
População centenária ultrapassa
os quatro mil portugueses
Grupo etário com mais de 85 anos duplicou em duas décadas. Os muito idosos acreditam que mantêm
capacidades cognitivas, apesar das dificuldades nas actividades do dia-a-dia, revela estudo Destaque, 2/3



ENVELHECIMENTO

População muito
idosa duplicou
em duas décadas



Muito idosos acreditam que mantêm capacidade cognitiva,
apesar das dificuldades nas actividades do dia-a-dia. O número
de portugueses com 85 anos ou mais duplica de 15 em 15 anos.
"Temos de nos preparar para esta realidade", alerta demógrafa
Alexandra Campos

Em

apenas duas décadas, o
número de pessoas com 80
ou mais anos duplicou em
Portugal. O grupo dos cha-
mados "muito idosos" é um
dos segmentos da população

com um crescimento mais rápido no
mundo ocidental e Portugal não é ex-

cepção. No ano passado, havia cerca
de 630 mil octogenários e nonage-
nários no país e os centenários eram
já mais de quatro mil, segundo os
últimos dados do Instituto Nacional
de Estatística (INE).

Especialistas do Centro de Inves-

tigação em Tecnologias e Serviços
de Saúde da Universidade do Por-
to decidiram estudar este grupo da

população em crescimento acele-
rado. Concluíram, como seria de

esperar, que a longevidade é um
fenómeno que constitui um enor-
me desafio para os serviços de saú-
de e sociais e para as famílias. Mas
constataram também que muitas
das pessoas que chegam a idades
mais avançadas acreditam manter
as suas capacidades cognitivas e de

comunicação, apesar das grandes
dificuldades sentidas nas activida-
des do dia-a-dia.

Quem são os muito idosos em Por-

tugal? Os investigadores usaram os
dados do último censos (de 2011)

para traçarem uma espécie de re-
trato. Maioritariamente mulheres
(quase dois terços), a maior parte
dos octogenários e nonagenários
eram então analfabetos (46,1%) ou
tinham frequentado a escola du-
rante apenas quatro anos (41,9%).
E quase um terço vivia sozinho, se-

gundo este estudo descritivo - que
deu origem ao artigo "Dificuldades
funcionais, sensoriais, de mobili-
dade e de comunicação dos muito
idosos portugueses" publicado na
última edição da Acta Médica.

O curioso é que mais de metade
dizia não se sentir limitada ou de-

clarava-se pouco limitada nas suas

funções cognitivas (memória, con-

centração, capacidade de perceber
os outros), o que é revelador do po-
tencial de autonomia que mantêm.
Mas os dados, frisam os investigado-
res, apontam claramente para altos
níveis de dificuldades auto-reporta-
das, particularmente nas actividades
do dia-a-dia e nas funções sensoriais

(audição e visão).
A par de andar/subir escadas, a

visão e a audição eram as dimensões
em que os mais idosos admitiam
sentir constrangimentos e eram ele-
vados os níveis de incapacidade. Por

isso, enfatizam os especialistas, os

profissionais de saúde devem estar
atentos à necessidade de identifi-
car e rastrear regularmente a visão

e a audição das pessoas em idades
mais avançadas, prescrevendo in-

tervenções que as ajudem a manter-
se autónomas o máximo de tempo
possível.

É fulcral também, advogam, con-
tinuar a recolher informação sobre
esta população específica - ainda
pouco estudada em Portugal -,
porque isso ajudará a delinear pro-
gramas de intervenção e a organi-
zar serviços que possam cobrir as
carências. Destacam, a propósito,
a grande necessidade de suporte
aos cuidadores dos muito idosos,
de investimento no apoio domici-
liário e na promoção de redes de
vizinhança - porque quase 90% dos

octogenários e nonagenários conti-
nuam a viver em casa.
No subgrupo dos centenários - que
está a crescer a um ritmo ainda mais

expressivo, mais do que duplicou
em cinco anos -, a maior parte vive
com a família e os que apresentam
um bom funcionamento cognitivo
são já uma minoria, ainda que mui-
tos façam uma avaliação positiva do

seu estado.

Soprar cem velas vai ser cada vez
mais comum. Se em 2016 havia em

Portugal 4287 pessoas com 100 ou
mais anos, até 2080, de acordo com
as projecções do INE, este número
deverá aumentar cinco vezes (se-
rão perto de 22 mil). Nessa altura,
a esperança de vida dos portugue-
ses terá crescido cerca de dez anos:
em média, os homens chegarão aos
87 anos e as mulheres ultrapassarão
os 92. Neste horizonte temporal, a

população poderá diminuir dos ac-
tuais 10,3 milhões para apenas 7,5
milhões, e o total de idosos (65 ou
mais anos) passará de 2,1 para 2,8
milhões.

Resultado em grande parte das

melhorias nos cuidados de saúde,
os avanços na longevidade não es-

tão, porém, a ser acompanhados de
medidas que levem em conta a nova
realidade e é isso que preocupa os

especialistas, que não se têm cansa-
do de frisar que o impressionante
aumento da esperança de vida vai
obrigar a repensar a forma de orga-
nização da sociedade. "Isso já deve-
ria estar a ser feito há muito tempo",
defende Manuel Villaverde Cabral,
fundador do Instituto do Envelhe-
cimento (da Fundação Gulbenkian
e do Instituto de Ciências Sociais).
"Fala-se muito sobre os idosos mas
faz-se muito pouco", lamenta o pro-
fessor jubilado, para quem persiste
outro "grande problema": "A me-
dicina continua a ser basicamente
curativa em vez de preventiva."

"Estamos a viver muito mais anos
e este fenómeno não é necessaria-
mente mau. Pelo contrário. Obvia-
mente, haverá mais pessoas com
doenças crónicas, mas não quere-
mos regredir ao tempo em que a

esperança média de vida era de 60
anos", enfatiza a presidente da As-

sociação Portuguesa de Demogra-
fia, Maria Filomena Mendes. Pelas
contas da demógrafa, enquanto a

população idosa (65 anos ou mais)
duplica de 40 em 40 anos, a que tem



mais de 85 duplica de 15 em 15. Por
isso, nota, a proporção dos muito
idosos no total da população não vai

parar de aumentar. "Temos de nos

preparar para esta nova realidade",
avisa, destacando a importância dos
médicos de família e da rede de cui-
dados continuados no apoio aos
muito idosos. "Nestas idades, basta

uma queda e uma fractura para que
se perca a autonomia e a situação se

torne dramática", exemplifica.
alexandra.campos@publico.pt
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Em 2080, a esperança de vida
dos portuguesesterá crescido
cerca de dez anos: em média, os
homens chegarão aos 87 anos e
as mulheres ultrapassarão os 92
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Estas pessoas precisam de acompanhamento médico regular
Especialista em envelhecimento
defende que é preciso apostar
cada vez mais no apoio
domiciliário e criar medidas
fiscais adequadas para o
cuidador informal. É necessário
"um acompanhamento
médico regular e uma atenção
especial" aos mais idosos, de
maneira a evitar "a aceleração
da deterioração das suas

capacidades funcionais e
cognitivas", afirma Alexandra
Lopes, do Departamento de
Sociologia da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.
O crescimento da população
muito idosa é um fenómeno que
tem passado ao lado da agenda
política. O que é que os mais
recentes dados demográficos
nos ensinam?
Os dados permitem antecipar
que continuará a aumentar
a procura pela prestação de
cuidados e que as dependências
vão aumentar em termos
absolutos. Estamos a viver
cada vez mais tempo, e isso
é bom, o problema é se esse
tempo a mais não é vivido
com boa saúde. Apesar de
haver um ganho em termos de
expectativa de vida, também
há um aumento do número de
anos em que se vive doente. As

perdas sensoriais acabam muitas
vezes por estar associadas a

outros tipos de episódios que,
esse sim, vão provocar males
maiores em termos de saúde,
como as quedas. Não estamos a

descobrir a roda, há muitos anos

que se tem vindo a enfatizar
a importância da prevenção,-
esta é efectivamente a forma
mais inteligente e eficiente de
se intervir. O acompanhamento
médico regular e a atenção
especial a estas pessoas, no
sentido de evitar a aceleração
da deterioração das suas
capacidades funcionais e

cognitivas, é determinante
não só para os idosos mas para
o próprio sistema, porque é
substancialmente mais barato



monitorizar e evitar problemas
mais agudos.
A maior parte das pessoas
com chegam a idades mais
avançadas vivem em casa.
O estatuto dos cuidadores
informais é reclamado há
anos em Portugal, mas os
responsáveis governamentais
dizem que vai ser preciso
passar, primeiro, pelo crivo
da Concertação Social, por
causa da redução dos horários
de trabalho, entre outras
questões. Não estamos a
perder demasiado tempo?
O reconhecimento do cuidador
informal não passa apenas pela
articulação com o mercado de
trabalho, há outras questões,
por exemplo de política fiscal.
Hoje estão previstas algumas
deduções, em sede de IRS,

para as famílias que têm
dependentes a cargo, mas
praticamente não são usadas
pelos agregados familiares.
Por exemplo, se o idoso estiver
num lar, a contribuição no

pagamento da mensalidade

permite maiores deduções, é
mais favorável do que se, por
exemplo, os filhos optarem por
ter os pais em casa. Reconhecer
o cuidador informal não é só
incluir na legislação laborai

licenças ou justificações de
faltas ao trabalho. É reconhecer

que cuidar de um idoso
exige algumas competências
específicas — saber dar banho,
ajudar a vestir — que, por muito
amor que as pessoas tenham,
podem não dominar. A formação
[a este nível] é muito débil e não
há razão nenhuma para que a

situação se mantenha assim. Há
ainda outras dimensões, como
as questões de contagem de
tempo [que se passa a cuidar
de um familiar ou vizinho idoso]
para a reforma.
As pessoas olham
habitualmente para este grupo
populacional como um peso,
uma carga...
Às vezes costumo dizer que
o grupo dos idosos no nosso
país funciona como um Estado-
providência paralelo, uma

Segurança Social sombra. Os
idosos vão buscar os netos às
escolas. São eles que muitas
vezes pagam os livros e materiais
escolares. Não há soluções
mágicas para lidar com este
fenómeno do envelhecimento.
Mas, entre outras coisas, é

preciso apostar cada vez mais
no apoio domiciliário, que tem
estado a aumentar, de forma
a adiar o máximo de tempo
possível a institucionalização dos
idosos. O apoio domiciliário é
muito melhor para as pessoas e
muito mais barato para o Estado.


