médica especialista
emgeriatria. O rendimento também
conta. "Se uma pessoa não tem di-
nheiro para comprar uma prótese
auditiva, para substituir os óculos,
fica mais incapacitada", observa.

Mas este indicador reflecte tam-
bém o preço que se paga pelo au-
mento da longevidade, notam os

especialistas. "A longevidade acaba

por trazer esse tipo de penalização",
observa Maria Filomena Mendes,
presidente da Associação Portugue-
sa de Demografia, que alerta para o
facto de os HLY dependerem em par-
te da avaliação subjectiva do estado
de saúde.

Os portugueses sempre foram
dos piores a avaliar o seu estado de
saúde. De acordo com o último re-
latório da OCDE Health at a Glance

2013, Portugal era o terceiro dos 34

países da organização com o menor
número de pessoas que diziam ter
boa ou muito boa saúde (cerca de
metade dos inquiridos, contra 69%
da média da OCDE).

Adiar a morte, não a doença
"Com a longevidade, as mulheres
vão adquirindo um conjunto de

doenças crónicas, doenças que
não matam, mas que moem muito",
destaca igualmente Manuel Villa-
verde Cabral, director do Instituto
do Envelhecimento . "As mulheres

queixam-se muito, mas a verdade é

que nos enterram a todos [aos ho-

mens]", ironiza.
"Quanto mais aumenta a longevi-

dade, mais pioram os indicadores
de saúde. A longevidade aumenta a

fragilidade, a dependência, as doen-

ças crónicas, as demências, as frac-

turas, os cancros", enumera a ex-
coordenadora da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados,
Inês Guerreiro.

A especialista acrescenta que a

explicação para a discrepância entre

países e sexos pode ainda estar rela-

cionada, entre outros factores, com
o facto de muitas portuguesas nas-



cidas antes da Segunda Guerra
Mundial não terem tido acesso a

instrução. Em Portugal, também
só há pouco tempo se começou a
investir em reabilitação: "Antes, se

alguém sofria um AVC, ficava anos
e anos numa cama."

O epidemiologista Mário Carrei-
ra recua no tempo para explicar
este fenómeno. "A maior parte dos

países europeus começou a melho-
rar os seus níveis de saúde muito
mais cedo [do que Portugal]", lem-
bra. "0 nível de saúde traduz aqui-
lo que aconteceu às pessoas há 30,
40 ou 50 anos. As mulheres tinham

vidas muito duras. Melhorando os

cuidados de saúde consegue adiar-
se a mortalidade, mas é muito mais
difícil adiar a doença. A esperança
de vida saudável demora muito mais

tempo a melhorar", sintetiza o mé-

dico, que pede, mesmo assim, algu-
ma cautela com a análise dos HLY,

porque a qualidade deste indicador
não é muito boa, por depender das

metodologias de recolha de infor-

mação usadas nos vários países.
Os factores económicos também

parecem pesar nesta equação. Um
estudo divulgado em 2008 pela
revista médica The Lancet (e que

abrangeu então 25 países da União

Europeia) já permitia perceber que
viver mais não significa viver melhor
e que, quanto maior o produto in-
terno bruto e o investimento nos
cuidados da população idosa, mais

anos de vida saudável podia esperar
uma pessoa.

A disparidade era significativa en-
tre os vários países. Feitas as contas,
os investigadores concluíam que um
acréscimo de apenas um por cento
nos cuidados para idosos poderia
representar mais um ano de vida
saudável.

Homens saudáveis, mulheres doentes?

As portuguesas vivem mais tempo do que os homens, mas apresentam piores

cc )ndições de saúde

Um

estudo realizado
pela socióloga Ana
Fernandes em conjunto
com outros especialistas,

que deu origem a um artigo
sintomaticamente intitulado
"Homens saudáveis, mulheres
doentes?", fornece várias
pistas para explicar o aparente
paradoxo — que não é exclusivo
de Portugal e se verifica noutros
países da Europa — de as
mulheres viverem mais tempo
mas em piores condições
que os homens. Primeiro,
a constatação: os homens,

apesar de assumirem mais

comportamentos de risco (como
fumar e beber), "avaliam de
forma mais positiva a sua saúde
e têm melhores condições de
saúde, com menos doença

crónica e menor sofrimento
psicológico".

O certo é que os resultados
desta investigação (que
pretendeu conhecer e analisar o
estado de saúde na população
com mais de 50 anos, com
base nos dados do Inquérito
Nacional de Saúde 2005/2006)
permitiram concluir que as

mulheres tinham, em geral,
menores níveis de escolaridade
e rendimentos mais baixos.
"O estado de saúde em idade
mais avançada depende, em
parte, daquilo que foi o capital
de saúde construído ao longo
de uma vida, mas também do
contexto actual do indivíduo e
dos recursos de que dispõe para
prevenir a doença ou minorar as
consequências desta", frisam, a

propósito, os autores.
Lembram ainda que os

estudos centrados em diferenças
de género revelam que, além
de as mulheres terem em geral
menor acesso a educação
e aos "bons empregos", há

"evidência crescente de que,
mesmo quando os homens e as
mulheres ocupam uma posição
social semelhante, a condição
de saúde das mulheres é,
em média, pior do que a dos
homens". Porquê? São, de novo,
várias as razões. Mas há uma que
pesa: "É mais difícil para uma
mulher combinar um trabalho

pago com as obrigações
familiares, em todos os níveis de
actividade profissional."




