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Expectativa de vida no Brasil 

Em 2015, as mulheres ganharam uma 

esperança de vida de 3 meses e 4 dias, 

passando de 78,8 anos, em 2014, para 79,1 

anos.  

Os homens tem a expectativa de viver 71,9 

anos, com um aumento um pouco maior: de 3 

meses e 22 dias, saindo dos 71,6 anos do ano 

anterior. 

IBGE, 2015 



Classificações 

• Organização Mundial de Saúde: 65 anos 

• Estatuto do Idoso no Brasil: ≥60 anos 

• Processo de envelhecimento inicia-se na 

3ª década da vida. 

 



Envelhecimento 

Passagem do tempo 

Adaptabilidade 

Deterioração funcional 

  

Morte 



Envelhecimento e desenvolvimento 

• A velhice constitui uma das fases do desenvolvimento 

• O envelhecimento é uma experiência heterogênea, 

que depende de como a pessoa organiza sua vida 

• Com ele o equilíbrio entre perdas e ganhos torna-se 

menos positivo 

• Os prejuízos podem ser minimizados pela ativação 

das capacidades de reserva, dentro dos limites da 

plasticidade individual 



IBGE , 2017 



Idosos no Brasil 

IBGE , Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios 1999/2009 



Envelhecimento 

      Primário 

• Mudanças universais 
decorrentes da idade 

• Independente da 
influência de doenças 
e do meio ambiente 

      Secundário 

• Somatório de 

fatores externos 

• Sintomas clínicos 

• Inclui efeitos das 

doenças e do 

meio ambiente 

Os dois processos interagem fortemente 



Velhice bem sucedida 

      Condição individual e grupal de bem-estar 

físico e social, referenciada aos ideais da 

sociedade, às condições e valores existentes 

no ambiente em que a pessoa envelhece, às 

circunstâncias de sua história pessoal e de seu 

grupo etário.  

   



Velhice bem sucedida 

 Preserva o potencial para o desenvolvimento, 

respeitando os limites da plasticidade de cada um  

 

 Depende do equilíbrio entre limitações e 

potencialidades do indivíduo, o que lhe possibilita 

lidar com as perdas inevitáveis do envelhecimento, 

em ≠ níveis de eficácia 



Velhice bem sucedida 

• Envolve processos de seleção e otimização de 

competências comportamentais 

• Depende da interação do indivíduo e seu 

contexto, ambos em constante transformação 

 

Determinantes: 

• História individual 

• Contexto histórico cultural 

• Fatores genéticos e biológicos  



Agentes estressores típicos da 

velhice 

• Dificuldade de adaptação a aposentadoria 

• Problemas econômicos 

• Perdas funcionais(dificuldade de interagir 

com ambiente) 

• Morte de pessoas significativas 

• Surgimento de doenças crônicas 



Doenças crônicas 







Classificação Funcional do Idoso 



Autonomia no idoso 

    AVD (atividades da vida diária): podem ser divididas: 

   ABVD atividades básicas – auto-cuidado e atividades 

pessoais básicas  

    AIVD atividades intermediárias, incluem ABVD e 

tarefas essenciais para manutenção da independência 

como cuidar de casa, fazer compras  

    AAVD atividades avançadas- funções necessárias 

para viver sozinho, incluindo manutenção das funções 

ocupacionais, recreativas e de prestação de serviços 

comunitários 



Níveis de status funcional 
Nível Classificação  Características 

0 Fisicamente 

 incapaz 

Não realiza nenhuma AVD e tem total dependência de ouros  

1 Fisicamente  

dependente 

Realiza algumas ABVD: caminha pouco, veste-se, alimenta-se transfere-se de 

um lugar para o outro; necessita de cuidados paciais de terceiros  

2 Fisicamente 

 frágeis 

Faz tarefas domésticas leves: prepara comida, faz compras leves: pode realizar 

algumas AIVD e todas as ABVD, mas não as AAVD, portanto necessita de 

cuidados parciais de terceiros  

3 Fisicamente 

 independentes  

É capaz de realizar todas as AIVD e AAVD. Realiza trabalhos físicos leves, é 

capaz de cuidar da casa e ter hobbies e atividades que demandem baixo gasto 

de energia (caminhadas, jardinagem, dança social, viagens, dirigir automóveis). 

Está sujeito a passar para nível 2 se houver alguma intercorrência na saúde, pois 

tem baixas reservas físicas. Nesta categoria estão incluídos idosos que vão 

desde os que mantém um estilo de vida que demanda muito pouco da aptidão 

física, até aqueles muito ativos, mas sedentários 

4 Fisicamente  

ativos (aptos) 

Capaz de fazer todas as AAVD e manter a maioria dos hobbies. Realiza trabalho 

físico moderado, esportes de resistência e jogos. Aparenta ser mais jovem que 

seus pares e possuí reserva física que o torna mais capaz de tolerar 

intercorrências de saúde.  

5 Atletas Realiza atividades competitivas, podendo competir em nível internacional e 

praticar esportes de alto risco. Treina em busca de excelência do seu 

desempenho motor. Também apresenta ser mais jovem que seus pares e possuí 

alta reserva física, que o predispões muito mais a tolerar intercorrências na sua 

saúde  



Autonomia Física no Idoso 

 Capacidade para manter as AVD e AIVD: 

• Vestir-se, banhar-se, levantar-se da cama, utilizar o 

banheiro, comer, caminhar uma pequena distância. 

• Fazer compras, limpar a casa, lavar a roupa, utilizar 

meio de transporte 

 A autonomia é fundamental para seu bem estar 

inclui a capacidade para autodeterminação, para 

resistir a pressões sociais, para pensar e agir de 

certo modo e por se auto avaliar 

 



Perdas físicas + perdas sociais 

 

Ameaça ao senso de controle 

+ sensação de desamparo 

 

Vulnerabilidade à depressão 

 



Recursos para lidar com perdas típicas 

da velhice 

PESSOAIS: 

• Físico, 

• Psicológico 

• Atividades 

• Habilidades sociais 

 

AMBIENTAIS: 

• Socio-econômicas 

• Suporte social 



Desenvolvimento do sentimento da 

auto-valorização 

• Sentimento de competência 

• Crenças nas próprias capacidades 

• Sentimento de atualização 

• Ruptura com a tradição 

 



Trabalho 1 -duplas 

• Fazer a anamnese de um idoso (a) com todas 

as perguntas que consideram importantes 

para elaborar um treinamento eficiente. 

• Anotar valores de exames de sangue que 

podem auxiliar na estratificação do risco 

cardiovascular 

• Verificar se tem exames complementares e 

copiar (teste ergométrico, exames do coração, 

etc)  

• Entrega dia 01/09/2019 


