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Fases da Vida 

 

 

Os sonhos de criança são tão límpidos e sem barreiras 

acredita-se que há igualdades dentro da humanidade 

e as distâncias só existem entre a terra e as estrelas 

e aí, as possibilidades só dependem do pensamento 

já que eles são alcançáveis com mínimos esforços 

porque inexistem maldades e a credulidade é grande 

 

Na medida que o tempo passa e o corpo cresce 

inicia-se o conhecimento da realidade mundana 

onde o idealismo é sufocante e, às vezes, é desgraça 

porque todos procuram se afirmar socialmente 

formando seitas, gangues ou agrupamentos diferentes 

massacrando a independência e os respeitos pessoais 

 

Ao chegar na maioridade a dureza é mais freqüente 

principalmente se o estudo não foi o ponto forte 

tornando a pessoa em brinquedo de quem tem sorte 

sendo mais uma paria no humanismo decadente 

porque as desigualdades materiais são eloqüentes 

subjugadoras de famílias, nações e até de continentes 

 

Quando a maturidade é alcançada e se pensa na frente 

todos acreditam em amor e paz e em ser seres muito fortes 

então, a vida mostra que não tem dor nem perdoa a gente 

especialmente se é velho, doente, sonhador e dependente 

já que o tempo é sorrateiro e um verdugo inclemente 

que debilita os corpos ainda que mantenha lucidez na mente. 

 

 

Fonte:  Zárate NAH, Vieira SCH, Vieira DAH. Memórias de poesias e rimas em 

portunhol.  Ed. Seriema. Dourados-MG, 2015. 214p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO    

 

A transição da estrutura etária no Brasil ocorre de forma rápida e em ambiente 

socioeconômico desfavorável. O Nordeste brasileiro, historicamente, destacado pela 

presença de profundas desigualdades sociais apresenta-se como a terceira região mais 

envelhecida do país e tal fato ganha importância, considerando sua extensa dimensão 

territorial, bem como o contexto sócio-ambiental desfavorável. O objetivo deste estudo 

foi analisar a relação entre o contexto e o envelhecimento populacional na região 

Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo ecológico, cujo cenário corresponde à região 

Nordeste, composta por 9 estados e 1.794 municípios. Foram coletados dados 

demográficos e de indicadores socioeconômicos, nas bases eletrônicas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada – IPEA, do Atlas de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e do Departamento de Informática do SUS – 

DATASUS. O desfecho do estudo consistiu nos níveis de envelhecimento populacional, 

definidos a partir de análise de conglomerados que agrupou os municípios, 

considerando cinco indicadores demográficos de envelhecimento (percentual de idosos, 

índice de envelhecimento, sobreenvelhecimento, dependência senil e índice de 

substituição da população em idade ativa). Foi utilizada a análise de componentes 

principais para obtenção de fatores socioeconômicos e demográficos, que representaram 

as variáveis independentes do estudo. Outras variáveis de importância teórica para o 

desfecho também foram selecionadas. Realizou-se o georreferenciamento dos dados da 

variável dependente, utilizando TabWin 3.6b, para identificação visual do perfil de 

envelhecimento da região, segundo os níveis de envelhecimento. Nas análises de 

associação utilizou-se o teste ANOVA, para os fatores e demais variáveis quantitativas, 

e o teste do Qui-quadrado, para as variáveis categóricas. Em ambos os testes 

considerou-se um nível de significância de 5%. Utilizou-se a análise de regressão 

logística ordinal para verificar as associações finais com o desfecho. Observou-se que o 

envelhecimento populacional no Nordeste apresenta um padrão de distribuição espacial 

heterogêneo, com concentração de maiores níveis na região do semiárido, atingindo o 

sertão e centro-sul do Ceará, partes das regiões oeste, central e agreste do Rio Grande 

do Norte, e quase a totalidade do estado da Paraíba, à exceção da região litorânea. Os 

altos níveis de envelhecimento associaram-se a bons níveis de educação, dependência 

de renda governamental, ao saldo migratório da população geral, à razão urbano-rural e 

a alguns estados da região, tomando como referência para comparação, o estado da 

Paraíba. Considera-se importante o estudo situacional do envelhecimento no Nordeste 

brasileiro que, embora desigual, destaca-se pela presença de grandes contingentes de 

idosos. O entendimento de tal distribuição, por sua vez, pode levar à identificação de 

fatores determinantes locais e/ou gerais do envelhecimento das populações, a serem 

abordados nas políticas públicas pró-envelhecimento. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento da população. Fatores Socioeconômicos. Estudos 

ecológicos.  Estudos Populacionais em Saúde Pública. Epidemiologia. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The changing age distribution in Brazil occurs quickly and in an unfavorable 

environment socio-economically. The Brazilian Northeast, historically, highlighted by 

the presence of deep social inequality appears as the third most aged region of the 

country and this fact becomes important, considering its extensive territorial dimension 

as well as an unfavorable socio-environmental context. The aim of this study was to 

analyze the relationship between the context and the aging population in the Northeast 

of Brazil. This is an ecological study, whose scenario corresponds to the Northeast 

region, consisting of nine states and 1,794 municipalities. We collected demographic 

data and several socioeconomic indicators in the electronic databases of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), Applied Economic Research Institute 

(IPEA), the Human Development Atlas of the United Nations Development Programme 

(PNUD) and the SUS Department of Informatics (DATASUS). The outcome of the 

study was the levels of population aging, defined from cluster analysis that grouped 

municipalities, considering five demographic aging indicators (percentage of elderly, 

aging index, “over-aging”, senile dependence and population replacement in active age 

index). The principal component analysis was used to obtain socioeconomic-

demographics factors, which represented the independent variables of the study. Other 

variables with theoretical importance for the outcome were also selected. It was held 

georeferencing of the outcome variable data using TabWin 3.6b, for visual 

identification of Northeast aging profile, according to the levels of aging. In association 

analyzes used the ANOVA test for the factors and others quantitative variables and the 

chi-square test for categorical variables. In both tests it was considered a 5% 

significance level. We used the ordinal logistic regression analysis to verify the actual 

associations with the outcome. It was observed that aging in the Northeast shows a 

pattern of heterogeneous distribution, with concentration higher levels in the region 

belonging to the semi-arid region, covering the interior and south-central of the Ceará 

state, parts of the western, central and harsh regions of Rio Grande do Norte state, and 

almost all of the area of Paraiba state, except the coastal region. The high levels of aging 

were associated with good levels of education, dependence on government income, the 

net migration of the general population, the reason urban/rural and some states of the 

region, taking as reference for comparison, the state of Paraiba. It is important the aging 

situational study in Northeast Brazil, a region that, although unequally, has a large 

contingent of elderly. The understanding of such distribution, in turn, can lead to the 

identification of local and/or general determinants of the population aging, to be 

addressed in the pro-aging policies. 

 

Keywords: Demographic Aging. Socioeconomic Factors. Ecological Studies. 

Population Studies in Public Health. Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Envelhecer é para todos. Envelhecer é aceitar as limitações e se abrir para 

novas possibilidades, entre elas, a de dizer não sem culpa. E, acima de tudo, agradecer a 

Deus e à vida que foram generosos conosco, pois, afinal, envelhecer ainda é a melhor 

opção.” (AMARAL, 2016). 

 

Estamos envelhecendo. Cada vez mais. Que privilégio! Todos com a mesma 

oportunidade de atingir idades nunca antes imagináveis. Mas que envelhecimento é esse 

que estamos experimentando? Em que realidade [sobre] vivemos? 

Já em meados dos anos 80, apontava-se o envelhecimento da população como 

uma realidade brasileira, ressaltando-se as gradativas reduções da fecundidade e 

mortalidade desde a década de 60, com o consequente aumento da expectativa de vida 

da população (KALACHE, 1987; RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987; KALACHE; 

VERAS; RAMOS, 1987). Quando se aborda o envelhecimento populacional em termos 

de comparação com outros países, frequentemente destaca-se aquele que ocorreu nos 

países europeus como padrão-ouro, uma vez que se procedeu durante longo período, 

oferecendo tempo suficiente para as adequações necessárias para os países comportarem 

populações com elevadas proporções de velhos. Dessa maneira, é recorrente a 

caracterização do envelhecimento europeu como um processo bem-sucedido. Por sua 

vez, em contrapartida, caracteriza-se o envelhecimento populacional brasileiro que 

ocorre de forma rápida e implacável, atingindo níveis concorrentes com os da Europa, 

no entanto, com as pessoas envelhecendo num ambiente demasiado desfavorável. 

Assim, observa-se que o envelhecimento populacional no Brasil é uma realidade 

e as inúmeras tendências apontam para a continuidade da progressão desse 

envelhecimento ao longo dos próximos anos. Cabe a nós, portanto, buscarmos 

alternativas para alcançarmos meios favoráveis que propiciem uma “boa longevidade”, 

em detrimento da “eterna juventude” tão almejada, visto que esta parece ir de encontro 

ao processo natural biológico no qual todos nos vemos (ou deveríamos nos ver) 

inseridos. 

Nesse sentido, aponta-se como uma das alternativas para o bem lidar com o 

processo de envelhecimento, a realização de diagnósticos situacionais geográficos desse 

processo, com a identificação dos aglomerados de populações de idosos nos diversos 
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territórios e, a partir dessa identificação, a análise contextual desses ambientes em que 

sobrevivem tais quantitativos de idosos, a fim de identificar fatores ambientais 

favoráveis à longevidade. 

Sabe-se que as condições socioeconômico-demográficas de um lugar são 

determinantes para a qualidade de vida dos seus ocupantes. Tal perspectiva na área da 

saúde encontra influência na obra de Milton Santos, onde o espaço é pensado enquanto 

relação social, além das geometrias, possibilitando à Epidemiologia pensar a doença 

enquanto produto de mudança da estrutura espacial (FARIA; BORTOLOTTI, 2009). 

No caso das pessoas idosas, considerando – sem, no entanto, querendo incorrer no 

equívoco da estigmatização do ‘idoso necessariamente frágil’ – suas limitações 

biológicas decorrentes do ciclo natural da vida, que acarretam maior vulnerabilidade 

social desses indivíduos, tais condições merecem ser cuidadosamente identificadas e 

trabalhadas.  

Reconhece-se, por sua vez, que a elaboração de diagnósticos situacionais, ainda 

que a estes sejam atreladas possíveis explicações para a forma como se apresentam, 

representa apenas o primeiro passo para uma atuação específica voltada às necessidades 

dos diagnosticados. E, em se tratando de idosos, é possível que a importância desses 

diagnósticos seja questionável, tendo em vista as particularidades inerentes ao processo 

de envelhecimento, cuja evolução costuma estar associada muito mais às histórias de 

vida individuais e aos aspectos estruturais que as permeiam (MINAYO; COIMBRA 

JUNIOR, 2002). 

Assim, considera-se que tanto os fatores contextuais relacionados ao ambiente 

onde vivem e sobrevivem cada vez mais as pessoas idosas, quanto os hábitos saudáveis 

acumulados ao longo da vida, além das características intrínsecas advindas da herança 

genética, merecem destaque como importantes fontes de uma longevidade bem 

sucedida. 

E, nesse sentido, encontra-se a proposta desse estudo de identificar, 

espacialmente, considerando a região Nordeste do Brasil, as localidades em que se 

destacam o envelhecimento populacional, e analisar fatores socioeconômico-

demográficos associados ao perfil de envelhecimento desses locais.  Pretende-se com 

esse objetivo a confirmação ou não da hipótese de que a longevidade está associada a 

fatores contextuais favoráveis, dentre os quais bons níveis de educação, renda, boas 

condições habitacionais e de saúde das populações. 
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 No entanto, como já se destacou acima, reconhece-se que, por se tratar de um 

diagnóstico situacional do envelhecimento no Nordeste brasileiro, as explicações para o 

comportamento espacial identificado, não se esgotam, nem tampouco pretendem ser 

aqui esgotadas, apontando-se para outras possibilidades de estudos mais específicos 

relacionados à história dos territórios investigados, bem como de suas populações, que 

se destacam no que se refere à longevidade dos indivíduos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O capítulo da revisão da literatura relacionada à temática do estudo em questão 

inicia com a abordagem dos Aspectos demográficos do envelhecimento populacional, 

destacando as componentes demográficas envolvidas no processo de transição 

demográfica no mundo e, em particular, no Brasil. A partir dessa análise introdutória, 

reconhece-se no item Questão social x individual do envelhecimento, a velhice como 

uma etapa da vida marcada por diversos estereótipos, na maioria das vezes, negativos, 

cuja introjeção pelas pessoas dificulta sobremaneira a adaptação individual e/ou coletiva 

das mesmas, ao se depararem com tal realidade.  

No item seguinte, Indicadores de envelhecimento na realidade brasileira, busca-

se identificar como o Brasil tem abordado e acompanhado o envelhecimento da sua 

população e, subseqüentemente, trazendo uma abordagem ainda mais voltada para o 

objetivo do estudo, o item Determinantes contextuais do envelhecimento procurou 

identificar na literatura os fatores relacionados ao contexto no qual se inserem os 

indivíduos que envelhecem, bem como a interferência desses fatores no processo de 

envelhecimento dos mesmos. 

Por fim, o item Políticas públicas num Brasil que envelhece faz uma compilação 

do aparato legal brasileiro que surgiu com a constatação do avanço do envelhecimento 

populacional e, assim, a necessidade de se implementarem políticas específicas de 

saúde, com vistas à garantia dos direitos e cuidados necessários, para uma melhor 

qualidade de vida nos anos da velhice.  

 

2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

O que dizer do envelhecimento populacional no Brasil? Que é um fato. Que se 

encontra em pleno processo de evolução. E que ocorre num ambiente socioeconômico 

desfavorável e em meio a uma sociedade ainda despreparada técnico psicologicamente.  

Sabe-se que a Transição Demográfica no Brasil ou ainda, a Transição da 

Estrutura Etária – TEE relaciona-se, primordialmente, a alterações na componente 

demográfica de fecundidade que, a partir da segunda metade da década de 60, 

apresentou rápida e sustentada queda nos seus níveis. A mortalidade é apresentada 

como fator pouco relacionado à estrutura etária brasileira atual, destacando-se um 
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declínio significativo dos seus valores entre os anos 40 e 60, porém não de forma tão 

expressiva, a ponto de interferir como a fecundidade. Observa-se, por sua vez, que tal 

componente alcançará um destaque significativo para o envelhecimento da população 

nas próximas décadas, quando se identificará o declínio das mortes nas pessoas em 

idades mais avançadas. Da mesma forma, a migração também não recebe tanto destaque 

no que se refere ao cenário da estrutura etária do Brasil, seja pela complexidade que 

envolve os estudos dos fluxos migratórios entre os territórios, acarretando raras 

abordagens, seja de fato, pela pouca influência em termos absolutos dessa componente 

demográfica, que não provoca impacto considerável, destacando-se apenas as migrações 

internas como importantes na definição das estruturas etárias regionais, levando ao 

processo conhecido por ‘seletividade por idade’ (WONG; CARVALHO, 2006). 

Quando se fala em Transição Demográfica no Brasil, sempre se remete a 

comparações com o que aconteceu nos países da Europa que, diferentemente do Brasil, 

iniciou o processo que culminou com a alteração da sua estrutura etária há bem mais 

tempo, na segunda metade do século XIX, por volta dos anos 1870. O Brasil, por sua 

vez, teve esse início, efetivamente, como apontado acima, nos anos 1960, quase 100 

anos depois.  

Carvalho e Garcia (2003) destacaram as importantes diferenças a serem 

consideradas quando da comparação do processo de transição demográfica nas duas 

realidades: os países europeus já se encontravam em patamares inferiores de 

fecundidade, antes do efetivo declínio dessas taxas e a velocidade do declínio da 

fecundidade nos países europeus foi sobremaneira menor do que no Brasil. Além disso, 

no que se refere ao envelhecimento populacional, os autores ainda observaram que na 

Europa, antes do início da transição demográfica, os países já detinham uma proporção 

de idosos maior que a do Brasil, quando do início da sua transição, 100 anos depois. E 

que o envelhecimento da população brasileira se deu a um ritmo bem mais acentuado 

que o observado nos países europeus. As figuras 01 e 02 a seguir, apresentam dois 

gráficos que ilustram, comparativamente, no Brasil e em países da Europa, o referido 

declínio das taxas de fecundidade. 
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Figura 01- Taxa de fecundidade total. Regiões do Brasil, Suécia e Inglaterra – 1900-2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho e Wong, 2006. 

 

Observa-se na figura 01 a queda generalizada da fecundidade no Brasil, embora 

se identifiquem regiões com o adiamento do início desse processo em detrimento de 

outras, como é o caso do Norte e Nordeste, reconhecidamente, as regiões que 

apresentam condições socioeconômicas menos favorecidas. No entanto, observa-se 

ainda uma maior intensidade no declínio da fecundidade nessas duas regiões em 

comparação com o Sudeste, por exemplo. 

 

Figura 02 - Taxa de fecundidade total. Brasil e Inglaterra. 1870-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho e Garcia, 2003. 

 

A figura 02 retrata, comparativamente, a diferença nos ritmos e início do 

processo de declínio da fecundidade entre Brasil e Inglaterra. Verifica-se que, 
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aproximadamente, 100 anos depois do que se observa na Inglaterra, tal processo teve 

início no Brasil e se deu de uma forma muito mais rápida. Tais diferenças geraram um 

impacto social muito maior no Brasil que, até hoje, com o processo da Transição 

Demográfica ainda em andamento, enfrenta importantes desafios.  

Das figuras 01 e 02, observa-se ainda que o declínio da fecundidade no Brasil se 

deu, de forma vertiginosa, a partir de meados dos anos 60, progredindo com grande 

intensidade até o ano 2000, onde a Taxa de Fecundidade Total atingiu o patamar de 2,3 

filhos/mulher, em comparação com a média de 5,8 filhos/mulher identificado no ano de 

1970.  

Observa-se, porém, que nem a evidenciação desse processo de queda de 

fecundidade nem tampouco, os motivos a ela relacionados foram inicialmente 

identificados pelos demógrafos e estudiosos do tema, que se encontravam submersos 

num confronto político-ideológico, influenciados pelo contexto internacional de 

polarização pelos blocos socialista e capitalista. Além disso, entre os cientistas sociais 

brasileiros predominava, em oposição aos neomalthusianos e à política americana, uma 

posição clara contra a presença do Estado no campo da reprodução. Assim, apenas a 

partir dos anos 80 surgiram trabalhos que reconheciam, verdadeiramente, o declínio da 

fecundidade no Brasil, associando-o a fatores como a generalização do uso de 

anticoncepcionais, embora não seja esse um fator determinante e à alteração do 

comportamento das populações de baixa renda. Outros defendiam as hipóteses de 

declínio da fecundidade marital, aumento do controle dentro do casamento, 

generalização desse controle nas regiões e grupos sociais mais pobres e transformações 

sociais, como aumento da escolaridade, posse de bens e participação da mulher no 

mercado de trabalho. (CARVALHO; BRITO, 2005)  

Verifica-se ainda que, em relação às alterações de comportamento da população 

de baixa renda, fator considerado preponderante por alguns autores na redução das taxas 

de fecundidade no Brasil, dois principais eventos relacionados a esse “novo 

comportamento feminino” são destacados: o aumento da participação da mulher no 

mercado de trabalho e a preocupação com os custos alimentares, cujo aumento, a partir 

dos anos 70, reduziu o padrão de vida dessas famílias de baixa renda, dificultando a 

manutenção de grandes famílias. (AMARAL; ALMEIDA; GONÇALVES, 2015) 

Outras autoras confirmam essa redução da fecundidade, primordialmente, no 

grupo das mulheres mais pobres, associando a melhorias nos níveis educacionais e de 
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rendimentos. Este último, devido às transformações econômicas vivenciadas no Brasil, 

juntamente às mudanças demográficas nos últimos anos, o que possibilitou uma 

mobilidade social ascendente e, por sua vez, diminuição das desigualdades sociais. 

Assim, com a ascensão das mulheres mais pobres para os estratos de melhor 

rendimento, observou-se que a fecundidade das mais educadas e das mais bastadas, 

aparentemente, se manteve constante ou apresentou um leve aumento. (BERQUÓ; 

CAVENAGHI, 2014) 

Portanto, entender o processo de envelhecimento no Brasil a partir da análise das 

componentes demográficas que influenciam tal evento, revela-se de grande valia para a 

elaboração de políticas que possam abarcar as novas demandas geradas. E esse 

entendimento encontra-se intrinsecamente ligado ao modo como as pessoas encaram a 

velhice, seja em nível individual, seja coletivo. Estereótipos negativos ou visão positiva 

acerca da velhice baseiam-se nos aspectos culturais das populações e são 

preponderantes na construção das bases para as políticas referentes aos cuidados e 

direitos da pessoa idosa. 

 

2.2. QUESTÃO SOCIAL X INDIVIDUAL DO ENVELHECIMENTO 

 

“Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de 

segredo vergonhoso, do qual é indecente falar [...]. Com relação 

às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas 

criminosa. Abrigada por trás dos mitos da expansão e da 

abundância, trata os velhos como párias” (BEAUVOIR, 1990, p. 

8). 

 

Nesse trecho, Simone de Beauvoir, no livro A Velhice, retrata a visão do 

envelhecimento humano para uma sociedade que já vivencia fortemente esse processo, 

no caso, a européia. E trata-se de uma visão estigmatizada negativamente. Uma visão 

“literalmente” reproduzida nos países menos desenvolvidos como o Brasil que, 

dominado pela economia da produção e do lucro, trata os idosos como “peso” [“párias”] 

para os diversos setores: saúde, economia, previdência e política, tal como evidencia 

este outro trecho de Minayo e Coimbra Junior, em 2002: 

 

 “O assunto velhice foi ‘estatizado’ e ‘medicalizado’, 

transformando-se ora em problema político, ora em problema de 

saúde, seja para ser regulado por normas, seja para ser pensado 
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de forma preventiva, seja para ser assumido nos seus aspectos de 

disfunções e distúrbios que, se todos padecem, são muito mais 

acentuados com a idade” (MINAYO; COIMBRA JUNIOR, 

2002, p. 13).  

 

Socialmente, verifica-se uma tentativa de negação e fuga da velhice, com a 

busca alienada pelos cosméticos e bisturis rejuvenescedores, propagados pela “indústria 

da eterna juventude” que, nas palavras dos autores supracitados, representa um “vírus 

corrosivo da humanização do envelhecimento e da morte”.  

Assim, falar da questão social do envelhecimento implica em falar do papel 

social desempenhado pelo ‘novo idoso’, ou do papel que almejamos que eles 

desempenhem na ‘nova configuração de sociedade’ que estamos nos deparando desde 

meados dos anos 60. E nessa nova configuração, emerge um idoso mais presente, não 

apenas em números absolutos, mas, e principalmente, nos diversos espaços, sociais e 

políticos, na busca da sua autonomia e qualidade de vida, e também dos seus direitos 

enquanto cidadãos. 

Os estudos antropológicos que buscam identificar os significados do 

envelhecimento para as pessoas que vivenciam ou não esse processo, nos trazem 

importantes contribuições, que fundamentam a abordagem da questão social do 

envelhecimento. Um exemplo desse tipo de estudo foi realizado com idosas e 

‘informantes-chaves’ no município de Bambuí-MG, a respeito das percepções sobre o 

envelhecimento. Enquanto que os informantes-chaves associaram tal processo a 

distintos níveis de problemas, desenhando uma imagem negativa da velhice, as idosas 

que discorreram sobre suas histórias de vida, não reconheceram, em nenhum dos casos, 

sua velhice como inteiramente negativa ou definida apenas por perdas e limitações 

(UCHÔA; FIRMO; LIMA-COSTA, 2002).  

Nesse sentido, ressaltam os autores quando falam sobre uma nova tendência 

emergente dos estudos na antropologia sobre o envelhecimento, que tal processo 

representa um fenômeno universal gerador de problemas comuns, mas que podem ser 

vividos e resolvidos diferentemente nas diversas culturas (UCHÔA; FIRMO; LIMA-

COSTA, 2002). 

No que tange às questões individuais do envelhecimento, estas são geralmente 

abordadas considerando as dimensões biológica, genética e psicológica. Da Biologia, 

advém o entendimento do processo de envelhecimento como um conjunto de processos 
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geneticamente determinados que levam a uma deterioração funcional progressiva e 

generalizada, resultando em perda de resposta adaptativa às situações de estresse e 

aumento no risco de doenças ‘relacionadas à velhice’. A genética também ocupa papel 

de destaque no envelhecimento, a partir de observações em populações da tendência de 

ocorrência da longevidade em famílias. No entanto, vale o consenso de que a trajetória 

de saúde e doença de um indivíduo, que redundará numa longevidade satisfatória, é 

resultado de uma combinação genética, ambiental, de estilo de vida, nutrição e ‘até’ da 

sorte. Quanto aos fatores psicológicos, relaciona-se principalmente à capacidade 

cognitiva do indivíduo e, nesse universo, a capacidade de resolver problemas e de 

adaptação a mudanças e perdas. Como, por exemplo, as ‘perdas naturais’ na capacidade 

cognitiva (rapidez de aprendizagem e memória) que podem ser minimizadas a partir de 

uma compensação por ganhos em sabedoria, conhecimento e experiência. Outras 

questões ainda relacionadas incluem a auto-eficiência (crença na capacidade de exercer 

controle sobre sua própria vida), as escolhas pessoais de comportamento, preparação 

para a aposentadoria e a superação da ‘tendência’ à solidão e isolamento (WHO, 2005). 

Quando se aborda o “envelhecimento bem-sucedido”, atenta-se para uma 

fundamental discussão do significado desse constructo. E nessa perspectiva, questiona-

se sobre os indicadores de uma velhice individual bem-sucedida, apontando-se o 

envelhecimento saudável e socialmente engajado com os dois fatores principais. Por sua 

vez, quando se trata da abordagem científica de tais aspectos, fala-se em modelos 

conceituais de estudos sobre as alternativas de relacionamento entre o idoso e a 

sociedade, identificando-se duas teorias vigentes: a teoria da atividade e a teoria do 

desengajamento. Tais teorias encontram-se em pólos opostos, sendo que a primeira 

caracteriza o envelhecimento adequado, aquele pautado no engajamento do idoso em 

atividade sociais, evitando que a inatividade relacionada aos estereótipos do 

envelhecimento, da aposentadoria e da perda de contatos sociais se instale na vida dos 

idosos. Já a segunda, representa a idéia de que o progresso da idade leva as pessoas a se 

desvincularem da sociedade, dos contatos sociais, dos contextos de decisão e de tarefas 

sociais antes exigidas (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008).  

As duas teorias, portanto, apresentam o mesmo princípio de caracterização do 

‘envelhecimento bem-sucedido’, pautado no engajamento social do idoso, a fim de 

ocupá-lo, em particular, mentalmente, para o mesmo não ser ‘invadido’ por sentimentos 

depressivos de finitude, impotência, solidão e os demais medos que permeiam essa fase 
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da vida. Identifica-se, por conseguinte, uma tendência das linhas de pesquisa e políticas 

públicas ao enquadramento dos idosos, segundo teorias padronizadas que nem sempre 

representam a realidade vivenciada e/ou ‘desejada’ pelos mesmos.  

No entanto, observa-se que os mesmos autores que partilham tais teorias de 

pesquisa, concluem que, na verdade, não existe um padrão único de velhice nem, 

tampouco, que essa experiência deve ser considerada ‘genericamente’ como bem ou mal 

sucedida, menos ou mais guiada por comportamentos fixos ou por estilos de vida 

engajados, como participar de ‘programas da terceira idade’ ou iniciar determinados 

tipos de atividades (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008). E essa idéia, deve ser de 

fato considerada, não apenas pelos pesquisadores da área, mas principalmente, pelos 

elaboradores de políticas púbicas, que vêem no envelhecimento populacional uma 

estratégia oportuna de ‘invenção’ de programas e projetos pouco eficientes que quase 

nunca saem do papel.     

Em relação à família, que representa um importante fator interveniente no 

processo de envelhecimento experienciado pelo idoso, essa é vista pelo mesmo como a 

principal fonte para o suporte não apenas dos cuidados em saúde, mas também em 

outras áreas como a financeira, sendo esta última, ligada intrinsecamente à questão das 

necessidades de saúde. No entanto, acrescenta-se à importância da família, o chamado 

suporte social, caracterizado dentre outros pela inserção do idoso em grupos sociais, 

como as associações comunitárias, religiosas e outras, que representam uma alternativa 

importante para o engajamento do idoso em atividades que o façam sentir-se útil, 

contribuindo de forma significativa para a qualidade de vida desse idoso (MENDES et 

al., 2005).        

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se à situação econômica do 

idoso e de sua família, que surge como fator fundamental para a manutenção da saúde e, 

nesse contexto, a aposentadoria possui um papel relevante, seja na possibilidade, por 

menor que seja, de garantir esse suporte à saúde, seja ainda na contribuição para uma 

mínima autonomia do idoso, conferindo a ele o poder de decidir onde e com o que 

gastá-la. Ressalta-se também o benefício trazido pela universalização da aposentadoria 

rural, instituída pela Constituição de 1988, o que possibilitou a melhoria das condições 

de vida dos idosos trabalhadores residentes nas áreas rurais do país (MENDES et al., 

2005).  
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No entanto, vale destacar ainda nesse contexto, a questão das garantias 

“conquistadas” no período produtivo da vida, porém não “levadas” pelos idosos quando 

da sua saída do mercado de trabalho, o que gera uma ineficiência dos recursos desse 

indivíduo para a manutenção de uma adequada qualidade de vida, sobretudo num 

período da vida em que os gastos tendem a ser maiores, particularmente, em virtude da 

demanda por mais cuidados em saúde. Dessa maneira, identifica-se o importante papel 

do Estado em fornecer suporte adequado ao indivíduo que envelhece, seja no âmbito da 

saúde, seja na garantia dos demais direitos a este cidadão. E tal suporte deve ser 

representado por políticas públicas específicas para a população idosa, pensadas e 

planejadas com base nas necessidades que essa população demanda. 

Assim, considerando os aspectos culturais que definem as percepções 

individuais e sociais do envelhecimento, os planejadores públicos devem buscar 

entender tal processo e se esforçarem para que as pessoas o vivam da melhor maneira 

possível, com a superação e compensação das perdas e otimização das oportunidades. 

Para tanto, esses planejadores podem abrir mão, além dessas questões subjetivas, de 

instrumentos objetivos como os indicadores de envelhecimento que refletem a situação 

demográfica e de saúde dos idosos, sendo, dessa maneira, bastante úteis para o objetivo 

diagnóstico ao qual se espera.  

 

2.3. INDICADORES DE ENVELHECIMENTO NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

Para entender o processo de envelhecimento nos territórios, indicadores que 

aferem tal condição vêm sendo construídos e disponibilizados a fim de possibilitar 

diversos tipos de análises.   

Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informações relevantes 

sobre determinados atributos e dimensões de uma atividade, podendo ser usados como 

guia para monitorar e avaliar eventos (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO 

PARA A SAÚDE, 2008). São índices ajuizados pela sociedade e especialmente 

selecionados pelo observador para a função de auxiliar na tomada de decisão ao dizer 

que é o momento, a hora, o tempo e o lugar para que se desencadeie uma ação, sendo, 

portanto, um índice crítico capaz de orientar decisões em prol das evidências ou 

providências (LOPES, 2013). 
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Os termos indicador e índice, por vezes, são utilizados como sinônimos, porém, 

vale destacar algumas diferenças importantes entre os mesmos. Os índices são medidas 

que expressam situações multidimensionais, pois incorporam em uma medida única 

diferentes aspectos ou diferentes indicadores. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), por exemplo, mede o progresso de uma nação (ou lugar) a partir de três 

dimensões: renda, saúde e educação (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). O 

índice de massa corporal (de Quetelet), usado para a determinação do estado nutricional 

de adultos, é definido como o peso corporal dividido pela altura elevada ao quadrado. 

Os indicadores, por sua vez, são medidas que incluem apenas um aspecto e o mais 

exemplificado é o de mortalidade (PEREIRA, 1995). 

A importância dos indicadores vai além do diagnóstico situacional de uma 

população, passando também pelo monitoramento e avaliação de programas sociais, por 

exemplo. Nesse sentido, são destacadas importantes propriedades dos indicadores 

sociais a serem consideradas quando da escolha dos mesmos para uso no processo de 

formulação e avaliação de políticas públicas, tais como: a relevância para a agenda 

político-social; validade; confiabilidade da medida; sensibilidade e especificidade; 

transparência metodológica na sua construção; comunicabilidade; periodicidade para 

atualização e factibilidade de obtenção a custos módicos; e a comparabilidade ao longo 

do tempo (JANUZZI, 2005). 

O Brasil apresenta algumas iniciativas na utilização de indicadores voltados aos 

idosos, geralmente tendo como foco a saúde desses indivíduos. Um exemplo provém da 

Rede Interagencial de Informação para a Saúde – RIPSA, que em 1996 foi instituída sob 

a égide do Ministério da Saúde em cooperação com a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS). Seu objetivo era o de estimular a interação entre técnicos de entidades 

brasileiras envolvidas na produção e na análise de dados de interesse para a área da 

saúde. Relata-se que cerca de 40 instituições nacionais de prestígio técnico-científico 

estão representadas nesta Rede, dentre as quais, o IBGE, o Instituto de Pesquisa 

econômica aplicada (IPEA), diversas universidades, além do Ministério da saúde e da 

OPAS (REBOUÇAS; PEREIRA, 2008) 

Dentro da RIPSA, insere-se o Comitê Temático Interdisciplinar Saúde do Idoso, 

criado em 2004, com o objetivo de formular indicadores que permitam verificar e 

avaliar os agravos e a capacidade funcional dos idosos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). Em 2005, tal comitê recomendou alguns 
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indicadores a serem agregados a outros já utilizados em outros países, para compor o 

conjunto de indicadores básicos para a saúde do idoso no Brasil. Nessa construção, 

considerou-se a necessidade de monitoramento das condições de saúde da população 

idosa e dos seus determinantes, como instrumentos importantes para orientar estratégias 

de prevenção e assistência à saúde, objetivando um envelhecimento ativo. Os 

indicadores foram baseados nas dimensões dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos, apoio social, condições de saúde e uso de serviços de saúde pelos idosos 

brasileiros, entendendo que os primeiros são determinantes dos últimos (RIPSA, 2005). 

Outra iniciativa que vale destacar é o Sistema de Indicadores de Saúde e 

Acompanhamento de Políticas do Idoso – SISAP Idoso – desenvolvido em 2008, a 

partir de iniciativa conjunta da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da 

Saúde e do Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Dentre os objetivos do Sistema estão: oferecer informação e indicadores aos gestores de 

saúde para a tomada de decisões e planejamento de ações voltadas à população idosa; 

sistematizar e acompanhar políticas, programas e instrumentos de gestão como o Pacto 

pela Vida, relacionados à saúde do idoso; oferecer informações a pesquisadores e 

interessados, acerca das condições de saúde e qualidade de vida da população idosa nos 

diferentes níveis; propor indicadores diretos ou indiretos de monitoramento de metas e 

diretrizes estabelecidas nas políticas e programas nacionais e internacionais e 

disponibilizar o acesso universal à informação em saúde (ICICT-FIOCRUZ, 2016). 

Assim, em relação à saúde do idoso, tal iniciativa constitui importante 

instrumento para os planejadores de políticas públicas, pesquisadores e população para 

o conhecimento da realidade da saúde dos idosos do Brasil, acompanhamento das 

políticas implantadas e avaliação dos impactos dessas políticas.  

No que se refere aos indicadores demográficos de envelhecimento, esses 

também representam, juntamente com os de saúde, importantes instrumentos para o 

acompanhamento do envelhecimento populacional no Brasil e em suas distintas 

realidades regionais e locais. Tais indicadores, por sua vez, referem-se ao processo de 

transição demográfica per si, indicando o crescimento proporcional da população idosa, 

bem como apontando a evolução de indicadores que abordam a relação desse grupo 

populacional com os demais, como o de jovens e o da população economicamente ativa. 



28 

 

Na realidade brasileira, em publicações de abordagem nacional, identifica-se o 

uso de poucos indicadores demográficos de envelhecimento, destacando-se a Proporção 

de Idosos na população, o Índice de Envelhecimento, que avalia a relação entre a 

população idosa e jovem de um território e a Razão de Dependência de Idosos, que 

mede a dependência da população idosa em relação à população economicamente ativa 

(IBGE, 2010, 2012, 2015a). 

Na realidade européia, por sua vez, onde já se tem uma transição demográfica 

consolidada, além desses indicadores, verificou-se a existência de outros, como o Índice 

de Longevidade ou de sobreenvelhecimento (Index sobreenvelliment), que avalia a 

proporção de pessoas com 85 anos ou mais no contingente idoso (65 anos ou mais) e o 

Índice de Renovação ou Rejuvenescimento da População Ativa (Índex de recanvi de la 

població d'edats actives), que relaciona o volume potencial da população prestes a 

entrar no mercado de trabalho, com a população prestes a sair desse mercado (INE, 

2011; IDESCAT, 2014). 

Nesse sentido, os indicadores de envelhecimento representam importantes 

instrumentos objetivos para aferir a situação do processo de envelhecimento e do idoso 

no Brasil. Porém, tais instrumentos apenas refletem uma situação, reconhecidamente 

determinada por vários fatores que incluem os individuais e contextuais relacionados ao 

meio em que vivem as pessoas idosas. A análise desses fatores faz-se necessário, para 

melhorar e otimizar o envelhecimento das populações. 

  

2.4. DETERMINANTES CONTEXTUAIS DO ENVELHECIMENTO 

 

A relação entre o contexto e a saúde das populações tem sido amplamente 

debatida na literatura e, no que se refere ao envelhecimento populacional, sabe-se que 

fatores inerentes ao território condicionam diferentes modos de viver e configuram 

diferentes fatores de exposição ao longo da vida das pessoas o que, por sua vez, acarreta 

diferenciais populacionais nos processos de envelhecimento entre regiões e/ou 

municípios. Alguns fatores contextuais que merecem destaque nesse processo são o 

perfil demográfico das populações, a renda, a escolaridade, o acesso a bens e serviços, o 

acesso à assistência à saúde e o impacto exercido por esses fatores encontram maior 

intensidade entre grupos vulneráveis, como é o caso da população idosa. Observa-se 

ainda que, ao analisar o efeito das variáveis contextuais sobre a saúde das pessoas, deve-
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se ter em conta a interdependência existente entre estas variáveis, o que requer a 

realização de análise em conjunto, considerando ainda as diferenças temporais 

existentes (GUERRA, 2016).   

As propostas de buscar entender o processo saúde-doença como manifestação 

social foram fortemente influenciadas no Brasil, pela obra de Milton Santos, nos seus 

estudos sobre o espaço – processo e produto das relações sociais – e o território – o 

espaço vivido pelo homem. A Epidemiologia, sobretudo depois da década de 1970, fez 

um movimento de aproximação com a Geografia, o que culminou com a vertente 

denominada “Geografia da Saúde”, na qual houve uma incorporação pela 

Epidemiologia dos conceitos de espaço e território trabalhados na Geografia, 

consistindo importantes elementos para a análise da manifestação coletiva das 

enfermidades. Nesse sentido o foco da aferição, que antes era centrado na doença, 

passou para os determinantes sociais das condições de saúde (FARIA; BORTOLOZZI, 

2009).  

Assim, no Brasil, a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, 

instituída em 2006, amplia a definição da Organização Mundial de Saúde, e compreende 

tais determinantes como “os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam as condições de saúde e seus fatores de 

risco na população”. Utiliza o modelo de Dahlgren e Whithead (1991) para explicar os 

mecanismos pelos quais as interações entre os diferentes níveis de condições sociais 

produzem desigualdades em saúde, desde o individual até o nível das condições 

econômicas, culturais e ambientais, que predominam na sociedade como um todo 

(Figura 03). Como apontando anteriormente, ressalta-se que, embora cada nível tenha 

sua importância, o que se observa é uma atuação dos mesmos em inter-relação, a partir 

de mecanismos tão complexos que se torna difícil percebê-los isoladamente, de modo 

que se aceita uma influência combinada desses fatores como determinantes do estado de 

saúde das populações (GEIB, 2012). 

Em relação à saúde dos idosos, verifica-se a maior susceptibilidade dessa 

população à determinação social, uma vez que as circunstâncias econômicas e sociais 

desfavoráveis, afetando a saúde no curso da vida, acarretam um acúmulo das exposições 

aos fatores de risco nesses indivíduos (WILKINSON; MARMOT, 2003). 

E nesse contexto, ressalta-se que se faz necessário considerar, nessas análises de 

curso da vida, o contexto político e econômico das populações à época do nascimento, 
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uma vez que tal análise expressa o poder que as mudanças das condições sociais têm 

sobre os padrões de desenvolvimento e envelhecimento de tais populações. Trata-se de 

fenômeno denominado ‘efeito coorte’, que aponta que as pessoas de cada coorte 

expõem-se diretamente às influências econômicas e sociais particulares de cada época 

de suas vidas, explicando como os padrões do curso de vida variam entre períodos 

históricos e sociedades distintas (BEN-SHLOMO; KUH, 2002; MAYER, 2009; 

DANNEFER; STTERRSTEN, 2010).  

 

Figura 03 - Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e 

Whitehead (1991). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNDSS. Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde – As causas sociais das 

iniquidades em saúde no Brasil. Relatório Final. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2008. 216p. 

 

  

Observa-se que o modelo de Dalghren e Whitehead apresenta os determinantes 

em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais 

próxima aos determinantes individuais, até uma camada distal, onde se situam os 

macrodeterminantes (CNDSS, 2008). No caso do estudo em questão, como tratamos de 

populações de idosos vamos considerar tais determinantes como populacionais. 

Assim, em estudo realizado por Geib (2012), os determinantes sociais da saúde 

do idoso são apontados, com base neste modelo, identificando-se fatores inerentes às 

populações idosas relacionados às dimensões e níveis de abrangências apresentados. 

 

http://dssbr.org/site/2011/07/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf
http://dssbr.org/site/2011/07/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf
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No nível mais abrangente das condições socioeconômicas, culturais e ambientais 

gerais, destaca-se que tal contexto no Brasil, revela-se injusto e ainda desigual, 

principalmente entre idosos, apontando-se forte diferença regional entre a renda de 

idosos do Nordeste e do Sul e Sudeste do Brasil. Além disso, destaca-se a desigualdade 

de gênero, uma vez que as mulheres, historicamente, apresentam escassa participação 

no mercado de trabalho, benefícios mínimos de aposentadoria e elevada dependência do 

sistema público de saúde. Assim, a exclusão social dos idosos é ainda agravada pelos 

altos índices de pobreza no Brasil, além do déficit na seguridade social. No contexto das 

condições de vida e trabalho, destaca-se a educação como o caminho mais eficaz para 

sair de posições desfavoráveis e diminuir as iniquidades sociais e de saúde e, nessa 

perspectiva, aponta-se o enfoque “no curso da vida” como necessário para a análise da 

determinação social da saúde na velhice. Em relação às condições nutricionais, o 

consumo de alimentos menos saudáveis, somado ao sedentarismo são apontados como 

fatores importantes para o aumento do sobrepeso e obesidade, o que contribuem para o 

aparecimento de doenças crônicas e incapacidades, prevalentes nos idosos. As 

condições de habitação, por sua vez, são consideradas precárias no Brasil, tendo em 

vista os problemas ocasionados pela intensa urbanização, como a falta de saneamento, 

além de condições estruturais não compatíveis com as limitações impostas pelo 

envelhecimento. Ressalta-se ainda que, no Brasil, grande parte dos idosos coabita com 

as famílias, seja por necessidade de suporte, seja como alternativa à falta de recursos 

financeiros dos parentes (GEIB, 2012).  

Em relação aos serviços de saúde, destaca-se o acesso universal no Brasil como 

fator importante, principalmente para os idosos com doenças crônicas, pelos altos custos 

dos cuidados de saúde. Identifica-se, no entanto, a persistência de desigualdades sociais 

neste acesso e utilização dos serviços, destacando-se também a existência de problemas 

de oferta e organização dos mesmos (GEIB, 2012).  

As redes sociais e comunitárias, determinantes intermediários assim como as 

condições de vida e trabalho descritas acima, representam o capital social, formadas por 

amigos, parentes e vizinhos, grupos religiosos, associações sindicais e de moradores, 

clubes recreativos, os quais possibilitam que os grupos de pessoas estabeleçam relações 

de solidariedade e confiança.  Destaca-se que em sociedades onde as relações de 

solidariedade são mais desenvolvidas, a situação de saúde é superior e, nesse sentido, é 

ressaltado que o idoso, principalmente quando debilitado, tende a enfraquecer a 
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interação e os contatos afetivos, colocando em risco o apoio social recebido, o que pode 

exacerbar suas incapacidades ou impor novas limitações ao seu estilo de vida (GEIB, 

2012).  

Por fim, numa perspectiva mais proximal no modelo destacado pelo estudo de 

Geib (2012), os comportamentos e estilos de vida são considerados como determinantes 

modificáveis pelo indivíduo e, no caso dos idosos, destacam-se como importantes 

determinantes da saúde a dieta pouco saudável, o sedentarismo, o tabagismo e o abuso 

de álcool. 

Outra proposta de modelo de determinação do envelhecimento é apresentada na 

publicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) intitulada “Envelhecimento 

Ativo: uma política de saúde” de 2002, cuja versão em português foi publicada em 

2005. Tal publicação traz o conceito de envelhecimento ativo, abordando-o como uma 

meta para a formulação de políticas e programas e definindo-o como o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Destaca que a 

palavra ‘ativo’ se refere à participação contínua nas questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de 

fazer parte da força de trabalho. Ressalta ainda que o “envelhecimento ativo”, adotado 

pela OMS desde fins dos anos 90, procura transmitir uma mensagem mais abrangente 

que o “envelhecimento saudável”, por reconhecer além dos cuidados com a saúde, 

outros fatores que afetam o ‘modo’ como os indivíduos e as populações envelhecem. 

Tal abordagem baseia-se, por sua vez, no reconhecimento dos direitos humanos das 

pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, 

assistência e auto-realização, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. 

Assim, os determinantes do envelhecimento ativo são apontados, com enfoque 

na ‘saúde e bem-estar’ das pessoas, atentando para a necessidade adicional de avaliação 

da influência dos mesmos durante o ‘curso da vida’.  A figura 4 traz a representação do 

modelo proposto pela OMS de determinantes do envelhecimento ativo. 
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Figura 04 - Os determinantes do envelhecimento ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WHO, 2005. 

 

Cultura e gênero, segundo o modelo proposto, são considerados determinantes 

transversais em virtude da inter-relação com os demais fatores destacados. A cultura, 

interferindo no modo como as pessoas encaram o envelhecimento, a convivência 

intergeracional e a busca por comportamentos mais saudáveis. O gênero, por sua vez, 

considerado um importante definidor de bem estar no idoso, em virtude do histórico 

status social inferior atribuído às mulheres, a partir dos seus papéis tradicionais de 

cuidadoras e do reduzido acesso ao trabalho remunerado. Os homens, por outro lado, 

estão mais sujeitos a lesões incapacitantes ou morte pela maior adoção de 

comportamentos de risco, como os hábitos de fumar, beber e exposição a acidentes 

(WHO, 2005) 

Em relação aos determinantes mais proximais do envelhecimento ativo destaca-

se que os serviços sociais e de saúde devem ser integrados e, fundamentalmente, deve-

se atentar para o importante papel da atenção primária no acompanhamento do idoso na 

comunidade, em detrimento dos serviços pautados no tratamento de experiências agudas 

e episódicas de doenças. Os determinantes comportamentais se associam ao estilo de 

vida e adoção de comportamentos saudáveis que permeiam os estágios da vida das 

pessoas. Já os determinantes pessoais incluem fatores como a biologia e genética dos 

indivíduos, além dos fatores psicológicos que interferem diretamente nas escolhas 
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pessoais de comportamentos. No ambiente físico é ressaltada a questão arquitetônica 

que, na maioria das vezes, se apresenta desfavorável à locomoção dos idosos, em 

virtude da existência de múltiplas barreiras físicas o que, por sua vez, representa um 

fator de risco ao isolamento, depressão, e aumento dos problemas de mobilidade. Os 

determinantes sociais se referem ao suporte social demandado pelo indivíduo que 

envelhece, já que essas pessoas estão mais vulneráveis à solidão, isolamento social 

ligados, por vezes, a um declínio de saúde física e/ou mental. Por fim, os determinantes 

econômicos são destacados a partir das questões da renda, trabalho e proteção social. 

Nesta última, observa-se a necessidade de um apoio estatal mais efetivo no auxílio às 

famílias para com os cuidados ao idoso. Em relação ao trabalho, destaca-se a 

participação cada vez maior dos indivíduos acima de 65 anos no mercado de trabalho, 

porém com a industrialização e adoção de novas tecnologias, existe a necessidade de 

programas de qualificação desses idosos para a plena participação dos mesmos na 

geração de renda (WHO, 2005). 

Assim, observa-se na literatura que os determinantes contextuais do 

envelhecimento são abordados nas diversas dimensões de interferência na vida das 

pessoas idosas e durante o curso de vida das mesmas (GEIB, 2012). A publicação da 

OMS citada, por sua vez, trouxe tais determinantes de uma forma sucinta e objetiva e, 

por essa razão, também figurou neste trabalho como modelo conceitual do 

envelhecimento.  

Tais modelos de determinação do envelhecimento representam, ou deveriam 

representar a base das políticas públicas e, no Brasil, verifica-se que essas políticas têm 

evoluído bastante em termos de complexidade de mecanismos de proteção social ao 

idoso. Observa-se, no entanto, a pouca efetividade das ações realizadas e, dessa 

maneira, considera-se de extrema necessidade a divulgação de tais políticas para a 

sociedade em geral, além da efetiva responsabilização dos gestores na implementação 

das mesmas.  

 

2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS NUM BRASIL QUE ENVELHECE 

 

Desde meados da década de 70 o idoso tem sido legalmente mencionando como 

membro integrante da sociedade, tendo algum direito garantido enquanto cidadão. Data 

de 1974 a Lei nº6.179, que instituiu o amparo previdenciário para maiores de 70 anos de 
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idade e inválidos. No entanto, questiona-se tal fato como uma real conquista de direitos 

sociais dos idosos, tendo em vista o aspecto restritivo de tal aparato legal, cuja 

concessão do ‘amparo’ estava vinculada a difíceis exigências (LEME DE SÁ, 1997). 

A partir de 1988, os direitos dos cidadãos idosos são ampliados com a nova 

Constituição do Brasil que, no artigo 230, especifica sobre o amparo legal da pessoa 

idosa, atribuindo-o à família, sociedade e Estado, além de garantir outros direitos nos 

parágrafos subseqüentes: 

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. 

§ 1º – Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§ 2º – Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos (BRASIL, 1988). 

 

A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 (Lei nº 8.842) e 

regulamentada em 1996 (Decreto nº 1.948), objetivou assegurar os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade, considerando como idoso, a pessoa maior de sessenta anos de 

idade (BRASIL, 1994). Verifica-se que essa política teve caráter bastante abrangente, 

incluindo a participação de oito ministérios e consolidando a ‘cidadania plena’ do idoso 

no Brasil, com a garantia formal de direitos. No entanto, apesar de sua formulação, a 

Política Nacional do Idoso não garantiu a criação de programas ‘reais’ destinados ao 

envelhecimento, caracterizando a ‘secundarização’ da questão social da velhice no 

Brasil da época (LEME DE SÁ, 1997). 

No campo específico da Saúde, identifica-se como primeira iniciativa política do 

Ministério da Saúde (MS) voltada para o idoso, o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso, 

em 1986. Dentro desse Serviço se desenvolveu um incipiente Programa Nacional de 

Saúde do Idoso, cujas ações centraram-se na fundamentação epidemiológica, 

investigação na área do envelhecimento, capacitação de recursos humanos e divulgação 

de informações. Nessa época, não cabia ao MS as ações de assistência ambulatorial nem 

hospitalar (LEME DE SÁ, 1997). Assim, observa-se que não se destacam ações 

relevantes de cuidados em saúde com o idoso, mas foram trabalhadas as bases para a 

criação da Política Nacional de Saúde do Idoso, em 1999.  
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Tal política reafirmou os princípios da Política Nacional do Idoso no âmbito do 

SUS e, para facilitar a operacionalização da mesma, foram publicadas portarias que 

regulamentavam o funcionamento das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, 

pautadas principalmente nos Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso 

(Portarias GM/MS nº 702/2002 e SAS/MS nº 249/2002, respectivamente). Assim, a 

composição das redes específicas para a população idosa estava centrada em Hospitais 

Gerais e Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, adequados a oferecer 

diversas modalidades assistenciais, como: internação hospitalar, atendimento 

ambulatorial especializado, hospital dia e assistência domiciliar, focado em algumas 

localidades, na assistência ao portador de doença de Alzheimer (BRASIL, 2014).  

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou orientações sobre o 

envelhecimento ativo como diretriz para a política de saúde baseada em três pilares 

básicos: saúde, participação e segurança. O objetivo do envelhecimento ativo é 

aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as 

pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas 

e que requerem cuidados (BRASIL, 2014).  

Em 2003, com a publicação do Estatuto do Idoso, foram reafirmados os direitos 

das pessoas idosas, cabendo à Saúde garantir atenção integral a essa população, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2014). 

Em 19 de outubro de 2006, foi publicada a Portaria nº 2.528, revisando e 

atualizando a Portaria GM/MS nº1.395/99 e aprovando a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa – PNSPI. Tal portaria trouxe recomendações aos órgãos e entidades do 

Ministério da Saúde com ações relacionadas ao tema, no sentido de promoverem a 

elaboração ou readequação de seus programas, projetos e atividades em conformidade 

com as diretrizes e responsabilidades neles estabelecidos, propondo inclusive a revisão 

das Portarias nº 702 e 249, de 2002. Nesse contexto, a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, na sua versão de 2006, estabelece como meta a atenção à saúde adequada 

e digna para os idosos brasileiros, considerando a condição de funcionalidade, 

entendendo que a incapacidade funcional e as limitações físicas, cognitivas e sensoriais 

não são consequências inevitáveis do processo de envelhecimento, embora se reconheça 

que a prevalência de incapacidade aumente com a idade, mas que esse fator sozinho não 

prediz incapacidade.  
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A PNSPI estabelece como suas diretrizes: Promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; Atenção integral, integrada à 

saúde da pessoa idosa; Estímulo às ações intersetoriais, visando 

à integralidade da atenção; Provimento de recursos capazes de 

assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; 

Estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social; 

Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do 

SUS na área de saúde da pessoa idosa; Divulgação e informação 

sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; Promoção 

de cooperação nacional e internacional das experiências na 

atenção à saúde da pessoa idosa; Apoio ao desenvolvimento de 

estudos e pesquisas. (BRASIL, 2006) 

 

Embora as orientações previstas nessa Política continuem atuais e adequadas, 

ainda existem lacunas entre as ofertas das redes prioritárias de atenção e as da atenção 

básica e as demandas específicas dessa população. Esse desafio exigirá um esforço de 

mão dupla para ampliar o acesso, incluir e/ou potencializar o cuidado integral, 

considerando as especificidades da população idosa nas redes existentes (BRASIL, 

2014).  

O Plano de Ação sobre a Saúde dos Idosos e Envelhecimento Ativo e Saudável, 

organizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, estabelece compromissos dos 

governos com a saúde da população idosa da América Latina e Caribe (OPAS, 2009). 

Os Ministros da Saúde dessa região, inclusive do Brasil, definiram agenda de saúde para 

as Américas 2008-2017 e recomendaram que “a manutenção da funcionalidade dos 

idosos deve ser objeto de programas de saúde, especialmente dirigidos a esse grupo”, 

sendo prioritária a formação dos profissionais que trabalham com tecnologias próprias 

para atenção ao envelhecimento. Além disso, destacou-se que a combinação de 

subsídios econômicos, alimentação e intervenções de saúde possuem resultados 

positivos para a adesão dos idosos aos programas de saúde (BRASIL, 2014). 

Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde publicou o Relatório 

Mundial de Envelhecimento e Saúde, destacando que uma ação de saúde púbica 

abrangente relacionada ao envelhecimento é uma necessidade urgente, em todos os 

países. E que para promover o Envelhecimento Saudável, o objetivo deve ser único, de 

maximizar a capacidade funcional dos idosos. Nesse sentido, são apontadas quatro áreas 

prioritárias de ação para alcançar o referido objetivo: alinhar os sistemas de saúde às 

populações idosas; desenvolver sistemas de cuidado a longo prazo; criar ambientes 

favoráveis aos idosos; melhorar a medição e o monitoramento utilizados no campo do 



38 

 

envelhecimento e a compreensão das questões e tendências relacionadas à idade (OMS, 

2015). 

Assim, o entendimento do envelhecimento populacional e dos seus fatores 

contextuais determinantes permeia diversas linhas de conhecimento, passando pelo 

reconhecimento da situação demográfica e das tendências de crescimento do grupo 

populacional dos idosos, bem como pela identificação das percepções sociais acerca do 

envelhecimento, que influenciarão diretamente no modo de tratamento dos idosos pela 

sociedade e políticas públicas. Os instrumentos de aferição utilizados para avaliar o 

envelhecimento das populações, também consistem em linha de conhecimento a ser 

explorado para o referido entendimento, além dos modelos conceituais que tentam 

elencar os determinantes contextuais do envelhecimento populacional, apresentando-os 

desde uma perspectiva de macro determinação até uma influência direta no indivíduo e 

populações. Por fim, o resgate histórico político das ações do Estado voltadas à 

população idosa pode contribuir, sobremaneira, para o entendimento da influência do 

contexto no processo de envelhecimento dessas populações, já que revela o que tem 

sido proporcionado ao idoso, em ampla escala, enquanto cidadãos de direito a uma vida 

digna e saudável. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Analisar a relação entre o contexto e o envelhecimento populacional na região 

Nordeste do Brasil, tomando como unidade de análise os municípios.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil de envelhecimento da região Nordeste do Brasil, a partir da 

análise da distribuição espacial de cinco indicadores de envelhecimento: 

percentual de idosos, índice de envelhecimento, sobreenvelhecimento, 

dependência senil e índice de substituição da população em idade ativa; 

 Analisar o perfil de envelhecimento da região Nordeste do Brasil, a partir da 

identificação de grupos de municípios, segundo níveis de envelhecimento 

populacional, de acordo com os indicadores de envelhecimento utilizados; 

 Identificar dimensões contextuais representativas do universo de dados dos 

indicadores socioeconômico-demográficos selecionados para o estudo; 

 Identificar as associações entre as dimensões contextuais e os níveis de 

envelhecimento populacional dos municípios da região Nordeste.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo cujo tipo operativo caracteriza-se como agregado, tendo 

como unidade de análise as populações de idosos dos 1.794 municípios da região 

Nordeste do Brasil, considerando como tais, os indivíduos com 60 anos ou mais de 

idade. No que se refere à posição do investigador, é observacional e, quanto à referência 

temporal, o estudo é do tipo transversal, com a produção do dado a partir de observação 

num único momento do tempo. Estudos que reúnem tais características são 

denominados como ecológicos. Tais estudos, portanto, abordam áreas geográficas ou 

blocos de populações bem delimitados, analisando comparativamente variáveis globais, 

quase sempre por meio da correlação de indicadores de condições de vida e indicadores 

de situação de saúde (ALMEIDA-FILHO; BARRETO, 2012). 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O cenário do estudo é a região Nordeste do Brasil, composta por nove estados e 

1.794 municípios. Tal região apresenta destaque no que se refere ao contingente idoso, 

sendo a terceira região com mais idosos no país, depois das regiões Sudeste e Sul. 

Segundo dados do Censo demográfico de 2010, a queda da fecundidade no Nordeste, a 

partir da década de 80, indicou clara tendência de envelhecimento da sua população, 

embora essa região, quando comparada às demais no referido ano de 2010, ainda 

demonstre características de população jovem (IBGE, 2011). Na figura 05 são 

apresentadas as pirâmides etárias do Brasil e regiões, segundo os resultados dos Censos 

demográficos realizados nos anos de 1991, 2000 e 2010. As pirâmides etárias revelam a 

composição da população residente total segundo sexo e grupos de idade e, a partir da 

análise da sua base e cume, pode-se identificar a evolução do processo de 

envelhecimento populacional de uma determinada região. Vale destacar, em relação à 

pirâmide etária da região Nordeste, o alargamento do seu cume, denotando a presença 

de um elevado contingente de idosos sobreenvelhecidos (80 anos ou mais) nessa região. 
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Figura 05 - Pirâmides etárias do Brasil e Regiões, segundo os resultados dos Censos 

Demográficos dos anos 1991, 2000 e 2010. Fonte: IBGE, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Nordeste também se caracteriza como cenário de importantes desigualdades 

sociais, apresentando distribuição de renda bastante desigual entre seus habitantes. Em 

publicação recente de 2015 sobre Indicadores Sociais no Brasil, o IBGE destaca que, 

embora tenha havido uma diminuição no Índice de Gini no Brasil, considerando os 

triênios de 2000-2003 e 2010-2013, observa-se que o país ainda se mantém entre os 

mais desiguais da América Latina. Destaca-se que tal diminuição se deu em virtude, 

principalmente, pelo aumento do rendimento dos seguimentos mais vulneráveis da 

população. Em relação à dinâmica regional, o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros se 

mantêm como as regiões com as maiores desigualdades, sendo seus valores de índice de 

Gini para o ano 2014, 0,490 e 0,507, respectivamente (IBGE, 2015). 
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4.3 FONTES DOS DADOS E VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Os dados coletados, do tipo secundários, foram provenientes de bancos 

eletrônicos disponibilizados pelas principais instituições nacionais voltadas à coleta de 

informações sobre a população brasileira. Dentre essas instituições, destacam-se o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada – IPEA e o Departamento de Informática do SUS – DATASUS, 

que agrega as informações de saúde da população brasileira. 

Os indicadores de envelhecimento foram calculados tomando por base os dados 

populacionais relativos ao Censo 2010. Tais indicadores são em número de cinco, 

representados pelo percentual da população de idosos, o índice de envelhecimento, o 

indicador de sobreenvelhecimento, o de dependência senil e o índice de substituição da 

população em idade ativa. A descrição dos indicadores de envelhecimento encontra-se 

no quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1- Descrição dos indicadores de envelhecimento. 

 

Os indicadores sociais, que representam o contexto, por sua vez, foram obtidos a 

partir dos bancos do IPEA disponíveis no sítio do Ipeadata (www.ipeadata.gov.br), bem 

como das plataformas do Atlas de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 

INDICADOR DEFINIÇÃO 
FÓRMULA PARA 

CÁLCULO 

Percentual da 

população idosa 

Percentual de pessoas com 60 e mais anos de idade, 

na população total residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

(Número de pessoas 

com 60 anos ou mais / 

População total) * 100 

Índice de 

envelhecimento 

Número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para 

cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na 

população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

(Número de pessoas 

com 60 anos ou mais / 

Número de pessoas de 

0 a 14 anos) * 100 

Sobreenvelhecimento 

(Índice de 

longevidade) 

Relação entre a população de 80 anos ou mais 

(sobreenvelhecida) e a população de 60 anos ou mais. 

(Número de pessoas 

com 80 anos ou mais / 

Número de pessoas 

com 60 anos ou mais) 

* 100 

Dependência senil 

(Índice de 

dependência de 

idosos) 

Relação entre a população idosa e a população 

economicamente (potencialmente)  ativa 

(Número de pessoas 

com 60 anos ou mais / 

Número de pessoas de 

15 a 59 anos) * 100 

Índice de substituição 

da população em 

idade ativa 

Relação entre a população de 55 a 59 anos e a 

população de jovens (15 a 19 anos) 

(Número de pessoas de 

55 a 59 anos / Número 

de pessoas de 15 a 19 

anos) * 100 
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Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (www.atlasbrasil.org.br) e do Departamento 

de Informática do SUS – DATASUS – do Ministério da Saúde (www2.datasus.gov.br). 

Ressalta-se que os dados destes indicadores foram relacionados ao ano 2000, uma vez 

que o presente estudo tem o envelhecimento populacional como desfecho, considerado 

um evento de natureza cumulativa. Nesse sentido, tem-se que os fatores contextuais que 

acarretam a longevidade das populações atuaram no decorrer do curso da vida das 

pessoas e, dessa maneira, devem ser considerados em momento prévio à presença do 

desfecho, isto é, a velhice. Assim, o lapso temporal de 10 anos entre os dados das 

variáveis de desfecho, representadas pelos indicadores demográficos de 

envelhecimento, e os dados das variáveis contextuais, representadas pelos indicadores 

sociais, foi considerado pela possibilidade desse período de tempo causar modificações 

no curso da vida dos indivíduos, além da maior disponibilidade dos dados para o ano 

2000. Os indicadores sociais referem-se a diversas dimensões e encontram-se 

apresentados por fonte de informação nos quadros 2, 3 e 4 a seguir. 
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Quadro 2 - Variáveis Independentes. 

DIMENSÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Educação 

P_MAIS15_MENOS1AE 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade com menos de 1 ano de estudo 

P_MAIS15_1A3AE 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade com 1 a 3 anos de estudo 

P_MAI15_4A7AE 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade com 4 a 7 anos de estudo 

P_MAIS15_MAIS8AE 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade com mais de 8 anos de estudo 

P_MAIS15_ALFAB_ADU 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade - Alfabetização de adultos 

P_MAIS15_N_DET 
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade - Não determinada 

P_18A24_MENOS1AE 
Percentual de pessoas com 18 a 24 anos de idade 

com menos de 1 ano de estudo 

P_18A24_1A3AE 
Percentual de pessoas com 18 a 24 anos de idade 

com 1 a 3 anos de estudo 

P_18A24_4A7AE 
Percentual de pessoas com 18 a 24 anos de idade 

com 4 a 7 anos de estudo 

P_18A24_MAIS8AE 
Percentual de pessoas com 18 a 24 anos de idade 

com mais de 8 anos de estudo 

P_18A24_N_DET 
Percentual de pessoas com 18 a 24 anos de idade 

- Não determinada 

TX_ANALFAB Taxa de analfabetismo 

Emprego e 

Renda 

PIB_P_CAPITA PIB per capita 

PIB PIB 

P_CRI_RENDADOM_MENOSMEIOSM 
Percentual de crianças com renda domiciliar 

menor que meio salário mínimo 

P_CRI_RENDADOM_MENOSUMQUARTOSM 
Percentual de crianças com renda domiciliar 

menor que um quarto do salário mínimo 

P_IDOSO_RESID_OUTRO_PARENTE 
Percentual de idosos que residem em domicílios 

como outro parente ou como agregado 

P_POP_RENDA_MENOSMEIOSM 
Percentual da população com renda inferior a 

meio salário mínimo 

P_POP_RENDA_MENOSUMQUARTOSM 
Percentual da população com renda inferior a um 

quarto do salário mínimo 

RENDAM_DOM_PCAPITA Renda média domiciliar per capita 

TX_DESEMPR_MAIS16 
Taxa de desemprego entre pessoas de 16 anos e 

mais 

TX_TRAB_INF Taxa de trabalho infantil 

Fonte: DATASUS, 2000. 
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Quadro 3 - Variáveis Independentes. 

DIMENSÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Desenvolvi-

mento 

Humano 

IDHM_Long_2000 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão 

Longevidade-ed 2003 

IDHM_edu_2000 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão Educação-

ed 2003 

IDHM_renda_2000 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão Renda-ed 

2003 

IDHM_2000 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-ed 2003 

Saúde Enf_res_2000 Enfermeiros residentes com curso superior 

Med_res_2000 Médicos residentes (por mil habitantes) 

Educação 

Analf_7-14_2000 Analfabetos - pessoas 7 a 14 anos 

Analf_15+_2000 Analfabetos - pessoas 15 anos e mais 

Analf_25+_2000 Analfabetos - pessoas 25 anos e mais 

Anos_est_25+_2000 Anos de estudo - média - pessoas 25 anos e mais 

Anos_est_<4_25+_2000 Anos de estudo - menos de 4 - pessoas 25 anos e mais 

Anos_est_<8_25+_2000 Anos de estudo - menos de 8 - pessoas 25 anos e mais 

Anos_est_>11_25+_2000 Anos de estudo - mais de 11 - pessoas 25 anos e mais 

Alfab_15+_2000 Alfabetizados - pessoas 15 anos e mais 

Profess_fund_curso_sup_2000 Professores do fundamental residentescom curso superior 

Habitação 

Dom_carro_2000 Domicílios - com carro – pessoas 

Dom_comp_2000 Domicílios - com computador – pessoas 

Dom_dens>2p_dorm_2000 
Domicílios - com densidade acima de 2 pessoas por dormitório – 

pessoas 

Dom_energ_eletr_tv_2000 Domicílios - com energia elétrica e televisão – pessoas 

Dom_tel_2000 Domicílios - com telefone – pessoas 

Dom_energ_eletr_gelad_2000 Domicílios - com energia elétrica e geladeira – pessoas 

Dom_3_bens_dur_2000 Domicílios - com pelo menos 3 dos bens duráveis - pessoas 

Dom_subnormais_2000 Domicílios - subnormais – pessoas 

Dom_terr_propr_quit_2000 Domicílios - com terreno próprio e quitado – pessoas 

Mercado de 

Trabalho 

Tax_partic_2000 Taxa de participação 

Tax_partic_m_2000 Taxa de participação – mulheres 

Tax_partic_h_2000 Taxa de participação – homens 

Renda 

Renda_transf_gov_2000 Renda - de transferências governamentais 

Renda_rend_trab_2000 Renda - rendimentos do trabalho 

Renda_transf_gov_+50%RT_2000 Renda - de transferências governamentais - mais de 50% da renda total 

Renda_10%+ricos/40%+pobres_2000 Renda - razão entre a renda dos 10% mais ricos e 40% mais pobres 

Renda_20%+ricos/40%+pobres_2000 Renda - razão entre a renda dos 20% mais ricos e 40% mais pobres 

Ind_L_Theil_2000 Renda - desigualdade - índice L de Theil 

Pess_indigentes_2000 Pobreza - pessoas indigentes (P0) 

Pess_pobres_2000 Pobreza - pessoas pobres (P0) 

Pess_indig_0-14_2000 Pobreza - pessoas indigentes (P0) - 0 a 14 anos 

Pess_pobr_0-14_2000 Pobreza - pessoas pobres (P0) - 0 a 14 anos 

Rend_ p_capita_2000 Renda per capita 

Rend_dom_particip_quintil1º_2000 Renda domiciliar - participação por quintil - 1º 

Rend_dom_particip_40%+pobres_2000 Renda domiciliar - participação dos 40% mais pobres 

Rend_dom_particip_60%+pobres_2000 Renda domiciliar - participação dos 60% mais pobres 

Rend_dom_particip_80%+pobres_2000 Renda domiciliar - participação dos 80% mais pobres 

Rend_dom_particip_quintil5º_2000 Renda domiciliar - participação por quintil - 5º 

Rend_dom_particip_decil10º_2000 Renda domiciliar - participação por decil - 10º 

Fonte: IPEA, 2000.  
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Quadro 4 - Variáveis Independentes. (Continua) 

DIMENSÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Educação 

E_ANOSESTUDO Expectativa de anos de estudo aos 18 anos de idade 

T_ANALF11A14 Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 

T_ANALF15A17 Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 

T_ANALF15M Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade 

T_ANALF18A24 Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 

T_ANALF18M Taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais de idade 

T_ANALF25A29 Taxa de analfabetismo da população de 25 a 29 anos de idade 

T_ANALF25M Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 

T_ATRASO_0_BASICO 
Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando o ensino básico que 

não tem atraso idade-série. 

T_ATRASO_0_FUND 
Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

que não tem atraso idade-série. 

T_ATRASO_0_MED 
Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino médio que 

não tem atraso idade-série. 

T_ATRASO_1_BASICO 
Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando o ensino básico que 

tem 1 ano de atraso idade-série. 

T_ATRASO_1_FUND 
Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

que tem 1 ano de atraso idade-série. 

T_ATRASO_1_MED 
Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino médio que 

tem 1 ano de atraso idade-série. 

T_ATRASO_2_BASICO 
Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando o ensino básico que 

tem 2 anos ou mais de atraso idade-série. 

T_ATRASO_2_FUND 
Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

que tem 2 anos ou mais de atraso idade-série. 

T_ATRASO_2_MED 
Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino médio que 

tem  2 anos de atraso idade-série. 

T_FBBAS Taxa de frequência bruta ao ensino   básico 

T_FBFUND Taxa de frequência bruta ao ensino   fundamental 

T_FBMED Taxa de frequência bruta ao ensino   médio 

T_FBPRE Taxa de frequência bruta à pré-escola 

T_FBSUPER Taxa de frequência bruta ao ensino   superior 

T_FLBAS Taxa de frequência líquida ao ensino   básico 

T_FLFUND Taxa de frequência líquida ao ensino   fundamental 

T_FLMED Taxa de frequência líquida ao ensino   médio 

T_FLPRE Taxa de frequência líquida à pré-escola 

T_FLSUPER Taxa de frequência líquida ao ensino   superior 

T_FREQ0A3 Taxa de atendimento escolar da população de 0 a 3 anos de idade  

T_FREQ11A14 Taxa de atendimento escolar da população de 11 a 14 anos de idade  

T_FREQ15A17 Taxa de atendimento escolar da população de 15 a 17 anos de idade  

T_FREQ18A24 Taxa de atendimento escolar da população de 18 a 24 anos de idade  

T_FREQ25A29 Taxa de atendimento escolar da população de 25 a 29 anos de idade  

T_FREQ4A5 Taxa de atendimento escolar da população de 4 a 5 anos de idade  

T_FREQ4A6 Percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola 

T_FREQ5a6 Percentual da população de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola 

T_FREQ6 Taxa de atendimento escolar da população de 6 anos de idade  

T_FREQ6A14 Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 14 anos de idade  

T_FREQ6A17 Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 17 anos de idade  

T_FREQFUND1517 Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

T_FREQFUND1824 Percentual da população de 18 a 24 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

Fonte: PNUD, 2000.  
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Quadro 4 - Variáveis Independentes. (Continuação) 

Fonte: PNUD, 2000.  

 

 

 

DIMENSÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Educação 

T_FREQFUND45 Percentual da população de 4 a 5 anos de idade frequentando o ensino fundamental 

T_FREQMED1824 Percentual da população de 18 a 24 anos de idade frequentando o ensino médio 

T_FREQMED614 Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 

T_FREQSUPER1517 Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino superior 

T_FUND11a13 
Percentual da população de 11 a 13 anos de idade frequentando os anos  finais do fundamental ou 

que já concluiu o fundamental 

T_FUND12A14 
Percentual da população de 12 a 14 anos de idade frequentando os anos  finais do fundamental ou 

que já concluiu o fundamental 

T_FUND15A17 Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 

T_FUND16A18 Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 

T_FUND18A24 Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 

T_FUND18M Percentual da população de 18 anos ou mais com fundamental completo 

T_FUND25M Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 

T_MED18a20 Percentual da população de 18 a 20 anos de idade com o ensino médio completo 

T_MED18A24 Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 

T_MED18M Percentual da população de 18 anos ou mais com ensino médio completo 

T_MED19A21 Percentual da população de 19 a 21 anos de idade com o ensino médio completo 

T_MED25M Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio incompleto 

T_SUPER25M Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 

T_FORA4A5 % de crianças de 4 a 5 anos que não frequenta a escola 

T_FORA6A14 % de crianças de 6 a 14 anos que não frequenta a escola 

T_MULCHEFEFIF0

14 

Percentual de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo menos um filho menor 

de 15 anos de idade 

T_NESTUDA_NTRA

B_MMEIO 
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza. 

I_ESCOLARIDADE Subíndice de escolaridade fundamental da população adulta - IDHM Educação 

I_FREQ_PROP Subíndice de frequência escolar da população jovem - IDHM Educação 

T_FUNDIN18MINF % de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal 

Renda 

GINI Índice de Gini 

PIND Proporção de extremamente pobres 

PINDCRI Proporção de crianças extremamente pobres 

PMPOB Proporção de pobres 

PMPOBCRI Proporção de crianças pobres 

PPOB Proporção de vulneráveis à pobreza 

PPOBCRI Proporção de crianças vulneráveis à pobreza 

PREN10RICOS Percentual da renda total apropriada pelos 10% da população com maior renda domiciliar per capita 

PREN20 
Percentual da renda total apropriada pelos 20% da população com menor renda domiciliar per 

capita 

PREN20RICOS Percentual da renda total apropriada pelos 20% da população com maior renda domiciliar per capita 

PREN40 
Percentual da renda total apropriada pelos 40% da população com menor renda domiciliar per 

capita 

PREN60 
Percentual da renda total apropriada pelos 60% da população com menor renda domiciliar per 

capita 

PREN80 
Percentual da renda total apropriada pelos 80% da população com menor renda domiciliar per 

capita 

PRENTRAB Percentual da renda proveniente de rendimentos do trabalho 

R1040 Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 

R2040 Razão 20% mais ricos / 40% mais pobres 

RDPC Renda per capita média 

RDPCT Renda domiciliar per capita média, exceto renda nula 

THEIL Índice de Theil – L 

T_RMAXIDOSO % de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 

Mercado 

de 

trabalho 

CPR Percentual de ocupados de 18 anos ou mais que são trabalhadores por conta própria. 

EMP Percentual de ocupados de 18 anos ou mais que são empregadores 

P_AGRO Percentual dos ocupados no setor agropecuário 

P_COM Percentual dos ocupados no setor comércio 

P_CONSTR Percentual dos ocupados no setor de construção 

P_EXTR Percentual dos ocupados no setor extrativo mineral 

P_FORMAL Grau de formalização do trabalho das pessoas ocupadas 
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Quadro 4 - Variáveis Independentes. (Conclusão) 

DIMENSÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Mercado de 

trabalho 

P_FUND Percentual dos ocupados com fundamental completo 

P_MED Percentual dos ocupados com médio completo 

P_SERV Percentual dos ocupados no setor serviços 

P_SIUP Percentual dos ocupados nos setores de serviços industriais de utilidade pública 

P_SUPER Percentual dos ocupados com superior completo 

P_TRANSF Percentual dos ocupados na indústria de transformação 

REN0 Percentual dos ocupados sem rendimento 

REN1 Percentual dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 

REN2 Percentual dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimos 

REN3 Percentual dos ocupados com rendimento de até 3 salários mínimo 

REN5 Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 

T_ATIV Taxa de atividade das pessoas de 10 anos ou mais de idade 

T_ATIV1014 Taxa de atividade das pessoas de 10 a  14 anos de idade 

T_ATIV1517 Taxa de atividade das pessoas de 15 a  17 anos de idade 

T_ATIV1824 Taxa de atividade das pessoas de 18 a 24 anos de idade 

T_ATIV18M Taxa de atividade das pessoas de 18 anos ou mais de idade 

T_ATIV2529 Taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 anos de idade 

T_DES Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais de idade 

T_DES1014 Taxa de desocupação da população de 10 a 14 anos de idade 

T_DES1517 Taxa de desocupação da população de 15 a 17 anos de idade 

T_DES1824 Taxa de desocupação da população de 18 a 24 anos de idade 

T_DES18M Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 

T_DES2529 Taxa de desocupação da população de 25 a 29 anos de idade 

THEILtrab Índice de Theil-L dos rendimentos do trabalho 

TRABCC Percentual de ocupados de 18 anos ou mais que são empregados com carteira  

TRABPUB Percentual de ocupados de 18 anos ou mais que são trabalhadores do setor público. 

TRABSC Percentual de ocupados de 18 anos ou mais que são empregados sem carteira  

Habitação 

T_AGUA Percentual da população que vive em domicílios com água encanada 

T_BANAGUA Percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada 

T_DENS 
Percentual da população que vive em domicílios com densidade superior a 2 pessoas 

por dormitório 

T_LIXO Percentual da população que vive em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo 

T_LUZ Percentual da população que vive em domicílios com energia elétrica 

AGUA_ESGOTO 
   % de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 

inadequados 

T_CRIFUNDIN_TO

DOS 

% de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores tem o ensino 

fundamental completo. 

T_FUNDIN_TODOS 
% pessoas que vivem em domicílios em que nenhum morador tem o ensino 

fundamental completo. 

T_FUNDIN_TODOS

_MMEIO 

   % de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e em que ninguém tem 

fundamental completo. 

Desenvolvi

mento 

Humano 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IDHM_R Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão Renda 

IDHM_ E Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão Educação 

IDHM_L Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  - Dimensão Longevidade 

Fonte: PNUD, 2000.  

 

Além das variáveis referentes às dimensões socioeconômico-demográficas 

apresentadas nos quadros acima, foram selecionadas outras variáveis independentes, 

consideradas teoricamente importantes para o processo de envelhecimento 

populacional. Tais variáveis foram o Estado ao qual pertence o município, o porte 

populacional dos municípios, o saldo migratório da população idosa no período de 2000 

a 2010, bem como o saldo migratório da população geral e da população jovem (15-29 
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anos) para o mesmo período, o coeficiente de mortalidade por causas externas e a razão 

urbano-rural dos municípios, esses dois últimos referentes ao ano 2000. Em relação ao 

coeficiente de mortalidade proporcional por causas externas, este foi obtido a partir da 

divisão do total de óbitos de cada município por causas externas, pelo total de óbitos do 

município, multiplicado pela base 100. Tal dado foi considerado relevante para a 

avaliação com os níveis de envelhecimento populacional, pois representa uma 

importante causa de morte entre a população jovem, podendo interferir indiretamente no 

envelhecimento da população em determinados territórios. A razão urbano-rural, por 

sua vez, foi obtida a partir da divisão da população de idosos residente em área urbana, 

pela população idosa residente em área rural. Tal dado foi considerado importante para 

avaliar a distribuição do envelhecimento populacional nos municípios do Nordeste, em 

relação à ocupação de áreas urbanas e rurais por esses idosos.   

Em relação à variável saldo migratório, salienta-se que esta se refere, de forma 

simplificada, à população (idosa, total e jovem) considerada migrante nos municípios, 

calculada para um período de 10 anos, de 2000 a 2010. Tais dados foram obtidos, 

separadamente, para a população idosa, total e jovem (15-29 anos), a partir da diferença 

entre a população do município no ano de 2010 e a população desse município no ano 

2000, além das mortes ocorridas no período de 2000 a 2010. No caso das populações 

idosa e jovem, considerou-se para a população do ano 2000 e para as mortes no período 

selecionado, as faixas etárias de 50 anos e mais e de 5-19 anos, respectivamente. Dessa 

maneira, tem-se que as maiores diferenças obtidas são daquelas populações que mais 

receberam imigrantes da faixa etária considerada, ou seja, correspondem aos maiores 

saldos migratórios populacionais. 

 

4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As variáveis independentes do estudo foram submetidas a algumas análises 

estatísticas, com o intuito de verificar a existência de fortes correlações entre as mesmas 

(colinearidade) e reduzir o seu quantitativo, com vistas à realização de análises de 

associação mais plausíveis e contundentes. Inicialmente, trabalhou-se com as variáveis 

independentes selecionadas das fontes de dados supracitadas, submetendo as mesmas à 

análise de correlação linear e eliminando as variáveis com fortes correlações. Para tanto, 

procedeu-se à exaustiva análise dos valores dos coeficientes de correlação linear de 
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Pearson (r) das variáveis por dimensão de abrangência. Considerou-se, ainda, o critério 

teórico da relação com o desfecho do estudo, ou seja, o envelhecimento populacional, 

representado pelos cinco indicadores de envelhecimento selecionados.  

Após seleção das variáveis independentes, processo que resultou em 45 variáveis 

(quadro 05) do universo das 197 variáveis coletadas das bases de dados, optou-se pela 

realização de outra análise estatística, mantendo a intenção reducionista, porém aliada à 

identificação de dimensões, através do agrupamento das variáveis. Assim, a Análise de 

Componentes Principais (ACP) foi utilizada, resultando na obtenção de 09 (nove) 

fatores que passaram a representar as variáveis independentes do estudo. 
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Quadro 05 - Variáveis Independentes selecionadas para o estudo após análise de correlação. (Continua) 

DIMENSÃO COD VAR DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO 

Saúde Med_res_2000 
Médicos residentes (por mil 

habitantes) 

Razão entre o total de médicos residentes no município e o total de habitantes do mesmo, 

vezes mil. Incluem-se os acadêmicos de hospital (médicos residentes). 

Educação 

Anos_est_>11_25+_2000 
Anos de estudo - mais de 11 - 

pessoas 25 anos e mais 

Percentual de pessoas de 25 ou mais anos de idade que completaram pelo menos um ano 

de curso universitário. 

Profess_fund_curso_sup

_2000 

Professores do fundamental 

residentes com curso superior 

Razão entre o total de pessoas residentes no município que exercem a profissão de 

professor de curso fundamental e que têm curso superior e o total das pessoas residentes 

no município que exercem esta profissão, vezes cem. 

T_FBSUPER 
Taxa de frequência bruta ao 

ensino superior 

Razão entre o número total de pessoas de qualquer idade frequentando o ensino superior 

(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e a população na faixa etária de 18 a 

24 anos multiplicado por 100. 

T_MED18a20 

Percentual da população de 18 a 

20 anos de idade com o ensino 

médio completo 

Razão entre a população de 18 a 20 anos de idade que já concluiu o ensino médio em 

quaisquer de suas modalidades (regular seriado, não seriado, EJA ou supletivo) e o total 

de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. As pessoas de 18 a 20 anos 

frequentando a 4ª série do ensino médio foram consideradas como já tendo concluído 

esse nível de ensino. 

P_MAIS15_MENOS1A

E 

Percentual de pessoas com 15 

anos ou mais de idade com menos 

de 1 ano de estudo 

Distribuição percentual da população residente de 15 e mais anos de idade, por grupos de 

anos de estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Expressa níveis de instrução da população de 15 e mais anos de idade. 

O nível de instrução inferior a quatro anos de estudo tem sido utilizado como proxy do 

analfabetismo funcional, embora o significado deste conceito seja mais 

amplo11Analfabeto funcional é o indivíduo que não pode participar em atividades nas 

quais a alfabetização é requerida para atuação eficaz em seu grupo ou comunidade, nem 

fazer uso contínuo da leitura, da escrita e da aritmética para desenvolvimento próprio e 

de sua comunidade (UNESCO.Alfabetismo funcional en siete países de América Latina. 

Santiago, 2000).. 
1Analfabeto funcional é o indivíduo que não pode participar em atividades nas quais a 

alfabetização é requerida para atuação eficaz em seu grupo ou comunidade, nem fazer 

uso contínuo da leitura, da escrita e da aritmética para desenvolvimento próprio e de sua 

comunidade (UNESCO. Alfabetismo funcional en siete países de América Latina. 

Santiago, 2000). 

P_MAI15_4A7AE 

Percentual de pessoas com 15 

anos ou mais de idade com 4 a 7 

anos de estudo 

Razão entre o número de pessoas de 15 anos ou mais de idade que possui de 4 a 7 anos 

de estudo pelo total da população nessa faixa etária, multiplicado por 100. 

P_18A24_MENOS1AE 

Percentual de pessoas com 18 a 24 

anos de idade com menos de 1 ano 

de estudo 

Razão entre o número de pessoas de 18 a 24 anos de idade que possui menos de um ano 

de estudo pelo total da população nessa faixa etária, multiplicado por 100. 

Analf_7-14_2000 Analfabetos - pessoas 7 a 14 anos 
Percentual de pessoas de 7 a 14 anos de idade que não sabem ler nem escrever um bilhete 

simples. 

E_ANOSESTUDO 
Expectativa de anos de estudo aos 

18 anos de idade 

Número médio de anos de estudo que uma geração de crianças que ingressa na escola 

deverá completar ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao 

longo de sua vida escolar. 

T_ATRASO_2_MED 

Percentual da população de 15 a 

17 anos de idade frequentando o 

ensino médio que tem  2 anos de 

atraso idade-série. 

Razão entre o número de pessoas de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio regular 

seriado com atraso idade-série de 2 anos e o número total de pessoas nessa faixa etária 

frequentando esse nível de ensino multiplicado por 100. O atraso idade-série é calculado 

pela fórmula: [(idade - 14) - número da série frequentada]. As pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do ensino médio foram consideradas como já tendo concluído 

esse nível de ensino. 

T_ANALF15A17 

Taxa de analfabetismo da 

população de 15 a 17 anos de 

idade 

Razão entre a população de 15 a 17 anos de idade que não sabe ler nem escrever um 

bilhete simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FBMED 
Taxa de frequência bruta ao 

ensino médio 

Razão entre o número total de pessoas de qualquer idade frequentando o ensino médio 

regular seriado e a população na faixa etária de 15 a 17 anos multiplicado por 100. As 

pessoas frequentando a 4ª série do ensino médio foram consideradas como tendo 

concluído esse nível de ensino. 

T_FBPRE 
Taxa de frequência bruta à pré-

escola 

Razão entre o número total de crianças de até 5 anos de idade (somente 5 anos em 1991) 

frequentando a pré-escola e a população nessa mesma faixa etária multiplicado por 100. 

As pessoas de 6 anos ou mais frequentando a pré-escola foram consideradas como se 

estivessem no 1º ano do ensino fundamental. 

T_FREQ4A5 
Taxa de atendimento escolar da 

população de 4 a 5 anos de idade 

Razão entre a população de 4 a 5 anos de idade que estava frequentando a escola, em 

qualquer nível ou série e a população total nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FREQ6 
Taxa de atendimento escolar da 

população de 6 anos de idade 

Razão entre a população de 6 anos de idade que estava frequentando a escola, em 

qualquer nível ou série e a população total nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FORA4A5 
% de crianças de 4 a 5 anos que 

não frequenta a escola 

Razão entre o número de crianças de 4 a 5 anos que não frequenta a escola e o total de 

crianças nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FREQ11A14 

Taxa de atendimento escolar da 

população de 11 a 14 anos de 

idade 

Razão entre a população de 11 a 14 anos de idade que estava frequentando a escola, em 

qualquer nível ou série e a população total nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FREQ18A24 

Taxa de atendimento escolar da 

população de 18 a 24 anos de 

idade 

Razão entre a população de 18 a 24 anos de idade que estava frequentando a escola, em 

qualquer nível ou série e a população total nesta faixa etária multiplicado por 100. 

T_FREQFUND1824 

Percentual da população de 18 a 

24 anos de idade frequentando o 

ensino fundamental 

Razão entre a população de 18 a 24 anos frequentando o ensino fundamental regular 

seriado e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. 

P_MAIS15_1A3AE 

Percentual de pessoas com 15 

anos ou mais de idade com 1 a 3 

anos de estudo 

Razão entre o número de pessoas de 15 anos ou mais de idade que possui de 1 a 3 anos 

de estudo pelo total da população nessa faixa etária, multiplicado por 100. 

P_18A24_1A3AE 

Percentual de pessoas com 18 a 24 

anos de idade com 1 a 3 anos de 

estudo 

Razão entre o número de pessoas de 18 a 24 anos ou mais de idade que possui de 1 a 3 

anos de estudo pelo total da população nessa faixa etária, multiplicado por 100. 
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Quadro 05 - Variáveis Independentes selecionadas para o estudo após análise de correlação. (Conclusão) 

DIMENSÃO COD VAR DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO 

Emprego e 

Renda 

TX_TRAB_INF Taxa de trabalho infantil 
Proporção (%) da população residente com 10 a 15 anos de idade que se encontra trabalhando ou 

procurando trabalho na semana de referência, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

T_ATIV1517 
Taxa de atividade das pessoas 

de 15 a  17 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 15 a 17 anos de idade que eram economicamente ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do Censo e o total de pessoas nesta faixa 

etária multiplicado por 100. Considera-se desocupada a pessoa que, não estando ocupada na semana 

de referência, havia procurado trabalho no mês anterior a essa pesquisa. 

T_ATIV2529 
Taxa de atividade das pessoas 

de 25 a 29 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 25 a 29 anos de idade que eram economicamente ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do Censo e o total de pessoas nesta faixa 

etária multiplicado por 100. Considera-se desocupada a pessoa que, não estando ocupada na semana 

de referência, havia procurado trabalho no mês anterior a essa pesquisa. 

T_NESTUDA_N

TRAB_MMEIO 

% de pessoas de 15 a 24 anos 

que não estudam nem 

trabalham e são vulneráveis à 

pobreza. 

Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza e 

a população total nesta faixa etária multiplicado por 100. Define-se como vulneráveis à pobreza as 

pessoas que moram em domicílios com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 

2010. São considerados apenas os domicílios particulares permanentes. 

Rend_dom_parti

cip_quintil1º_200

0 

Renda domiciliar - participação 

por quintil - 1º 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes ao quinto mais pobre 

da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita 

R1040 
Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres 

Medida do grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 

per capita. Compara a renda per capita média dos indivíduos pertencentes ao décimo mais rico dessa 

distribuição com a renda capita média dos indivíduos pertencentes aos dois quintos mais pobres. O 

universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 

REN0 
Percentual dos ocupados sem 

rendimento 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e sem rendimento do trabalho 

e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

Renda_transf_go

v_2000 

Renda - de transferências 

governamentais 

Equivale à participação percentual das rendas provenientes de transferências governamentais 

(aposentadorias, pensões e programas oficiais de auxílio, como renda mínima, bolsa-escola e seguro-

desemprego, etc) na renda total do município. 

THEILtrab 
Índice de Theil-L dos 

rendimentos do trabalho 

Mede a desigualdade na distribuição de indivíduos de 18 anos ou mais de idade ocupados, segundo o 

rendimento de todos os trabalhos, excluídos aqueles sem rendimento do trabalho. É o logaritmo da 

razão entre as médias aritmética e geométrica do rendimento dos indivíduos, sendo nulo quando não 

existir desigualdade de renda entre eles e tendente ao infinito quando a desigualdade tender ao 

máximo. 

PIB 
Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita 

Valor médio agregado por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços 

finais produzidos em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Mede a produção do conjunto dos setores da economia por habitante. 

Indica o nível de produção econômica em um território, em relação ao seu contingente populacional. 

Valores muito baixos assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais com precárias condições 

de vida. 

Dom_carro_2000 
Domicílios - com carro - 

pessoas 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com automóvel de passeio ou veículo utilitário, 

utilizados para passeio ou locomoção dos membros da família para o trabalho. Veículos utilizados 

para desempenho profissional (táxis, vendas) são considerados desde que sejam também utilizados 

para passeio ou locomoção da família. 

Dom_comp_2000 
Domicílios - com computador - 

pessoas 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com qualquer tipo de computador, desde que em 

condições de uso. Este quesito somente pode ser apurado para 2000, uma vez que em 1991 não 

constava do questionário do Censo. 

Dom_energ_eletr

_tv_2000 

Domicílios - com energia 

elétrica e televisão - pessoas 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica e aparelho de televisão a cores 

ou preto e branco, desde que esteja em condições de uso. Os valores em branco referem-se àqueles 

domicílios que não tinham energia elétrica. 

Dom_3_bens_dur

_2000 

Domicílios - com pelo menos 3 

dos bens duráveis - pessoas 
Percentual de pessoas que vivem em domicílios com, pelo menos, 3 dos bens duráveis. 

Dom_dens>2p_d

orm_2000 

Percentual da população que 

vive em domicílios com 

densidade superior a 2 pessoas 

por dormitório 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade superior a 2. A densidade do 

domicílio é dada pela razão entre o total de moradores do domicílio e o número total de cômodos do 

mesmo, excluídos o(s) banheiro(s) e mais um cômodo, destinado à cozinha. 

T_BANAGUA 

Percentual da população que 

vive em domicílios com 

banheiro e água encanada 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares permanentes com água encanada em 

pelo menos um de seus cômodos e com banheiro exclusivo e a população total residente em 

domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. A água pode ser proveniente de rede geral, 

de poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. Banheiro 

exclusivo é definido como cômodo que dispõe de chuveiro ou banheira e aparelho sanitário. 

REN1 

Percentual dos ocupados com 

rendimento de até 1 salário 

mínimo 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e com rendimento mensal de 

todos os trabalhos inferior a 1 salário mínimo de julho de 2010 e o número total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária multiplicado por 100. 

REN5 

Percentual dos ocupados com 

rendimento de até 5 salários 

mínimo 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e com rendimento mensal de 

todos os trabalhos inferior a 5 salários mínimos de julho de 2010 e o número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

P_SERV 
Percentual dos ocupados no 

setor serviços 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas no setor de serviços e o 

número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

P_COM 
Percentual dos ocupados no 

setor comércio 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas no setor de comércio e o 

número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

P_CONSTR 
Percentual dos ocupados no 

setor de construção 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas no setor de construção e o 

número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

P_FORMAL 
Grau de formalização do 

trabalho das pessoas ocupadas 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais formalmente ocupadas e o número total de 

pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. Foram considerados como formalmente 

ocupados os empregados com carteira de trabalho assinada, os militares do exército, da marinha, da 

aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros, os empregados pelo regime jurídico dos 

funcionários públicos, assim como os empregadores e trabalhadores por conta própria que eram 

contribuintes de instituto de previdência oficial. 

TRABPUB 

Percentual de ocupados de 18 

anos ou mais que são 

trabalhadores do setor público. 

Razão entre o número de trabalhadores do setor público de 18 anos ou mais de idade e o número total 

de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. Os trabalhadores do setor público 

incluem os empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos e os militares do exército, 

marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de bombeiros. 
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As variáveis dependentes, por sua vez, foram submetidas à análise de 

conglomerados, a fim de agrupar os municípios do Nordeste brasileiro a partir das 

mesmas e, posteriormente, identificar possíveis diferenças socioeconômico-

demográficas entre os grupos obtidos. Foi realizada a análise de conglomerados, 

utilizando como variáveis de agrupamento, os cinco indicadores de envelhecimento. No 

entanto, antes de proceder a essa análise, foram identificados e excluídos os municípios 

tidos como outliers multivariados, que totalizou um número de 14 municípios. Uma 

análise do tipo hierárquica, para identificar as possibilidades de números de grupos de 

municípios foi realizada, obtendo-se, como melhor alternativa, o número de 3 (três) 

agrupamentos. Tal número foi confirmado posteriormente com a análise do tipo não 

hierárquica, na qual se observou que os valores dos cinco indicadores de 

envelhecimento variaram igualmente nos grupos, seguindo a ordem de maiores, 

medianos e menores valores, respectivamente. Assim, foram interpretados os 

agrupamentos segundo os níveis de envelhecimento dos municípios em grupos de 

“alto”, “médio” e “baixo” envelhecimento. 

De posse dos 09 fatores socioeconômico-demográficos, representando as 

variáveis independentes e dos agrupamentos de níveis de envelhecimento, 

representando as variáveis dependentes, partiu-se para as análises de associação para 

identificar as diferenças significativas entre os grupos e, por sua vez, os fatores 

relacionados ao maior e menor envelhecimento populacional na região Nordeste do 

Brasil. Procedeu-se à realização da análise de variância (ANOVA One Way), diante da 

necessidade de comparação de médias entre três grupos distintos, seguida da aplicação 

de teste post hoc para múltiplas comparações, utilizando o método de Bonferroni, a um 

nível de significância de 5%, para a identificação dos grupos nos quais residiam as 

diferenças estatisticamente significativas.  

Para as análises de associação com as variáveis estado e porte populacional e os 

níveis de envelhecimento, realizou-se o teste do qui-quadrado a um nível de 

significância de 5%, tomando uma das categorias como referência e procedendo aos 

cruzamentos dois a dois.  Já as variáveis de saldo migratório (de idosos, população geral 

e de jovens), coeficiente de mortalidade proporcional por causas externas e razão 

urbano/rural, foram testadas a partir da análise de variância (ANOVA One Way), 

seguida da aplicação do método Bonferroni de contrastes a posteriori (post roc), a um 

nível de significância de 5%. 
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Por fim, para identificar as reais associações com o desfecho, controlando os 

possíveis fatores de confusão, utilizou-se a análise de regressão logística ordinal. Tal 

análise foi selecionada, tendo em vista a natureza ordinal da variável de desfecho.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO NORDESTE BRASILEIRO SEGUNDO OS 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE ENVELHECIMENTO 

 

Quando se procede ao geoprocessamento dos dados dos indicadores 

demográficos de envelhecimento nos mapas da região Nordeste do Brasil, observa-se a 

existência de uma similaridade entre os padrões de distribuição espacial desses 

indicadores. A figura 06 apresenta as distribuições dos cinco indicadores selecionados 

para esse estudo. As áreas mais escuras dos mapas correspondem aos maiores valores 

dos indicadores e, portanto, representam os locais onde se destaca o envelhecimento 

populacional. 

 

Figura 06 - Distribuição espacial dos Indicadores demográficos de Envelhecimento no Nordeste do 

Brasil. Natal-RN, 2015. 
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Verifica-se que para todos os indicadores, existe um padrão de distribuição 

espacial que se reproduz na região Nordeste do Brasil, diferindo um pouco apenas em 

relação aos indicadores de sobreenvelhecimento e o de substituição da população em 

idade ativa. No primeiro, houve menor destaque das áreas do interior do estado do 

Piauí, enquanto que, no segundo, as áreas do interior do estado baiano não receberam o 

mesmo destaque observado nos demais indicadores. Contudo, observa-se que os estados 

do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco apresentam destaque no que se 

refere ao envelhecimento populacional no Nordeste brasileiro, visto que, para todos os 

indicadores, esses estados dispõem de áreas que concentram altos valores. Tais áreas, 

por sua vez, correspondem ao interior desses estados, denotando uma “interiorização do 

processo de envelhecimento” na Região. 

 

5.2 OBTENÇÃO DOS AGRUPAMENTOS DE NÍVEIS DE ENVELHECIMENTO 

 

A tabela 01 apresenta os municípios identificados como outliers multivariados, 

no que se refere aos cinco indicadores de envelhecimento considerados no estudo. Tais 

municípios foram excluídos do processo de análise de agrupamentos, por possuírem 

valores de indicadores de envelhecimento demasiado diferentes dos demais e, dessa 

maneira, terem a possibilidade de interferir negativamente nos resultados da referida 

análise.  
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Tabela 01 - Descrição dos indicadores de envelhecimento dos municípios identificados como 

outliers multivariados em relação ao conjunto desses indicadores, dentro do total de municípios 

da região Nordeste do Brasil. Natal-RN, 2015. 

Municípios 

Percentual 

de Idosos 

(%) 

Índice de 

envelhecimento 

(%) 

Sobreenvelhecimento 

(%) 

Dependência 

Senil 

(%) 

Substituição 

da 

População 

em Idade 

Ativa 

(%) 

Olho D'Água 

do Piauí (PI) 
12,11 39,31 14,15 21,21 66,14 

São Félix do 

Piauí (PI) 
17,89 80,15 16,39 29,92 71,95 

Bocaina (PI) 16,85 76,51 13,18 27,56 65,61 

Vila Nova do 

Piauí (PI) 
11,77 52,09 11,05 17,93 64,57 

Guaramiranga 

(CE) 
10,49 38,23 26,32 16,91 33,48 

São João do 

Jaguaribe 

(CE) 

17,62 88,89 19,32 28,17 62,07 

Ipueira (RN) 15,31 67,23 19,5 24,73 77,48 

Jardim do 

Seridó (RN) 
16,73 88,94 20,98 25,94 63,91 

Timbaúba dos 

Batistas (RN) 
15,29 76,14 21,08 23,67 43,33 

São João do 

Sabugi (RN) 
16,9 79,7 17,78 27,31 44,78 

Coxixola 

(PB) 
18,24 93,08 23,22 29,34 41,77 

Fernando de 

Noronha (PE) 
3,69 18,1 12,37 4,86 46,33 

Abaíra (BA) 19,08 100,63 21,74 30,8 70,47 

Jussiape (BA) 18,74 96,97 22,52 30,26 60,03 

 

Observa-se que, em relação ao porte populacional, a maioria (09) dos municípios 

outliers possui até 5000 habitantes, alguns (04) possuem até 10000 habitantes e um 

deles possui 12000 habitantes. O município de Fernando de Noronha (PE) apresentou os 

menores valores de indicadores de envelhecimento, à exceção do indicador de 

sobreenvelhecimento e o de substituição da população em idade ativa, cujos menores 

valores pertencem aos municípios de Vila Nova do Piauí (PI) e Guaramiranga (CE), 

respectivamente. O percentual de idosos variou de 10,49% a 19,08%, sendo que o 

município de Fernando de Noronha apresentou apenas 3,69% da sua população na faixa 

de idade acima dos 60 anos. O índice de envelhecimento, por sua vez, apresentou 

grande variação, indo de 38,23% a 96,97%, destacando-se, nesse indicador, o município 

de Abaíra (BA) com um índice de 100,63%, o que indica a superação do número de 

idosos em relação ao número de pessoas menores de 15 anos nesse município. O 
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sobreenvelhecimento apresentou menor variação que o anterior, de 11,05% a 26,32% e 

foi observado que em todos os casos, exceto em 03 municípios do Piauí, os valores de 

sobreenvelhecimento superaram o percentual de idosos, corroborando o importante 

crescimento da população idosa acima de 80 anos dentro do universo de idosos nas mais 

distintas realidades territoriais. A dependência senil também apresentou variação 

mediana de 16,91% a 30,8%, à exceção de Fernando de Noronha com um índice de 

apenas 4,86%, resultado direto da baixa proporção de idosos no local. Por fim, o índice 

de substituição da população em idade ativa teve ampla variação de 33, 48% a 77,48% 

entre os municípios outliers multivariados do estudo.  

Convém ainda observar que a maioria dos municípios outliers multivariados 

possuem valores de indicadores maiores que as médias do cluster de alto 

envelhecimento, o que sugere, para esses municípios, uma caracterização de “superior a 

alto envelhecidos”. 

A tabela 02 a seguir reúne os dados que permitem a comparação e interpretação 

dos agrupamentos formados.  

 

Tabela 02 - Médias e intervalos de confiança dos indicadores de envelhecimento para os 

grupos de municípios da região Nordeste, distribuídos segundo clusters de níveis de 

envelhecimento populacional. Natal-RN, 2015. 

Indicadores de 

envelhecimento 

Clusters P 

Baixo 

envelhecimento 

Médio 

envelhecimento 

Alto 

envelhecimento 
 

Percentual de Idosos  
8,89

a 

(8,79 – 8,99) 

11,86
b 

(11,78 – 11,93) 

14,39
c 

(14,27 – 14,51) 
<0,001 

Índice de 

Envelhecimento 

28,62
a 

(28,23 – 29,02) 

43,30
b 

(42,98 – 43,61) 

58,39
c 

(57,71 – 59,08) 
<0,001 

Sobreenvelhecimento 
14,60

a 

(14,43 – 14,77) 

16,90
b 

(16,74 – 17,05) 

18,19
c 

(17,95 – 18,42) 
<0,001 

Dependência Senil 
14,95

a 

(14,76 – 15,13) 

19,62
b
 

(19,47 – 19,78) 

23,71
c 

(23,46 – 23,97) 
<0,001 

Substituição da 

População em Idade 

Ativa 

30,69
a 

(30,36 – 31,03) 

37,84
b 

(37,51 – 38,17) 

46,31
c 

(45,68 – 46,94) 
<0,001 

Letras sobrescritas representam o resultado das comparações a posteriori (post hoc), penalizadas pelo 

procedimento de Bonferroni, a um nível de significância de 5%. Valores com letras diferentes indicam 

presença de diferença estatisticamente significativa e, portanto, as médias entre si são consideradas 

diferentes. 
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A partir da análise das médias dos indicadores de envelhecimento em cada 

cluster verifica-se que os menores valores de todos os indicadores encontram-se no 

grupo que foi interpretado como “baixo envelhecimento”, os valores medianos 

formaram o cluster de “médio envelhecimento” e os valores mais altos formaram o 

cluster de “ato envelhecimento”. Na coluna que apresenta a significância estatística 

observa-se que todas as médias diferiram e que, portanto, pode-se afirmar que os 

agrupamentos formados são, de fato, heterogêneos entre si.  

Na tabela 03 é representada, numericamente, a distribuição dos agrupamentos de 

níveis de envelhecimento, segundo estado da região Nordeste.  

 

Tabela 03 - Números absolutos e percentuais de municípios do Nordeste do Brasil 

distribuídos segundo Cluster de nível de envelhecimento populacional. Natal-RN, 

2015. 

Estados 

Clusters 

Baixo 

envelhecimento 

Médio 

envelhecimento 

Alto 

envelhecimento 

 N(%) N(%) N(%) 

Maranhão (MA) 186 (85,7) 31 (14,3) 0 (0,0) 

Piauí (PI) 58 (26,4) 113 (51,4) 49 (22,3) 

Ceará (CE) 37 (20,3) 102 (56,0) 43 (23,6) 

Rio Grande do Norte 

(RN) 
36 (22,1) 69 (42,3) 58 (35,6) 

Paraíba (PB) 20 (9,0) 105 (47,3) 97 (43,7) 

Pernambuco (PE) 56 (30,4) 103 (56,0) 25 (13,6) 

Alagoas (AL) 85 (83,3) 17 (16,7) 0 (0,0) 

Sergipe (SE) 49 (65,3) 23 (30,7) 3 (4,0) 

Bahia (BA) 97 (23,4) 222 (53,5) 96 (23,1) 

Total 624 (100,00) 785 (100,00) 371 (100,00) 

 

Observa-se que os estados do Maranhão e Alagoas não possuem nenhum 

município pertencente ao grupo de “alto envelhecimento”, e que o estado de Sergipe 

possui apenas 3(três) municípios nesse grupo. O estado da Paraíba foi o que, 

proporcionalmente, apresentou maior quantidade de municípios, seguido do estado do 

Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Piauí. Quanto ao “baixo envelhecimento”, o 

Maranhão foi o estado que mais apresentou municípios nesse grupo, seguido de 
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Alagoas, Sergipe e Pernambuco. O estado da Paraíba possui menos de 10% de seus 

municípios neste grupo. Em relação ao estado de Pernambuco, verifica-se que o mesmo 

apresenta menos de 15% dos seus municípios no grupo de alto envelhecimento e mais 

de 30% dos municípios no de baixo envelhecimento, sendo a maior quantidade de 

municípios (56%) no cluster de médio envelhecimento. Pode-se considerar, dessa 

maneira, que esse estado não apresenta uma situação de envelhecimento populacional 

definida, estando, possivelmente, em processo de transição para o alto envelhecimento. 

Assim, após a obtenção dos agrupamentos de municípios da região Nordeste do 

Brasil por nível de envelhecimento, buscou-se identificar visualmente, através do 

geoprocessamento dos dados, a distribuição desses grupos, analisando o padrão de 

distribuição formado. A partir do software livre TabWin versão3.6b, obteve-se o mapa 

da região Nordeste representado na figura 07, com a distribuição dos agrupamentos 

(clusters) de níveis de envelhecimento resultantes da análise estatística realizada. 
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Figura 07 - Distribuição espacial dos Clusters de “Níveis de envelhecimento” dos municípios do 

Nordeste do Brasil. Natal-RN, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observou-se uma maior intensidade do processo de envelhecimento na área que 

corresponde ao interior dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba e um 

pouco do interior dos estados da Bahia e do Piauí. Os estados do Maranhão, Alagoas e 

Sergipe, pouco se destacam no que se refere ao envelhecimento das suas populações, 

apresentando apenas alguns municípios inseridos no cluster de “médio 

 

 

 

 

Cluster 1 “Baixo envelhecimento”   

Cluster 2 “Médio envelhecimento”  

Cluster 3 “Alto envelhecimento”  

Outliers  



62 

 

envelhecimento”. O estado de Pernambuco apresentou a maioria dos seus municípios 

nos clusters de médio e baixo envelhecimento, respectivamente. Observa-se, portanto, 

que a região litorânea do Nordeste apresenta uma ausência de municípios muito 

envelhecidos, em relação ao interior dessa região. 

Em síntese, os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará se destacam no 

que diz respeito ao envelhecimento populacional na região Nordeste. Tal fato é 

corroborado na medida em que são observados padrões de distribuição espacial 

similares, quando do geoprocessamento dos dados referentes aos indicadores de 

envelhecimento separadamente, estando os maiores valores dos indicadores nos 

municípios da área central da região, com destaque para os três estados supracitados 

(Figura 04 do Item 5.1).  

Dessa maneira, a análise de agrupamentos descrita promoveu a divisão do 

universo amostral de 1.780 municípios, do total dos 1.794 municípios do Nordeste, já 

que 14 municípios foram excluídos dessa análise, por se tratarem de outliers 

multivariados. Tal divisão resultou em três grupos nos quais os municípios foram 

inseridos segundo os valores de indicadores de envelhecimento, constituindo os grupos 

de baixo (n=624), médio (n=785) e alto envelhecimento (n=371). Esses níveis de 

envelhecimento, por sua vez, passaram a representar as variáveis dependentes do 

estudo. 

 

5.3 ANÁLISE FATORIAL DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

Com vistas à realização das análises de associação e, diante do alto número de 

variáveis independentes socioeconômico-demográficas, procedeu-se a uma nova análise 

das mesmas, com o objetivo de reduzi-las a um número viável. O primeiro passo foi 

identificar os outliers multivariados na amostra, com base nas 45 variáveis 

independentes, para que os resultados não apresentassem distorções em decorrência dos 

dados discrepantes. Foram identificados 102 municípios como outliers multivariados e, 

dessa maneira, a análise fatorial foi realizada com uma amostra de 1.692 municípios, do 

total de 1.794. 

Utilizou-se a análise de componentes principais (ACP), já que essa atendia ao 

objetivo reducionista almejado.  Tal análise teve como resultado a extração de 09 

fatores que, em conjunto, explicaram 76,37% da variabilidade dos dados. 
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Observou-se que ao final da análise fatorial, 38 das 45 variáveis independentes 

estiveram distribuídas entre os fatores e tal fato deveu-se à exclusão de variáveis, tendo 

em vista os seus valores de comunalidades abaixo de 0,50.  Esta medida representa a 

variância total de cada variável explicada pelos fatores após a extração e, valores abaixo 

de 0,50 indicam que menos de 50% da variância de determinada variável não está sendo 

explicada pelo modelo resultante da análise, devendo, portanto, tal variável ser excluída 

do modelo. 

Outros parâmetros que também valem ser destacados são o valor de KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), também considerado uma medida de adequação da amostra, cuja 

proximidade a 1 indica a adequação na utilização da técnica, o determinante da matriz 

de correlação das variáveis diferente de zero, além do teste de esfericidade de Bartlett 

que deve apresentar p-valor na faixa de significância estatística, indicando haver 

correlações significativas entre as variáveis (FÁVERO et al., 2009). Na presente 

análise, obteve-se o valor de 0,896 para o KMO, o determinante da matriz foi diferente 

de zero e o p valor <0,001 para o teste de Bartlett. 

O quadro 06 apresenta os fatores com as respectivas variáveis independentes 

constituintes, bem como as cargas fatoriais das variáveis. 
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Quadro 06 - Análise Fatorial. Representação das variáveis independentes e respectivos coeficientes de correlação 

agrupados por fatores. Natal-RN. 2016. 

Fator 1 

Educação superior, ocupação no mercado de 

trabalho e renda 

(35,04%) 

Fator 2 

Escolaridade e baixo analfabetismo 

(9,50%) 

Fator 3 

Educação infantil 

(6,93%) 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita ,651 

Percentual de pessoas com 15 

anos ou mais de idade com 

menos de 1 ano de estudo 

-,720  
Taxa de frequência bruta à pré-

escola 
,800 

Anos de estudo - mais de 11 - pessoas 25 anos e 

mais 
,810 

Percentual de pessoas com 15 
anos ou mais de idade com 4 a 7 

anos de estudo 

,754 
Taxa de atendimento escolar da 

população de 4 a 5 anos de idade 
,883 

Domicílios - com carro – pessoas ,637 
Percentual de pessoas com 18 a 

24 anos de idade com menos de 1 

ano de estudo 

-,799 

Taxa de atendimento escolar da 
população de 6 anos de idade 

,750 

Domicílios - com computador – pessoas ,815 
Analfabetos - pessoas 7 a 14 

anos 
-,736 

Domicílios - com energia elétrica e televisão – 

pessoas 
,587 

Expectativa de anos de estudo 

aos 18 anos de idade 
,627 

Domicílios - com pelo menos 3 dos bens 

duráveis – pessoas 
,828 

Taxa de analfabetismo da 

população de 15 a 17 anos de 
idade 

-,852 

Professores do fundamental residentes com curso 

superior 
,597 

Taxa de frequência bruta ao 

ensino médio 
,491 

Percentual da população de 18 a 20 anos de idade 
com o ensino médio completo 

,509 

Taxa de atendimento escolar da 
população de 11 a 14 anos de 

idade 

,482 

Percentual dos ocupados no setor comércio ,728 

Grau de formalização do trabalho das pessoas 

ocupadas 
,641 

Percentual dos ocupados no setor serviços ,669 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 
1 salário mínimo 

-,795 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 

5 salários mínimo 
-,787 

Percentual da população que vive em domicílios 
com banheiro e água encanada 

,710 

Fator 4  

Participação no mercado de trabalho 

 (5,92%) 

Fator 5 

Desigualdade de renda 

 (4,94%) 

Fator 6 

Anos de estudo da população jovem 

 (4,28%) 

Taxa de trabalho infantil ,860 
Renda domiciliar - participação 

por quintil - 1º 
-,829 

Percentual de pessoas com 15 

anos ou mais de idade com 1 a 3 
anos de estudo 

-,802 

Taxa de atividade das pessoas de 15 a 17 anos de 

idade 
,888 

Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres 
,721 Percentual de pessoas com 18 a 

24 anos de idade com 1 a 3 anos 
de estudo  

-,747 
Taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 anos de 

idade 
,719 

Percentual dos ocupados sem 

rendimento 
,659 

Fator 7 

Dependência de renda governamental 

 (3,84%) 

Fator 8 

Frequência escolar de jovens 

 (3,12%) 

Fator 9 

Desigualdade nos rendimentos do 

trabalho 

 (2,77%) 

Renda - de transferências governamentais ,751 
Taxa de atendimento escolar da 
população de 18 a 24 anos de 

idade 

,894 

Índice de Theil-L dos 

rendimentos do trabalho 
-,778 

Percentual da população que vive em domicílios 

com densidade superior a 2 pessoas por 
dormitório 

-,725 

Percentual da população de 18 a 

24 anos de idade frequentando o 
ensino fundamental 

,825 

 

Observa-se que os fatores 1 e 2 explicaram mais da metade da variação total 

explicada pelos 09 fatores como um todo, sendo que o fator 1 merece destaque por 

explicar, sozinho, 35,04% da variação e, portanto, pode ser considerado o mais 

importante na presente análise.  
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Esses fatores foram interpretados segundo as dimensões representadas pelas 

variáveis agrupadas em cada um, considerando ainda o valor e o sinal das respectivas 

cargas fatoriais das variáveis.  

O fator 1 agrupou variáveis, em sua maioria, relacionadas à educação superior, 

ocupação no mercado de trabalho e renda. Grande parte das variáveis apresentou cargas 

positivas e, dessa maneira, as dimensões representadas pelas mesmas definiram o 

respectivo fator. O fator 2 agrupou variáveis relacionadas a uma escolaridade positiva 

entre jovens, visto que as variáveis relacionadas a essa dimensão tiveram cargas 

fatoriais positivas, enquanto que as variáveis referentes ao analfabetismo e à baixa 

escolaridade (menos de 1 ano de estudo) foram carregadas negativamente. Assim, tal 

fator foi interpretado como “escolaridade entre jovens e baixo analfabetismo”. O fator 3 

agregou variáveis referentes à educação infantil, com tais variáveis apresentando altas 

cargas e carregando positivamente o fator. Logo, o fator foi denominado “educação 

infantil”. O fator 4 agrupou variáveis, todas carregadas positivamente, referentes à 

participação no mercado de trabalho e assim foi denominado. O fator 5 foi constituído 

por variáveis de desigualdade de renda, sendo duas delas relacionadas à desigualdade 

entre ricos e pobres e uma ao percentual de ocupados sem rendimentos do trabalho. O 

fator 6 foi constituído por duas variáveis de baixa escolaridade (1 a 3 anos de estudo) 

entre pessoas de 15 anos ou mais e de 18 a 24 anos de idade. As duas variáveis, no 

entanto, foram carregadas positivamente e, dessa maneira, o fator foi denominado 

“escolaridade entre jovens”, no sentido positivo.  O fator 7 reuniu variável de 

transferência de renda governamental, que mede a participação de transferências 

governamentais na renda do município, carregada positivamente, e outra variável que 

indica o percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade superior a duas 

pessoas por cômodo. Esse fator foi denominado “dependência de renda governamental” 

e aparentou uma oposição entre as duas variáveis que o constituíram, tendo em vista os 

sinais das cargas fatoriais. O fator 8 reuniu duas variáveis relacionadas à freqüência 

escolar de jovens de 18 a 24 anos, de uma forma geral e no ensino fundamental. Foi, 

portanto, denominado “atendimento escolar de jovens”. Por fim, o fator 9 reuniu apenas 

a variável do “índice theil-L dos rendimentos do trabalho”, sendo denominada tal como 

mede esse índice de “desigualdade de renda nos rendimentos do trabalho”.   
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5.4 ASSOCIAÇÕES ENTRE OS NÍVEIS DE ENVELHECIMENTO E OS 

FATORES SOCIOECONÔMICOS-DEMOGRÁFICOS 

  

Após o tratamento das variáveis dependentes e independentes do estudo, 

procedeu-se às análises estatísticas, com vistas a identificar as relações estatisticamente 

significativas entre os níveis de envelhecimento e as dimensões socioeconômico-

demográficas, representadas pelos fatores obtidos a partir do agrupamento das variáveis 

independentes. Optou-se por utilizar a análise de variância a um fator (ANOVA One-

Way), tendo em vista a intenção de comparar três grupos, categorizados de um único 

modo, através de análise de conglomerados. A tabela 04 a seguir apresenta os resultados 

dessa análise. 
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Tabela 04 - Médias, intervalos de confiança e significância estatística da associação 

entre os fatores de dimensão socioeconômica e os clusters de níveis de envelhecimento 

populacional dos municípios do Nordeste brasileiro. Natal-RN, 2015. 

Variáveis 

independentes 

 Clusters 

P Baixo 

envelhecimento 

Médio 

envelhecimento 

Alto 

envelhecimento 

Ft 1- Educação 

superior, ocupação no 

mercado de trabalho e 

renda 

 

0,0358
a 

(-1,8256 – 5,1831) 

0,0283
a 

(-2,0638 – 7,1765) 

-0,1171
a 

(-1,7565 – 5,4712) 
0,093 

Ft 2- Escolaridade e 

baixo analfabetismo 

 

-0,2866
a 

(-4,1084 – 2,2041) 

0,0418
b 

(-2,5142 – 2,7930) 

0,3804
c 

(-2,6998 – 2,5206) 
<0,001 

Ft 3- Educação 

infantil 

-0,1156
a 

(-0,2024 – -0,0287) 

0,0248
a 

(-0,0452 – 0,0948) 

0,1405
a 

(0,0392 – 0,2417) 
0,041 

Ft 4- Participação no 

mercado de trabalho 

-0,0547
a 

(-2,5068 – 4,2937) 

0,0648
a 

(-3,3534 – 4,1388) 

-0,0509
a 

(-2,7726 – 2,9355) 
0,108 

Ft 5- Desigualdade de 

renda 

 

-0,0187
a 

(-3,1589 – 5,5942) 

0,0272
a 

(-2,9563 – 5,5942) 

-0,0097
a 

(-2,0919 – 2,7863) 
0,238 

Ft 6- Anos de estudo 

da população jovem 

 

-0,0667
a 

(-3,2133 – 2,7489) 

-0,0024
a 

(-3,3550 – 3,6714) 

0,0936
a 

(-3,4532 – 2,5695) 
0,004 

Ft 7- Dependência de 

renda governamental 

 

-0,8779
a 

(-4,0845 – 1,2173) 

0,2241
b 

(-3,7312 – 2,2415) 

0,9897
c 

(-1,7115 – 2,6367) 
<0,001 

Ft 8- Frequência 

escolar de jovens 

 

-0,0622
a 

(-2,6918 – 3,4689) 

0,1049
b 

(-3,4543 – 3,8898) 

-0,1247
a 

(-2,4733 – 3,3430) 
0,001 

Ft 9- Desigualdade 

nos rendimentos do 

trabalho 

 

0,0647
a 

(-3,2720 – 2,7995) 

-0,0147
a 

(-3,7485 – 2,8584) 

-0,0715
a 

(-3,5761 – 3,0484) 
0,170 

Letras sobrescritas representam o resultado das comparações a posteriori (post hoc), penalizadas pelo 

procedimento de Bonferroni, a um nível de significância de 5%. Valores com letras diferentes indicam 

presença de diferença estatisticamente significativa e, portanto, as médias entre si são consideradas 

diferentes. 

 

Observou-se que os agrupamentos de níveis de envelhecimento foram, em sua 

maioria, associados significativamente aos fatores relacionados às dimensões de 

educação, verificando-se uma associação positiva entre o envelhecimento populacional 

e a presença de bons níveis educacionais no contexto dos territórios. Além disso, 

verificou-se também associação positiva de altos níveis de envelhecimento com a 

dependência de renda governamental nos municípios. 
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O fator dois apresentou associação significativa com o envelhecimento 

populacional, indicando maior média fatorial no grupo de alto envelhecimento e, 

portanto, associando melhores níveis de escolaridade entre jovens e baixo analfabetismo 

ao envelhecimento populacional nos municípios. Da mesma forma, o fator três indicou 

uma associação significativa entre bons níveis de educação infantil e alto 

envelhecimento populacional. Em ambos os casos, as três médias diferiram 

significativamente. 

Os fatores seis e oito relacionados à escolaridade da população jovem 

apresentaram a mesma tendência de associação entre melhores níveis de educação e alto 

envelhecimento populacional, no entanto, no fator oito verificou-se que a maior média 

do escore fatorial pertenceu ao grupo de médio envelhecimento, indicando a presença 

de melhor nível de educação entre jovens nos municípios que se encontram em fase de 

transição para um alto envelhecimento populacional. 

O fator sete, que representa a dependência de renda governamental dos 

municípios apresentou associação significativa, indicando maior média de escore 

fatorial para o grupo de alto envelhecimento. Assim, compreende-se que municípios 

cuja renda guarda uma maior dependência de transferências governamentais e onde 

existem poucas pessoas vivendo em domicílios com alta densidade domiciliar, possuem 

maiores níveis de envelhecimento populacional. 

Os fatores relacionados à educação superior, participação no mercado de 

trabalho, desigualdade de renda e desigualdade nos rendimentos do trabalho, não 

apresentaram associação significativa com os níveis de envelhecimento populacional. 
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5.5 ASSOCIAÇÕES ENTRE OS NÍVEIS DE ENVELHECIMENTO E OUTRAS 

VARIÁVEIS 

  

Em relação às demais variáveis independentes selecionadas em virtude da sua 

importância teórica para o processo de envelhecimento, verificou-se que a maioria delas 

apresentou associação estatisticamente significativa com os níveis de envelhecimento. 

Os resultados das análises são apresentados nas tabelas 05, 06 e 07 a seguir. 

 

Tabela 05 - Números absolutos, percentuais e significância estatística da associação 

entre os clusters de níveis de envelhecimento e os estados do Nordeste brasileiro. Natal-

RN, 2015. 

Estados 

Clusters 

p 
Baixo 

envelhecimento 

Médio 

envelhecimento 

Alto 

envelhecimento 

N(%) N(%) N(%) 

Paraíba (PB) 20 (9,0) 105 (47,3) 97 (43,7)  

Maranhão (MA) 186 (85,7) 31 (14,3) 0 (0,0) <0,001 

Piauí (PI) 58 (26,4) 113 (51,4) 49 (22,3) <0,001 

Ceará (CE) 37 (20,3) 102 (56,0) 43 (23,6) <0,001 

Rio Grande do 

Norte (RN) 
36 (22,1) 69 (42,3) 58 (35,6) 

0,001 

Pernambuco 

(PE) 
56 (30,4) 103 (56,0) 25 (13,6) 

<0,001 

Alagoas (AL) 85 (83,3) 17 (16,7) 0 (0,0) 
<0,001 

Sergipe (SE) 49 (65,3) 23 (30,7) 3 (4,0) 
<0,001 

Bahia (BA) 97 (23,4) 222 (53,5) 96 (23,1) <0,001 

 

Na tabela 05 acima, observa-se que o estado da Paraíba foi tomado como 

referência por apresentar o maior percentual de municípios pertencentes ao grupo de 

alto envelhecimento. Portanto, se trata do estado do Nordeste mais envelhecido 

proporcionalmente. Assim, a partir do teste do qui-quadrado foram realizadas as 

comparações dos demais estados com o estado referência. 

Verificou-se que todas as associações entre a Paraíba e os demais estados do 

Nordeste ao qual pertencem os municípios foram estatisticamente significativas, 
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indicando que pertencer ao estado paraibano aumenta a probabilidade do município 

deter altos níveis de envelhecimento da sua população.  

A figura 08 a seguir representa graficamente as associações descritas na tabela 

acima. 

 

Figura 08 - Associação entre os clusters de níveis de envelhecimento e os estados do 

Nordeste brasileiro. Natal-RN, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da figura acima, observa-se que a Paraíba é o estado nordestino, 

proporcionalmente, mais envelhecido e que Maranhão e Alagoas são os que apresentam 

os menores níveis de envelhecimento. Os estados do Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia 

apresentam grande proporção de municípios no nível de médio envelhecimento e podem 

ser considerados estados em fase de transição para um alto envelhecimento 

populacional. O estado do Rio Grande do Norte apresenta proporções relativamente 

equilibradas dos três níveis de envelhecimento porém, com crescente envelhecimento 

populacional. 

A tabela 06 apresenta os resultados da associação entre o porte populacional dos 

municípios do Nordeste e os níveis de envelhecimento populacional desses municípios. 
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Tabela 06 - Médias, percentuais e significância estatística da associação entre os 

clusters de níveis de envelhecimento e o porte populacional dos municípios do Nordeste 

brasileiro. Natal-RN, 2015. 

Porte populacional 

Clusters 

p Baixo 

envelhecimento 

N(%) 

Médio 

envelhecimento 

N(%) 

Alto 

envelhecimento 

N(%) 

Até 5000 hab. 51 (19,9) 122 (47,7) 83 (32,4) - 

De 5001 até 10000 hab. 125 (31,5) 155 (39,0) 117 (29,5) 0,004 

De 10001 até 20000 hab. 214 (36,4) 266 (45,2) 108 (18,4) <0,001 

De 20001 até 50000 hab. 171 (43,2) 176 (44,4) 49 (12,4) <0,001 

De 50001 até 100000 

hab. 
45 (46,4) 41 (42,3) 11 (11,3) <0,001 

Acima de 100000 hab. 18 (39,1) 25 (54,3) 3 (6,5) <0,001 

 

Os pequenos municípios com até 5000 habitantes foram considerados como de 

referência para serem utilizados nas demais comparações. Tais municípios foram os que 

apresentaram, proporcionalmente, maior nível de envelhecimento, quando comparado 

aos demais portes populacionais. A partir da análise da tabela 06, observou-se que todos 

os portes populacionais estiveram significativamente associados ao envelhecimento 

populacional, quando comparados aos municípios de pequeno porte, demonstrando a 

importância desses municípios no que tange ao envelhecimento das suas populações. 

Ressalta-se ainda que para todos os portes populacionais, com exceção daqueles 

municípios com 50.001 a 100.000 habitantes, a maior quantidade de municípios 

encontra-se no agrupamento de “médio envelhecimento”, apontando para a transição 

desses municípios para um alto envelhecimento populacional. Por sua vez, destaca-se a 

baixíssima proporção das grandes metrópoles (acima de 100.000 habitantes) no grupo 

de alto envelhecimento, o que corrobora a importância dos municípios pequenos no 

processo de envelhecimento.  

A tabela 07 seguir apresenta as associações com outras variáveis utilizadas no 

estudo. 
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Tabela 07 - Médias, intervalos de confiança e significância estatística da associação 

entre os clusters de níveis de envelhecimento populacional e o saldo migratório, o 

coeficiente de mortalidade por causas externas e a razão populacional urbano/rural dos 

municípios do Nordeste brasileiro. Natal-RN, 2015. 

Variáveis 

independentes 

Clusters 

P Baixo 

envelhecimento 

Médio 

envelhecimento 

Alto  

Envelhecimento 

Saldo migratório – 

idosos 

-1465,05
a 

(-1680,85 – -1249,26) 

-1768,40
a 

(-2002,56 – -1534,24) 

-1377,19
a
  

(-1622,84 – -1131,54) 
0,071 

Saldo migratório – 

população total 

2619,58
a
  

(2171,46 – 3067,70) 

544,06
b 

(254,98 – 833,14) 

-432,69
c 

(-596,16 –  -269,22) 
<0,001 

Saldo migratório – 

jovens 

-1062,51
a 

(-1201,50 – -923,51) 

-882,13
a 

(-1028,15 – -736,11) 

-788,20
a 

(-886,17 – -690,22) 
0,065 

Coeficiente de 

mortalidade 

proporcional por 

Causas externas 

13,94
a 

(12,95 – 14,93) 

10,98
b 

(10,22 – 11,74) 

8,48
c 

(7,70 – 9,25) 
<0,001 

Razão 

Urbano/Rural 

4,48
a
 

(1,71 – 7,25) 

5,34
a 

 (-0,89 – 11,57) 

1,85
a 

(1,29 – 2,42) 
0,673 

Letras sobrescritas representam o resultado das comparações a posteriori (post hoc), penalizadas pelo 

procedimento de Bonferroni, a um nível de significância de 5%. Valores com letras diferentes indicam 

presença de diferença estatisticamente significativa e, portanto, as médias entre si são consideradas 

diferentes. 

 

O saldo migratório, como citado no item 4.3 foi considerado levando em conta a 

população idosa, a população total e a população de jovens. Observou-se que apenas o 

saldo referente à população total apresentou significância estatística quando comparado 

aos clusters de envelhecimento, com a maior média do saldo pertencente ao grupo de 

baixo envelhecimento e as três médias diferindo estatisticamente. Tal fato indica que os 

municípios considerados pouco envelhecidos são os que recebem mais imigrantes e 

pode-se considerar que essa população que migra, possivelmente, ocasiona um efeito 

rejuvenescedor nos locais de destino. 

A mortalidade por causas externas foi outra variável selecionada para verificar a 

associação com os níveis de envelhecimento e tal variável esteve significativamente 

associada, na medida em que as médias dos coeficientes de mortalidade diferiram entre 

os três grupos. A maior média observada foi a do grupo de baixo envelhecimento, o que 

corrobora o fato dessas mortes ocorrerem, em sua maioria, na população jovem, 
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presente em maior quantidade nos municípios que integram o grupo de baixo 

envelhecimento. 

Por fim, a razão urbano/rural dos municípios foi utilizada para verificar uma 

possível associação com os níveis de envelhecimento, a partir da hipótese de uma maior 

urbanização estar associada a maiores níveis de envelhecimento populacional. Tal 

associação, no entanto, não foi verificada, tendo em vista que as médias dos três grupos 

foram consideradas estatisticamente iguais e, portanto, o nível de urbanização dos 

municípios estudados não está associado com o de envelhecimento das suas populações. 

 

5.6 REGRESSÃO LOGÍSTICA ORDINAL 

 

Após as análises bivariadas, utilizou-se a análise de regressão múltipla para 

verificar as variáveis socioeconômico-demográficas que permaneceram associadas aos 

níveis de envelhecimento, quando na presença de todas as variáveis significativamente 

associadas ao desfecho, controlando, dessa maneira, os possíveis fatores de confusão. 

Assim, foi selecionada a análise de regressão logística ordinal, tendo em vista a natureza 

do desfecho que, no estudo em questão, se apresenta em categorias com ordenação, ou 

seja, os níveis de envelhecimento da região Nordeste (baixo, médio e alto). 

Os modelos de regressão logística ordinal são considerados de escassa utilização 

na área da saúde pública, apesar da diversidade dos mesmos e da variedade de estudos 

sobre o assunto. Tal fato se justifica não apenas pela complexidade, mas, especialmente, 

pela dificuldade da validação de seus pressupostos. Além disso, ressalta-se que existem 

poucas opções de modelagem oferecidas em pacotes estatísticos comerciais utilizados 

na área de Saúde Pública, entre eles o SPSS e Minitab (ABREU; SIQUEIRA; 

CAIAFFA, 2009). 

Estes modelos, dependendo do delineamento do estudo, permitem calcular a 

estatística odds ratio (OR) ou a probabilidade de ocorrência de um evento. Em alguns 

pacotes estatísticos como o Stata e o R, tais modelos recebem a denominação de 

Modelo de Odds Proporcionais (MOP), considerado como apropriado para analisar 

variáveis-desfechos ordinais, provenientes de uma variável contínua que foi, por sua 

vez, agrupada (ABREU; SIQUEIRA; CAIAFFA, 2009). Essa Odds corresponde à 

chance de, ao alterar algum ponto na variável independente, haja uma mudança nas 
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categorias da variável dependente ordinal. Ressalta-se que o valor da Odds é semelhante 

ao passar da primeira para a segunda e da segunda para a terceira categorias.  

Para tanto, normalmente, são utilizados níveis de significância conservadores 

(geralmente entre 10% e 25%) para entrada das covariáveis nos modelos e, assim, 

considera-se tal técnica de análise como uma das mais conservadoras e parcimoniosas, 

já que, impondo uma estrutura rígida do modelo, permite a quantificação de intervalos 

de confiança para os parâmetros e, portanto, apresenta facilidade de interpretação das 

OR (ABREU; SIQUEIRA; CAIAFFA, 2009). 

 

Tabela 08 - Resultados do modelo de regressão final, tendo com variável dependente os 

clusters de envelhecimento do Nordeste do Brasil. Natal-RN. 2016. 

Covariáveis OR 
Erro 

Padrão 
Z p>z 

Intervalo de 

Confiança (95%) 

Ft 2- Escolaridade e baixo 

analfabetismo 

 

2,39 0,18 11,46 <0,001 2,06 –  2,77 

Ft 3- Educação infantil 1,42 0,09 5,24 <0,001 1,24 – 1,62 

Ft 6- Anos de estudo da 

população jovem 

 

1,45 0,09 5,78 
<0,001 

1,27 – 1,64 

Ft 7- Dependência de renda 

governamental 

 

13,17 1,51 22,48 
<0,001 

10,52 – 16,49 

Ft 8- Frequência escolar de 

jovens 

 

0,84 0,05 -2,77 0,006 0,74 – 0,95 

Razão urbano/rural 1,00 <0,001 3,84 <0,001 1,00 – 1,00 

Saldo migratório – população 

total 

0,99 <0,001 -5,44 <0,001 0,99 – 0,99 

Estado_1 (MA) 0,45 0,15 -2,38 0,017 0,23 – 0,86 

Estado_2 (PI) 2,49 0,60 3,78 <0,001 1,55 –  3,99 

Estado_3 (CE) 0,92 0,22 -0,31 0,759 0,57 – 1,50 

Estado_4 (RN) 0,52 0,13 -2,56 0,011 0,31 – 0,85 

Estado_6 (PE) 0,33 0,08 -4,44 <0,001 0,20 –  0,54 

Estado_7 (AL) 0,29 0,11 -3,26 0,001 0,14 –  0,61 

Estado_8 (SE) 0,23 0,08 -4,05 <0,001 0,11 –  0,47 

Estado_9 (BA) 1,28 0,29 1,07 0,284 0,81 –  2,02 

*Parâmetros de ajuste do modelo de regressão logística ordinal  

Number of obs = 1.682; LR chi2(15) = 1566,57; Prob > chi2 = 0; Pseudo R2 = 0,442; 

Loglikelihood = -988,68098 
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A tabela 4 apresenta os resultados do modelo final de regressão logística ordinal, 

onde foi verificado que algumas variáveis mantiveram a significância estatística quando 

da associação com os níveis de envelhecimento, enquanto outras perderam tal 

associação. Além disso, algumas variáveis que na análise bivariada não apresentaram 

associação significativa, passaram a apresentá-la quando inseridas no modelo de 

regressão. 

Assim, observa-se que os fatores 2, 3, 6 e 8, relacionados à dimensão da 

educação, bem como o fator 7, relacionado à dependência de renda governamental, 

mantiveram a significância estatística na associação com os níveis de envelhecimento 

da região Nordeste. No fator 2 verifica-se uma chance de 139% maior dos municípios 

mudarem de categoria de níveis de envelhecimento, passando do baixo para o médio ou 

do médio para o alto, ao aumentarem seus níveis de escolaridade e diminuírem os de 

analfabetismo, independente das demais variáveis. No fator 3, a chance dessa mudança 

de categoria dos municípios é de 42% maior, com a melhoria da educação infantil e, no 

fator 6, 45% maior, com a melhoria da escolaridade da população jovem. No fator 8, a 

chance foi de 16% menor dos municípios mudarem de categoria com a melhoria da 

freqüência escolar de jovens. E no fator 7, observou-se um aumento de chance de 

1.217% dos municípios mudarem de categoria de nível de envelhecimento ao terem 

aumentada sua dependência de renda governamental.  

Em relação à variável de migração, o saldo migratório da população geral 

manteve associação significativa com os níveis de envelhecimento, indicando, no 

entanto, uma pequena chance de 1% a menos dos municípios mudarem de categoria ao 

terem aumentado seus saldos migratórios, independente das demais variáveis do 

modelo.  

Tomando a variável estado a que pertencem os municípios estudados, observou-

se que alguns deles perderam a significância estatística na associação com os níveis de 

envelhecimento, tendo a Paraíba como estado referência para comparação. Foram eles o 

Ceará e a Bahia. Como destacado na análise bivariada, o estado da Paraíba foi tomado 

como referência, por representar o “mais envelhecido” da região. Assim, permaneceram 

significativamente associados os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo as chances de 55%, 48%, 67%, 71% e 77%, 

respectivamente, menores dos municípios pertencentes a esses estados mudarem de 

categoria de níveis de envelhecimento, em relação aos municípios do estado da Paraíba. 
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Já para o estado do Piauí, a chance foi de 149% maior dos municípios mudarem de 

categoria de níveis de envelhecimento, em relação aos municípios da Paraíba.  

A variável razão urbano/rural foi associada significativamente com os níveis de 

envelhecimento, porém com um valor de Odds de 1,00, o que indica uma influência 

mínima dessa variável na mudança de categoria da variável dependente.  

Por fim, outras variáveis desajustaram o modelo e, portanto, não compuseram o 

modelo final, quais sejam o porte populacional dos municípios e a mortalidade por 

causas externas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A região Nordeste do Brasil, historicamente destacada como detentora de 

profundas desigualdades sociais, vem ao longo dos últimos anos apresentando redução 

dos índices que medem tais desigualdades. Dentre estes, destaca-se o índice de Gini 

que, independentemente das variações no ritmo de crescimento econômico no país, tem 

apresentado um decréscimo progressivo nos seus valores, denotando a redução das 

desigualdades de renda. No Brasil, de 0,555 em 2004, passou para 0,497 em 2014. No 

Nordeste, tal redução foi ainda maior, de 0,563 (2004) para 0,490 (2014), muito embora 

se observe nessa região, junto ao Centro-Oeste, a manutenção dos maiores níveis de 

desigualdades no Brasil. Dentre os estados do Nordeste, se destacam a Bahia (0,506) e 

Paraíba (0,501), detentores dos maiores índices (IBGE, 2015). 

Ao passo que existe uma forte e crescente evidência de vinculação entre a 

estrutura socioeconômica e o estado de saúde das pessoas, considera-se que o 

envelhecimento populacional apresenta uma intrínseca relação com as circunstâncias 

sociais e econômicas contextuais. Nesse sentido, observa-se que a saúde dos idosos 

revela-se ainda mais susceptível a tais circunstâncias, em virtude da acumulação, ao 

longo da vida, das exposições aos fatores de risco. (GEIB, 2012) 

 No que se refere ao contingente de idosos, observa-se que a região Nordeste se 

destaca, a despeito da persistência das desigualdades sociais.  Os dados da PNAD 2014 

mostram que o Nordeste apresenta a terceira população de idosos do país (12,9%), atrás 

das regiões Sul (15,2%) e Sudeste (15,0%) (IBGE, 2015). No entanto, quando se analisa 

a dinâmica do processo de envelhecimento entre os estados, verifica-se a existência de 

diferenças marcantes.  

Aqui vale destacar os indicadores demográficos de envelhecimento como 

importantes instrumentos de análise da dinâmica do envelhecimento populacional, em 

todos os níveis de agregação territorial, com os quais se pretenda trabalhar. Verifica-se 

que tais indicadores, na realidade brasileira, têm uso crescente, porém ainda limitado no 

que se refere a uma abordagem multidimensional, uma vez que os dados existentes 

referem-se individualmente a cada indicador, como a proporção de idosos na população, 

a razão de dependência de idosos, o índice de envelhecimento e, em algumas 

publicações, até o indicador de sobreenvelhecimento.  
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 Assim, o presente estudo buscou abordar, na análise do processo de 

envelhecimento da população da região Nordeste do Brasil, essa avaliação 

multidimensional, utilizando, simultaneamente, cinco indicadores demográficos de 

envelhecimento para a obtenção de gradientes de envelhecimento populacional nos 

municípios do nordeste brasileiro. 

Os resultados revelaram que a região Nordeste apresenta uma marcante 

heterogeneidade no que se refere ao envelhecimento da sua população, com a 

identificação de uma “mancha sertaneja de envelhecimento” formada por municípios 

alto e médio envelhecidos, abrangendo desde o estado do Ceará, passando pelo Rio 

Grande do Norte até a Paraíba. Tal área encontra-se no semiárido nordestino, 

compreendendo o sertão e centro-sul cearenses, partes do oeste, central e agreste 

potiguares, e quase totalidade do estado paraibano, à exceção da região da mata 

(litorânea). Salienta-se que, em relação aos estados do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba, ao se observar os dados de taxa de fecundidade total e de expectativa de vida, 

referentes ás décadas de 1930 e 1940, verifica-se que tais estados configuram-se como 

os de maiores taxas de fecundidade, bem como de menores expectativas de vida na 

região Nordeste do Brasil (IBGE, 1986). Os indicadores de envelhecimento trabalhados 

no presente estudo, por sua vez, referentes ao dados do Censo demográfico de 2010, 

apontaram os referidos estados como de destaque em termos de envelhecimento 

populacional na região Nordeste, o que sugere uma maior capacidade de adaptação 

contextual das populações desses estados (“resiliência”). 

 Os estados do Piauí e Bahia apresentaram altas proporções de municípios 

“médio envelhecidos”, mas também verificaram-se concentrações de municípios “alto 

envelhecidos”, nas áreas do centro sul da Bahia e do centro norte e sudeste piauiense. O 

estado de Pernambuco apresentou alta proporção de municípios “médio envelhecidos”, 

sendo verificada uma baixa proporção de municípios “alto envelhecidos”, concentrados 

em pequenas áreas do sertão e agreste pernambucanos. As áreas correspondentes aos 

estados do Maranhão, Alagoas e Sergipe apresentaram as maiores proporções de 

municípios de baixo nível de envelhecimento e, dessa maneira, tais estados podem ser 

considerados como os de menores proporções de idosos da região Nordeste do Brasil. 

Assim, a partir da identificação dessa “mancha sertaneja” de envelhecimento na 

região Nordeste, buscou-se investigar os possíveis fatores contextuais que pudessem 

sugerir as explicações para tal distribuição.  
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No entanto, antes da abordagem específica destes fatores contextuais, 

considerou-se importante realizar um levantamento histórico da região, a partir da 

concepção de espaço e território como categorias intervenientes no processo saúde-

doença e qualidade de vida das pessoas. Tais conceitos fundamentam-se nas idéias de 

Milton Santos que, a partir da década de 70, são incorporadas pela Epidemiologia, num 

movimento de renovação crítica dessa ciência, cuja tentativa era a de superar uma visão 

do espaço meramente físico, mas enquanto relação social, permitindo pensar a doença 

como processo de mudança da estrutura espacial, e não meramente descrevendo-a. O 

espaço é entendido por este autor como processo e produto das relações sociais, um 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único na qual a 

história ocorre. O território, por sua vez, compreende uma categoria de análise social, 

sendo um recorte ou fração do espaço qualificado por seu sujeito. Em outras palavras, o 

território representa o cenário das relações sociais, sendo, por um lado, essencial para 

investigar a apropriação/dominação do espaço e sua relação com a saúde e, por outro, 

importante para o planejamento de ações que permitam diminuir os impactos dessa 

apropriação na vida das pessoas (FARIA; BORTOLOTTI, 2009). 

Dessa maneira, buscou-se realizar um estudo do espaço/território que 

compreende a região Nordeste do Brasil, atentando para a distribuição espacial dos 

clusters de níveis de envelhecimento e buscando identificar aspectos históricos da 

ocupação da região que justifiquem as concentrações populacionais de idosos 

verificadas. 

Vergolino e Dantas (2005) em estudo sobre os determinantes do processo de 

urbanização nordestino no período de 1970-1996 destacam que o povoamento da região 

caracterizou-se pela grande concentração da população nas áreas rurais. A articulação 

da região com o mercado nacional, a partir de 1930, e o processo de industrialização, a 

partir de 1960, combinados com a alta densidade populacional na zona rural, levaram ao 

processo de migração rural-urbana que, juntamente com o crescimento vegetativo, 

constituíram os principais componentes demográficos do incremento da população 

urbana regional, a partir da década de 1950. 

Assim, verifica-se que a economia nordestina esteve diretamente ligada à 

atividade econômica que justificou a ocupação brasileira no início da sua colonização 

por Portugal, o açúcar. E os dois grandes núcleos iniciais de produção se encontravam 
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em Pernambuco e Bahia. Além disso, a criação de gado também representou um 

importante sistema econômico, em função da grande disponibilidade de terras e 

reduzida necessidade de capital físico, com destaque para a ocupação do interior do 

estado do Piauí (VERGOLINO; DANTAS, 2005). 

Nesse sentido, observa-se que a concentração das maiores e mais importantes 

cidades no litoral é o resultado natural da importância das exportações de produtos 

primários ao mercado externo, ganhando destaque as cidades de Recife e Salvador 

como base para escoamento da produção da região. Recife também se destacou como 

centro de comercialização do algodão, produzido no sertão do Nordeste no século XIX, 

o que culminou com o desenvolvimento da indústria de fiação e tecelagem, que 

capitaneou o surto de industrialização nessa região (VERGOLINO; DANTAS, 2005). 

Nesse contexto, os processos migratórios rurais-urbanos aconteciam a partir do 

deslocamento de grandes levas de trabalhadores rurais que vão constituir mão-de-obra 

barata nas cidades. Recife, Salvador e Fortaleza, portanto, vão originar as três 

metrópoles regionais do Nordeste, concentrando a maior parte da população e as 

principais atividades econômicas. O estado de Pernambuco é destacado por apresentar 

taxas de urbanização sempre maiores que a média regional, ao contrário do Maranhão, 

que se afasta da média, com a maioria da população vivendo em zona rural no período 

considerado. O Ceará também se destaca como um dos estados mais populosos e 

urbanizados desde os anos de 1970, e a Bahia, apesar do seu maior sistema urbano, só 

vem apresentar superioridade numérica da população urbana em relação à rural na 

década de 1980. Os autores concluem tal apanhado histórico, ressaltando que as capitais 

administrativas possuem ainda grande capacidade política de atração de investimentos 

públicos em infra-estrutura, educação e saúde, o que lhes confere um grande diferencial 

no momento da decisão locacional da população (VERGOLINO; DANTAS, 2005).  

Logo, podemos sugerir como uma das hipóteses de concentração do 

envelhecimento populacional nas áreas verificadas, tomando por base aspectos 

históricos da ocupação e urbanização da região Nordeste, a migração rural-urbana da 

população economicamente ativa (jovem) dessas áreas, em direção às cidades em 

processo de desenvolvimento econômico, majoritariamente, localizadas no litoral da 

região. Tal migração se deu durante o período de urbanização das grandes cidades 

nordestinas, persistindo nestas, fatores de atração que propulsionam o deslocamento de 

populações jovens. 
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Aliada a essa hipótese, verifica-se que a área identificada de municípios “alto 

envelhecidos” e “médio envelhecidos” encontra-se, predominantemente, no semiárido 

nordestino, uma região detentora de um contexto ambiental complexo e de extrema 

fragilidade econômica. Estes fatores seriam, por sua vez, os motivadores para a 

emigração de grandes contingentes populacionais nos últimos 50 anos. No entanto, 

poucas vezes puderam ser comprovados, em virtude da complexidade de análise 

causada pelos fatores de atração das regiões de destino (OJIMA, 2013). 

Ojima em 2013, propondo o entendimento da urbanização no seu contexto 

sociocultural, no qual o modo de vida urbano passa a ser mais abrangente do que a mera 

descrição formal de uma localidade urbana, salienta que se há 50 anos o Nordeste 

abrigava sua população em pequenos municípios rurais, hoje ele ainda tem grande parte 

de sua população em municípios pequenos, mas agora com uma população urbana. 

Nesse sentido, observa o surgimento de novas possibilidades de atração e retenção, 

principalmente nesses pequenos e médios municípios, agora mais urbanizados e 

submetidos a um conjunto de políticas sociais não específicas para o enfrentamento da 

estiagem, mais efetivas do que as políticas de combate às secas de outrora. Destaca 

também, embora ressalte ainda não confirmação, o impacto positivo das políticas de 

transferência de renda nesses municípios, gerando a dinamização do mercado 

consumidor urbano local, considerando tais políticas como elemento importante na 

manutenção de parte da população na região.  

Por fim, a despeito das condições ambientais desfavoráveis nos municípios 

vulneráveis do semiárido atingidos pelas secas, o autor aponta que a concentração de 

pessoas em áreas urbanas poderia significar uma menor vulnerabilidade, em virtude de 

tais concentrações possibilitarem a oferta de serviços púbicos, além de viabilizarem a 

otimização no uso dos recursos disponíveis. Dessa maneira, defende a adoção de uma 

nova abordagem para as políticas públicas, no sentido de ampliarem o potencial de 

adaptação aos fatores ambientais nas cidades do semiárido nordestino, construindo 

“cidades resilientes”, a partir da compreensão das especificidades dos distintos 

contextos (OJIMA, 2013). 

Logo, em relação à ocupação territorial de grande parte do semiárido nordestino 

por idosos, podemos também sugerir a atuação de fatores de adaptação e retenção 

nesses indivíduos, que permanecem ocupando, principalmente, os municípios de médio 

e pequeno portes de uma região cronicamente castigada por problemas ambientais, mas 
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que, possivelmente, oferece mecanismos compensatórios de sustentabilidade que 

protegem os modos de vida das populações.  

Em relação aos fatores contextuais pesquisados, recorreu-se a bases de dados 

consagradas nacionalmente para a coleta de informações a respeito dos indicadores 

sociais da região Nordeste do Brasil. Nesse sentido, observou-se uma grande variedade 

de dimensões socioeconômico-demográficas, as quais poderiam estar implicadas no 

processo de envelhecimento dos estados e municípios do Nordeste.  

Tais dimensões, por sua vez, reuniram uma grande diversidade de variáveis que, 

se utilizadas de forma independente, dificultariam sobremaneira a realização das 

análises de associação e consequente obtenção dos resultados do estudo. Assim, 

recorreu-se à produção de dimensões que agruparam variáveis relacionadas entre si, 

através da análise fatorial de componentes principais. Foram produzidos nove fatores 

que, em conjunto explicaram 76,37% da variância dos dados. A dimensão educação 

esteve presente majoritariamente entre os fatores, uma vez que 5(cinco) dos 9(nove) 

fatores agregaram variáveis relacionadas a tal dimensão. O fator um, embora tenha 

agregado, em sua maioria, variáveis de renda, também possuiu variáveis relacionadas à 

educação e ocupação no mercado de trabalho. Outras dimensões que estiveram 

presentes nos demais fatores foram a participação no mercado de trabalho, desigualdade 

de rendimentos e dependência de renda governamental. Tais fatores foram utilizados 

nas análises de associação com os níveis de envelhecimento da região Nordeste do 

Brasil, e os resultados dessas análises indicaram as dimensões socioeconômicas que 

estiveram associadas a estes níveis de envelhecimento. 

A análise fatorial, portanto, apresenta a vantagem operacional quando se 

trabalha com um alto número de variáveis, uma vez que, além de possibilitar a redução 

do quantitativo de variáveis, o faz a partir do agrupamento de variáveis que ‘caminham 

juntas’, que apresentam a mesma estrutura subjacente. Como resultado dessa técnica, 

obtemos um número reduzido de fatores, representantes das dimensões latentes 

(construtos), os quais resumem ou explicam o conjunto das variáveis observadas 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). 

Assim, tomando por base os resultados encontrados no estudo, buscou-se traçar 

um perfil comparativo com dados mais atuais, como aqueles da PNAD de 2014, 

divulgados na recente publicação Síntese dos Indicadores Sociais – uma análise das 

condições de vida da população brasileira (2015). Em relação à proporção de idosos 
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nos estados do Nordeste, foram identificadas algumas concordâncias. Em ordem 

decrescente de percentual de idosos na população total, aparecem os estados de 

Pernambuco (14,2), Ceará (13,8), Paraíba (13,2), Bahia (13,1), Piauí (12,6), Rio Grande 

do Norte (11,8), Sergipe (11,7), Maranhão (11,2) e Alagoas (10,7) (IBGE, 2015). Vale 

salientar que no estudo em questão discutiu-se a caracterização dos estados do Nordeste, 

levando em consideração a existência de agrupamentos de municípios, considerando 

gradientes ou níveis de envelhecimento, com base nos cinco indicadores demográficos 

utilizados, e não puramente a proporção de idosos no total da população. 

Em relação aos estados do Nordeste, os resultados do estudo mostraram, na 

análise bivariada, associação significativa entre todos eles e os níveis de 

envelhecimento, tomando como referência a Paraíba, uma vez que esse estado detém a 

maior proporção de clusters de “alto envelhecimento”. No entanto, quando da inserção 

no modelo final de regressão logística, verificou-se que os estados do Ceará e da Bahia, 

perderam a associação significativa, enquanto que os estados do Maranhão, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe se mantiveram associados. Verificou-

se que, de todos os estados que mantiveram associação significativa com os níveis de 

envelhecimento, em relação à Paraíba, apenas o Piauí apresentou chance maior dos seus 

municípios mudarem de categoria de níveis de envelhecimento, passando de baixo a 

médio, ou de médio a alto envelhecimento. Para os demais estados, tais chances foram 

menores. Tais resultados justificam-se pelo fato da Paraíba representar um dos estados 

mais envelhecidos da região Nordeste, sendo formado por municípios, em sua maioria, 

“alto envelhecidos”, com grande contingente de idosos. Assim, enquanto que os demais 

estados que detém menores níveis de envelhecimento e, portanto, menores chances dos 

seus municípios mudarem de categoria de envelhecimento, o estado do Piauí, com sua 

alta proporção de municípios “médio envelhecidos”, apresentou chance maior para os 

seus municípios mudarem de categoria de nível de envelhecimento, em relação à 

Paraíba, podendo, portanto, ser considerado um estado em transição para altos níveis de 

envelhecimento na região Nordeste. 

São destacados a seguir, alguns indicadores sócio-demográficos dos estados 

nordestinos, que refletem, em alguma medida, as condições de vida da população em 

geral, estando também relacionados ao perfil etário da população. 

A mortalidade figura-se como uma dimensão que engloba importantes desses 

indicadores e cuja evolução, além de interferir no perfil etário, está associada a fatores 
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biológicos, melhorias médico sanitárias, desenvolvimento socioeconômico, entre outros 

fatores. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é classicamente reconhecida por 

refletir, de forma geral, tanto as condições de desenvolvimento socioeconômico e de 

infraestrutura ambiental, como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para 

atenção à saúde materna e população infantil. Ressalta-se que, no Brasil, houve uma 

melhoria significativa desse indicador, passando de 29,0 mortes por mil nascidos vivos, 

em 2000, para 14,4, em 2014, segundo estimativas calculadas pelo IBGE. No entanto, 

destaca-se a persistência de desigualdades regionais no país e, em relação aos estados do 

Nordeste, o Maranhão se destaca com a segunda maior taxa de mortalidade infantil do 

país de 23,5, atrás apenas do estado do Amapá (23,7). No Nordeste, essa taxa é de 18,4 

mortes por mil nascidos vivos (IBGE, 2015). 

Outro indicador, também caracterizado como de mortalidade é a esperança de 

vida aos 60 anos, que reflete a sobrevida de idosos. Mede o número médio de anos que 

se espera que uma pessoa com 60 anos de idade tenha de vida, mantendo o padrão de 

mortalidade existente na população em estudo. Considera-se tal dado um tipo de 

informação relevante, ao se pensar nas questões colocadas entre o aumento da 

longevidade e a relação com a previdência social e saúde desse público. Para o Brasil, 

em 2014, esse dado foi estimado com um valor de 21,9 anos, sendo 20,0 para homens e 

23,6 anos para as mulheres. No Nordeste, para o mesmo ano, tem-se uma sobrevida aos 

60 anos estimada de 20,8 anos (19,0 para homens e 22,5 para mulheres) e, nesse 

indicador, se destacam os estados do Piauí com a menor sobrevida de 19,5 anos (17,7 

para homens e 21,2 para mulheres) e o Rio Grande Norte, com a maior de 22,1, sendo 

20,0 anos para os homens e 23,9 anos para as mulheres (IBGE, 2015).   

A esperança de vida ao nascer, na mesma perspectiva, expressa o número médio 

de anos de vida que se espera que um recém-nascido viva, ao manter o padrão de 

mortalidade observado no período. Em 2004, esta era de 71,6 anos para o brasileiro, 

passando a 75,1 anos em 2014, segundo projeções do IBGE. No Nordeste, a esperança 

de vida ao nascer passou de 69,0 anos, em 2004, para 72,5 anos, em 2014. E, dentre os 

estados Nordestinos, destacam-se o Maranhão como detentor da menor esperança de 

vida ao nascer do país, de apenas 70,0 anos (66,3 anos para os homens e 74,0 anos para 

as mulheres) e o estado do Rio Grande do Norte com uma esperança de vida de 75,2 

anos (71,2 anos para homens e 79,3 anos para mulheres) (IBGE, 2015).   
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Outro importante indicador sócio-demográfico que relaciona grandes grupos 

etários, refletindo mudanças na estrutura etária populacional, é a razão de dependência. 

É medida pela razão entre as pessoas economicamente dependentes (jovens e idosos) e 

aquelas potencialmente ativas. Este indicador normalmente é separado em dois grupos 

etários, que são considerados economicamente dependentes, a razão de dependência de 

jovens e a razão de dependência de idosos. Para o grupo dos jovens neste indicador, 

consideraram-se as pessoas com menos de 15 anos de idade e, no caso do grupo de 

idosos, as pessoas com 60 anos ou mais de idade. No grupo das pessoas potencialmente 

ativas estão aquelas de 15 a 59 anos de idade. No Brasil, a razão de dependência total 

passou de 58,3 pessoas economicamente dependentes por 100 pessoas em idade 

potencialmente ativa, em 2004, para 54,7, em 2014. Ao analisar o indicador pelos 

grupos etários das pessoas economicamente dependentes, nota-se que houve uma 

grande diminuição na razão de dependência dos jovens, passando de 43,0, em 2004, 

para 33,5, em 2014; enquanto para o grupo dos idosos, no mesmo período, o indicador 

teve elevação de 15,3 para 21,2. No Nordeste, verifica-se em 2014 a razão de 

dependência total de 57,9, segunda maior do país, atrás apenas da região Norte. Quando 

se analisa por faixa etária, observa-se que a razão de jovens acompanha a classificação 

da total, como a segunda do país (37,6), e a de idosos, por sua vez, figura-se como a 

terceira do país, indicando a presença de 20,3 idosos para cada 100 pessoas 

economicamente ativas. Entre os estados da região, observa-se a maior razão de jovens 

no estado do Maranhão, com 47,9 jovens para cada 100 pessoas economicamente ativas 

e a menor no Rio Grande do Norte (32,5). Para a razão de idosos, o estado que se 

destaca com a maior é Pernambuco, com 22,5 e o menor valor, de 16,7, pertence ao 

estado de Alagoas (IBGE, 2015). 

A fecundidade, assim como a mortalidade e a migração, corresponde a uma das 

componentes definidoras da dinâmica demográfica e é principalmente pelo seu 

comportamento que a estrutura etária da população é determinada. Um dos indicadores 

de fecundidade é a taxa de fecundidade total (TFT) que mede o número médio de filhos 

nascidos vivos que uma mulher teria ao fim do seu período reprodutivo (15 a 49 anos). 

De acordo com o IBGE, a taxa de fecundidade total para o Brasil passou de 2,14 filhos 

por mulher, em 2004, para 1,74 em 2014, representando uma queda de 18,6% neste 

indicador. Verificou-se em 2014 que a taxa de fecundidade total estava acima do nível 

de reposição (2,10 filhos por mulher) apenas nos estados do Acre (2,52 filhos por 
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mulher), Amapá (2,34), Amazonas (2,32), Roraima (2,27), Maranhão (2,22) e Pará 

(2,15). Os menores valores neste indicador foram observados em Santa Catarina e 

Distrito Federal (1,57 filho por mulher), Rio Grande do Sul (1,58), Rio de Janeiro 

(1,60). Assim, para a região Nordeste, que em 2014 apresentou uma TFT de 1,85 filhos 

por mulher, observou-se que o estado do Maranhão é o único que se mantém com a taxa 

acima do nível de reposição. Os demais estados apresentam valores que oscilam de 1,76 

(Bahia) a 1,99 (Alagoas). 

Sabe-se que a fecundidade, por sua vez, guarda uma forte relação com a 

escolaridade da mulher. A partir do indicador de proporção de mulheres que não 

tiveram filhos nascidos vivos, observou-se que no Brasil, em 2014, entre as mulheres de 

15 a 49 anos de idade com maior escolaridade (8 anos ou mais de estudo), 44,1% não 

tinham filhos. Para a região Nordeste, esse percentual foi de 45,1%. Já entre as mulheres 

com até 7 anos de estudo, no Brasil, 20,9% delas não tinham filhos e, no Nordeste, estas 

corresponderam a 21,2%. Outro dado importante é a proporção de mulheres ao final do 

período reprodutivo, com idade entre 45 e 49 anos, que permanecem sem filhos. Para o 

Brasil esse percentual foi de 8,5% para aquelas com menor escolaridade e 14,2% entre 

as mais escolarizadas. Para o Nordeste, 8,2% e 13,4%, respectivamente. A partir desses 

dados destaca-se que as mulheres com maior escolaridade adiam mais a maternidade e, 

ao final do período reprodutivo, maior proporção delas permanece não tendo filho 

(IBGE, 2015).  

Nessa perspectiva, Berquó e Cavenaghi em 2014, apontam, ao tratar os 

diferenciais educacionais e econômicos na fecundidade no Brasil, que o país 

experimentou, entre 2000 e 2010, uma mudança de comportamento na fecundidade das 

mulheres menos abastadas, o que levou à queda das taxas de fecundidade em maior 

medida nesse grupo. Tal queda, por sua vez, diminuiu ainda mais os diferenciais 

socioeconômicos, sendo ocasionada por mudanças na estrutura educacional e de 

rendimentos dessas mulheres, que melhoraram seus níveis educacionais e ascenderam 

para estratos de maior rendimento. Com isso, a fecundidade das mais abastadas 

aparentemente se manteve constante no período analisado ou apresentou um leve 

aumento. As autoras destacaram também a fecundidade como a componente 

demográfica que mais afeta as projeções e estimativas populacionais e, nesse sentido, 

pode-se sugerir o envelhecimento da população como proxy da queda da fecundidade. 

(BERQUÓ; CAVENAGHI, 2014) 
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Nos resultados do estudo em questão identificou-se uma melhor escolaridade 

(representada pela quantidade de anos de estudo e frequência escolar) e o baixo 

analfabetismo entre jovens, associado significativamente ao ‘alto ou médio 

envelhecimento’ nos municípios do Nordeste. Tais associações foram verificadas na 

análise bivariada e permaneceram quando da análise múltipla de regressão logística, 

indicando uma maior chance dos municípios do Nordeste mudarem de categoria de 

nível de envelhecimento, de baixo para médio ou de médio para alto envelhecido, 

quando da melhoria da escolaridade da população jovem e redução do analfabetismo 

nesses municípios. A melhoria da freqüência escolar da população jovem, por sua vez, 

indicou uma chance menor dos municípios mudarem de categoria de níveis de 

envelhecimento, o que é coerente, uma vez que tal melhoria indica a presença de mais 

jovens nas populações dos municípios e, portanto, menores possibilidades de tais 

municípios aumentarem seus níveis de envelhecimento. 

Sugere-se ainda que estas associações entre maiores níveis de escolaridade e 

menores níveis de envelhecimento se justificam pela mudança do comportamento das 

jovens pobres que, mais escolarizadas, passaram a controlar melhor sua fecundidade e 

ter menos ou não ter filhos, interferindo na estrutura etária das populações, no sentido 

da redução nas taxas de natalidade e, consequentemente, aumento proporcional do 

contingente idoso. 

Observa-se, por sua vez, que as dimensões relacionadas à educação no ensino 

superior, à participação no mercado de trabalho e à desigualdade de rendimentos no 

trabalho, não apresentaram associação significativa com o envelhecimento e, tal fato se 

justifica por tais dimensões não fazerem parte da vida da população idosa do Nordeste, 

uma vez que grande parte desses indivíduos não concluiu o ensino médio, além de 

estarem fora do mercado de trabalho. 

 Destaca-se que a educação é uma dimensão que apresenta considerável impacto 

nas características socioeconômicas e demográficas da população. Seus diferentes níveis 

estão relacionados a diferentes hábitos de saúde, comportamentos reprodutivos, níveis 

salariais, escolhas religiosas, oportunidades de mobilidade social, formas de 

participação política, dentre outras. Dessa maneira, considera-se que o acesso à 

educação de qualidade e ao longo da vida é cada vez mais imprescindível para a 

inserção social plena (IBGE, 2015). 
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Além da educação entre jovens, a educação infantil também se associou 

significativamente aos altos níveis de envelhecimento populacional, com a maior escore 

fatorial presente no grupo de ‘alto envelhecimento’. Nesse sentido, identifica-se que 

houve o crescimento do acesso à educação infantil de acordo com os dados da PNAD de 

2014. Aponta-se que, no Brasil, as taxas de escolarização das crianças de 0 a 3 anos e de 

4 e 5 anos de idade subiram de 13,4% e 61,5% em 2004 para 24,6% e 82,7% em 2014. 

Além disso, destaca-se que a taxa de frequência escolar bruta das pessoas de 6 a 14 anos 

de idade permaneceu próxima da universalização (98,5%) (IBGE, 2015).   

No Nordeste, observam-se altos percentuais no que se refere às taxas de 

freqüência bruta a estabelecimento de ensino da população infantil. Para as crianças de 

4 a 5 anos verifica-se uma taxa de 87,7%, enquanto que para a população de 6 a 10 anos 

essa taxa é ainda maior de 98,7%. No primeiro caso, o estado do Ceará se destaca com 

uma taxa de 95,7% e o estado de Alagoas apresenta o menor percentual de 82,4% de 

crianças de 4 a 5 anos na escola. Já no segundo caso, quem se destaca é o estado do 

Piauí com uma taxa de 99,3% das crianças de 6 a 10 anos na escola e o estado de 

Alagoas, novamente, detém o menor percentual de 97,2%.  Nesse contexto, destaca-se 

que a ampliação da obrigatoriedade da educação básica para crianças a partir de 4 anos 

de idade, a partir da Lei n. 12.796, de 04.04.2013,  representou um importante avanço 

no acesso à escola em uma fase crucial para o desenvolvimento cognitivo. A referida lei 

prevê ainda a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 

anos de idade (IBGE, 2015). 

A relação entre educação e envelhecimento populacional foi abordada nos 

estudos de Zoghbi e Arvate (2008), a partir da análise da associação do envelhecimento 

da população nos estados e municípios brasileiros com os gastos em educação nesses 

locais. Partiram da premissa de que o aumento na proporção de idosos reduziria os 

gastos em educação, na medida em que tal aumento vem acompanhado de uma disputa 

intergeracional por recursos públicos, favorecendo os investimentos em saúde, já que 

consiste na maior demanda por parte dos idosos. Além disso, as pessoas idosas são 

menos propensas a possuírem filhos em idade escolar. No entanto, apesar de bastante 

disseminada a referida hipótese, concluiu-se haver um aumento dos gastos com a 

educação tanto quando analisados os estados, quanto os municípios brasileiros, e tal fato 

foi explicado pelos autores pela existência de um altruísmo intergeracional, por parte da 

população mais idosa em relação aos mais jovens. Ao tratarem da hipótese do aumento 
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dos gastos em educação e o progressivo envelhecimento populacional, os autores 

consideraram que os idosos tendem a internalizar as preferências daqueles com quem 

convive.  

Assim, os resultados dos referidos estudos destacaram a existência de altruísmo 

intergeracional, particularmente, entre idosos com filhos ou que convivem com jovens 

(co-residência intergeracional). Nesse contexto, identificou-se que nos países 

desenvolvidos o percentual de idosos que moram sozinhos é maior e está crescendo, 

enquanto que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, há um maior percentual 

de idosos co-residindo com jovens, o que colaborou para fundamentar a hipótese de 

altruísmo quando da convivência. Dentre os estados brasileiros, segundo os dados 

trabalhados nos estudos, provenientes das PNAD de 1992 a 2005, a Paraíba se destaca 

com o maior percentual de idosos convivendo com jovens e, em geral, os estados da 

região Nordeste mostraram as maiores proporções para essa variável (ZOGHBI, 

AVARTE, 2008; ZOGHBI; AVARTE, 2009). 

Além da educação, outra dimensão relacionada à transferência de renda 

governamental também apresentou associação significativa com os níveis de 

envelhecimento da região Nordeste do Brasil, tanto na análise bivariada, onde se 

observou o maior escore de dependência de renda governamental na categoria dos 

municípios “alto envelhecidos”, quanto na análise de regressão logística. Nesta última 

foi observada uma altíssima chance dos municípios do Nordeste mudarem de categoria 

de nível de envelhecimento, quando do aumento da dependência de renda 

governamental por parte dos municípios. Tais resultados podem ser explicados pelo fato 

dos municípios que recebem transferência governamental oferecerem às suas 

populações serviços básicos, que garantem a melhoria das condições de vida e, 

consequentemente, a maior sobrevivência dessas populações.  

Nessa perspectiva, destaca-se o estudo de Vale et. al. (2010) que verificou um 

impacto significante de programas de transferência de renda governamentais na redução 

do percentual de pobres, principalmente do Programa Bolsa Família, nos municípios do 

estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2007. Os autores ressaltaram o 

conceito de pobreza humana como algo além da falta de rendimentos, traduzindo-se na 

exacerbação de carências que se acumulam ao longo do tempo e se sobrepõem, 

preferencialmente, entre os que têm menos: menos educação, menos acesso aos serviços 

básicos de saúde (água, saneamento, etc.), menos acesso à moradia digna, menos poder 
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aquisitivo (renda), menos participação político-social, etc. Assim, destacaram o papel 

das políticas sociais, através de programas como o Bolsa Família (PBF), Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Aposentadorias 

Rurais, no sentido de possibilitar mudanças no perfil socioeconômico e demográfico, 

dada a importância dos mesmos na conformação da realidade econômica regional. Além 

disso, tais programas colocam no mercado contingentes populacionais que viviam à 

margem de diversas formas de consumo, modificando os estilos de vida e 

transformando territórios. 

O estudo de Landim Jr. (2009), por sua vez, indicou a existência de impacto 

positivo do Programa Bolsa Família no crescimento do PIB per capita dos municípios 

brasileiros, principalmente, através do aumento da atividade industrial, que reflete, 

segundo as hipóteses levantadas pelo autor, a diversificação do consumo das famílias e 

o aumento no consumo de energia elétrica, água, esgoto e gás. Os municípios do 

Nordeste foram destacados como os principais beneficiados pelo programa, 

aparentemente, pelo menor desenvolvimento socioeconômico dos mesmos. Assim, faz-

se referência à possibilidade desses municípios, ao terem sua arrecadação aumentada, 

investirem na melhoria da qualidade dos serviços, levando a um impacto indireto nos 

índices educacionais dos municípios, para além do que se espera obter através das 

condicionalidades do programa. 

Em relação às conquistas, em termos de seguridade social dos idosos brasileiros, 

Paulo et al. (2013) apontam que estas vem ocorrendo desde a Constituição de 1988, 

com a garantia de direitos mínimos à população, além da universalização do acesso dos 

idosos a benefícios sociais, seja na forma de benefícios previdenciários, seja na forma 

de transferência de renda sem vínculo contributivo. O Benefício de Prestação 

Continuada configura-se como uma transferência não contributiva de renda, instituído a 

partir de 1996, destinado a idosos de 65 anos ou mais (alteração em 2003), não 

protegidos pelas aposentadorias e que possuem renda familiar per capita inferior a ¼ de 

salário mínimo. Além disso, ressalta-se o acesso à aposentadoria dos idosos que vivem 

no meio rural e que comprovam qualquer tipo de trabalho agrícola de subsistência. No 

estudo é destacado o impacto do recebimento do BPC sobre a composição dos arranjos 

domiciliares de idosos pobres no Brasil, indicando o aumento da probabilidade de 

formação de domicílios unipessoais entre idosos ‘mais jovens’ (63 – 66 anos), cujo 

estado de saúde, de forma geral, permite a opção pela privacidade e independência no 



91 

 

arranjo domiciliar. Tal resultado é sobreposto à hipótese de que a renda dos idosos, 

principalmente em situações de pobreza, poderia atrair familiares, interessados em 

compartilhar desses benefícios, aumentando a probabilidade de coabitação. 

Outro estudo que também buscou estimar o impacto da renda de idosos 

proveniente de programas de transferência de renda foi realizado por Neri e Soares 

(2007) e se voltou à análise desse impacto na saúde dos idosos de baixa renda. Para 

tanto, analisaram as alterações de três indicadores de saúde, considerando o período de 

1998 a 2003. Concluíram haver um sugestivo impacto positivo e indireto desses 

programas na melhoria das condições de saúde dos idosos acima de 65 anos, uma vez 

que identificaram uma diminuição das necessidades de cuidados de saúde desses idosos, 

com o aumento da probabilidade de uma auto-avaliação positiva do estado de saúde 

pelos mesmos, e a diminuição daqueles que estiveram acamados nas duas últimas 

semanas anteriores à pesquisa. Além disso, observaram uma melhoria no acesso a 

planos de saúde, bem como o aumento na procura por serviços de saúde, o que foi 

sugestivo de reflexo devido ao maior acesso aos planos. Os autores ressaltaram que, no 

Brasil, a grande parcela da renda dos idosos não é obtida via trabalho e, dessa maneira, 

as transferências governamentais e as ações assistenciais são fundamentais, tornando-se 

um importante braço para mudanças nas condições de saúde dessa população. 

Assim, em relação à “mancha de envelhecimento” identificada na região 

Nordeste no presente estudo e a dimensão da dependência de renda governamental nos 

municípios, destacam-se os apontamentos do estudo de Ojima (2013), onde o autor 

observa como possível fator responsável pela ocupação da região do semiárido 

nordestino, a despeito do contexto ambiental desfavorável, o impacto positivo das 

políticas de transferência de renda dos municípios de pequeno e médio portes que 

constituem essa região. Tal impacto responderia pela dinamização do mercado 

consumidor urbano local. Aliado a este fator, o autor aponta em estudo mais recente 

(2015), o impacto positivo da aposentadoria no retorno de imigrantes à região do 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte, considerando que tal benefício confere a 

possibilidade do indivíduo retornar ao seu local de origem pelo fim do vínculo 

empregatício. Além disso, acrescenta outros motivos como a busca por redução do 

custo de vida, reunião familiar e moradia em locais que apresentam certas amenidades, 

a exemplo do clima agradável, da baixa criminalidade e do menor custo de vida. 
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Verifica-se, portanto, que a literatura tem demonstrado haver impactos positivos 

das políticas de transferência de renda nos municípios do Brasil e, principalmente, nos 

do Nordeste. Além disso, observa-se tal impacto positivo na vida dos idosos brasileiros, 

seja diretamente saúde desses indivíduos, proporcionado pelo aumento da renda, seja a 

partir de fatores indiretos intervenientes na boa qualidade de vida, como o aumento da 

independência e autonomia, a partir da constituição de arranjos domiciliares 

unipessoais, além da possibilidade do retorno ao lugar de origem, em busca do convívio 

junto a familiares, ou de estilos de vida mais amenos. 

Outra variável contextual pesquisada no presente estudo foi a razão urbano-rural 

e sua possível relação com o envelhecimento populacional dos municípios do Nordeste. 

Tal variável foi selecionada considerando sua importância teórica para o 

envelhecimento, na medida em que fatores diretamente relacionados ao envelhecimento 

da população como, por exemplo, a queda das taxas de fecundidade, guarda importante 

associação com a urbanização dos territórios (CARVALHO; BRITO, 2005; AMARAL 

et al., 2015; POTTER et al., 2002). Nesse sentido, no que se refere à relação 

urbanização-envelhecimento, verifica-se que tal relação pode ser abordada, 

considerando a questão da qualidade de vida, utilizando como proxy, a realização das 

atividades da vida diária (AVD) e o local de residência.  

As atividades básicas da vida diária consistem nas atividades de auto-cuidado 

que uma pessoa precisa realizar para se manter, minimamente, independente. A 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 buscou investigar as limitações funcionais 

de idosos para realizar algumas atividades da vida diária, como: comer, tomar banho, ir 

ao banheiro, vestir-se, andar em casa de um cômodo para outro no mesmo andar, e 

deitar-se. Identificou-se que as limitações funcionais estiveram presentes em 6,8% das 

pessoas de 60 anos ou mais no Brasil. Verificou-se ainda que, quanto mais elevada a 

idade, maior era a proporção de pessoas com tais limitações, variando de 2,8%, para 

aquelas de 60 a 64 anos, a 15,6%, para as de 75 anos ou mais de idade. O nível de 

instrução, por sua vez, variou inversamente às limitações funcionais do idoso, com o 

maior percentual de limitação pertencente ao grupo sem instrução (10,2%) e o menor, 

ao grupo com nível fundamental completo ou mais (3,7%). Foram destacados os 

diferenciais por sexo das limitações funcionais, atentando para as maiores ocorrências e 

maior diferencial entre os idosos que viviam em zona rural (8,8% para as mulheres e 

5,5% para os homens). E, dessa maneira, buscou-se apontar a relação da residência em 
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zona rural com piores níveis de qualidade de vida da população idosa do Brasil (IBGE, 

2015a; 2015b).  

Ainda em relação aos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, foi observado 

que entre as Grandes Regiões, o Sudeste apresentou proporções baixas de idosos com 

limitação funcional (5,8%), enquanto que o Nordeste deteve o maior percentual de 

idosos nessa condição (8,4%), com destaque para os estados de Alagoas, Paraíba e 

Pernambuco que apresentaram, respectivamente, 10,3%, 10,2% e 9,7% dos seus idosos 

com limitações funcionais para as AVD. O Nordeste ainda se destacou como a região 

com o maior percentual de idosos (22,0%) com limitação para a realização das 

atividades instrumentais da vida diária (fazer compras, cuidar do seu próprio dinheiro, 

tomar seus medicamentos e sair utilizando transporte como ônibus, metrô, táxi ou 

carro), sendo os estados do Rio Grande do Norte (26%), Paraíba (26%) e Maranhão 

(25,7%), os que apresentaram maiores percentuais. E ainda, foi a região com o menor 

percentual de pessoas com 60 anos ou mais de idade que relataram participar de 

atividades sociais organizadas (21,0%), com os estados do Piauí (17,4%), Rio Grande 

do Norte (19,4%) e Maranhão (21,4%), os detentores dos menores percentuais desses 

idosos (IBGE, 2015b). 

Embora não diretamente abordado como questão de investigação no presente 

estudo, considerou-se importante levantar nesse tópico de discussão a questão do 

cuidado com o idoso, em continuidade com a apresentação dos dados da PNS sobre 

limitação funcional. A referida pesquisa coletou dados referentes à necessidade de 

cuidados por parte dos idosos que tinham alguma limitação funcional e, dentre estes, 

84,0% declararam precisar de ajuda para realizar as atividades de vida diária. Em 

relação ao tipo de cuidado recebido por estes idosos, 78,8% recebiam cuidados de 

familiares; 17,8% recebiam cuidados remunerados; e 10,9% não recebiam ajuda para 

realizar as atividades da vida diária. Destacou-se que tais resultados apontam tanto para 

as questões de oferta de serviços e equipamentos públicos para atender este público com 

limitações funcionais, quanto para um aspecto relacionado aos papeis de gênero, uma 

vez que é a mulher que tende a ser responsável pelas atividades de cuidado dentro da 

família. Por fim, observa-se que com a tendência ao envelhecimento populacional, o 

cuidado dos idosos é uma questão que se coloca no debate e na agenda das políticas 

públicas (IBGE, 2015a). 
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A migração foi outro tema que se buscou investigar no presente estudo, a partir 

da análise da associação dos saldos migratórios da população idosa, dos jovens e da 

população geral dos municípios do Nordeste do Brasil, com os níveis de 

envelhecimento populacional destes municípios. Historicamente, verifica-se que a 

região Nordeste se destaca como lócus privilegiado para análise da dinâmica migratória, 

devido à intensidade com que os deslocamentos populacionais têm ocorrido nessa área.  

Aponta-se que, em 1872, a população do Nordeste correspondia a 46,7% da 

população total do país e, a partir desse ano, observa-se constante declínio dessa 

participação até os atuais 27,8%, ainda que as taxas de fecundidade da região se 

apresentem, sistematicamente, como as mais altas do país. Destaca-se que os primeiros 

fluxos de saída expressiva da população do Nordeste, conduziram seus naturais, em 

meados do século 19, para a região Norte, em função do crescimento econômico da 

Amazônia, com a extração da borracha. Observa-se que o fenômeno climático das secas 

que atinge o Nordeste de forma crônica, também respondeu pela expulsão dos migrantes 

dessa região nesse período. Ressalta-se o incremento dos fluxos migratórios de 

nordestinos em direção à região Sudeste, a partir da grande seca da segunda metade da 

década de 1950 e, a partir de 1960, com a expansão das fronteiras agrícolas, observa-se 

que a região Nordeste foi amplamente afetada, sendo o fluxo imigratório de nordestinos 

um dos componentes principais do que se convencionou chamar de “a marcha 

modernizadora para o oeste”. Por fim, na década de 1990, verifica-se a descontinuidade 

dos registros migratórios observados nos anos anteriores e, mais recentemente, destaca-

se a migração de retorno como um tipo de mobilidade que passou a assumir maior peso, 

tanto em termos gerais como nos aspectos seletivos e qualitativos. (OJIMA; FUSCO, 

2015)  

Os resultados do estudo em questão demonstraram uma associação positiva entre 

o saldo migratório da população em geral dos municípios do Nordeste e o nível de 

envelhecimento populacional desses municípios, indicando que os locais que tinham 

recebido mais migrantes, apresentavam uma população menos envelhecida. Tal 

associação também se manteve no modelo final de regressão.  

Nesse contexto, destaca-se o estudo de Myrrha (2014), que buscou analisar o 

efeito da migração no processo de envelhecimento da região Nordeste do Brasil e dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, considerando a variação da idade média 

populacional, no período de 1970 a 2010. A autora observou que a região Nordeste 
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apresentou altas taxas líquidas de migração negativa, confirmando a tradicional 

caracterização do Nordeste como ‘região de expulsão’. Destacou-se a perda, 

principalmente, da população jovem nas idades de 15 a 34 anos, cujo pico se deu em 

1970 e, dessa maneira, concluiu que a migração na região Nordeste favoreceu o 

envelhecimento populacional em virtude da perda desse contingente populacional com 

perfil etário jovem. O mesmo foi observado para o estado de Minas Gerais, porém no 

Nordeste o efeito foi mais significativo. Por outro lado, observou-se o rejuvenescimento 

da população paulista, para a qual as taxas líquidas de migração se apresentaram 

positivas, isto é, com ganhos populacionais e de perfil etário jovem (MYRRHA, 2014). 

No que se refere à migração de idosos, Campos e Barbieri (2013) destacam que 

a despeito do acelerado processo de envelhecimento experimentado pelo Brasil e, por 

conseguinte, do aumento da importância da participação dos idosos nos deslocamentos 

populacionais, os estudos referentes à migração dessa população são praticamente 

inexistentes no país. Apontam que existem picos migratórios proeminentes em torno de 

algumas idades, sendo o terceiro pico característico das idades mais avançadas, menos 

intenso que os dois primeiros, nos primeiros anos de vida e no início da idade adulta, 

respectivamente. Esse terceiro pico está relacionado à migração pós-aposentadoria, 

onde a busca por assistência se destaca, à medida que a idade avança, principalmente, se 

esse processo vir acompanhado de limitação nas capacidades físicas e cognitivas do 

indivíduo. Além disso, outros fatores determinantes da migração de idosos são 

destacados, como: a busca por “amenidades”, como clima agradável, baixa 

criminalidade e menor custo de vida; e a preocupação de viver próximo da família e 

amigos, seja na busca pelo suporte social para a manutenção de bons níveis de saúde, 

seja devido a um processo de ‘barganha familiar’, no qual a migração do idoso leva a 

um ganho econômico agregado da família, maximizado a renda familiar total 

(CAMPOS; BARBIERI, 2013).  

Oliveira e Januzzi (2005) destacam em seu estudo sobre motivos para migração 

no Brasil e retorno ao Nordeste, que entre os migrantes mais idosos, a migração forçada 

por contingências familiares passa a ter mais importância que o trabalho, motivo mais 

comum nas faixas etárias de 25 a 49 anos. No caso dos idosos, a migração motivada por 

questões de saúde e moradia (morar com parentes, morar no interior, etc.) é bem mais 

frequente. Em relação ao retorno para o Nordeste, os autores apontam que os motivos 

relacionados à moradia aparecem com maior expressividade e também, destacam o 
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crescente interesse desse retorno, em migrantes com idades superior aos 55 anos, 

ressaltando a necessidade da abordagem de outras variáveis macroestruturais além das 

utilizadas, para o entendimento de tal fato (OLIVEIRA; JANUZZI, 2005).   

A questão da migração, de fato ganha destaque na atual discussão da dinâmica 

demográfica do Nordeste e vários são os motivos que nos fazem atribuir a este 

componente demográfico uma importância preponderante no perfil de níveis de 

envelhecimento da região, observado no presente estudo. 

Ojima et al. (2015) destaca o estado do Rio Grande do Norte como detentor de 

contexto peculiar em relação aos demais estados da região, no que se refere à dinâmica 

migratória, tendo em vista que foi um dos que menos sofreu perdas populacionais e o 

primeiro a ter seu saldo migratório negativo revertido, desde o período 1995-2000, 

mantendo-se positivo, dessa vez, acompanhado pelo estado de Sergipe, no período de 

2005-2010. Destaca-se que a tendência de redução dos saldos migratórios do RN foi 

mais evidente dentro da faixa etária idosa, sugerindo a influência de fatores associados a 

essa faixa como, por exemplo, aposentadoria ou pensão. Os autores analisaram o 

impacto da migração de retorno para o estado, considerando as microrregiões, e 

concluem que, embora Natal e Mossoró (microrregião do Oeste potiguar) atraiam a 

maior parte dos retornados para o estado, quando se analisa o impacto da migração de 

retorno na imigração total, o seu volume significativo de imigrantes não-naturais 

diminui sua importância. São as microrregiões localizadas no semiárido do estado, 

aquelas onde a migração de retorno mais impacta no volume total de imigrantes. Além 

disso, verificaram que o migrante de retorno tende a ser mais idoso, confirmando a 

discussão suscitada na literatura e, quando observadas as pirâmides etárias dos 

retornados para o ‘semiárido’ e ‘não-semiárido’ do estado, identifica-se o alargamento 

do topo da pirâmide relacionada aos retornados ao semiárido potiguar. Assim, a partir 

de análise de regressão logística indicam que, além de outros fatores com menor 

representatividade (cor ou raça, estado civil, renda per capita, idade, região do estado), o 

fato do indivíduo ser aposentado ou pensionista contribui em maior medida (OR) para o 

retorno deste ao estado do RN (OJIMA; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2015). 

Portanto, embora o estudo acima tenha se referido apenas ao estado do Rio 

Grande do Norte, pode-se sugerir, considerando também o forte relacionamento de 

transferência populacional com os estados vizinhos, Ceará e Paraíba, que um 

comportamento análogo seja observado entre os migrantes de retorno nesses estados, 
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explicando, em grande medida, a “mancha de envelhecimento” formada, 

predominantemente, pelos municípios neles localizados. 

Após a discussão dos resultados encontrados no estudo considerou-se importante 

apresentar algumas hipóteses teóricas da relação contexto-envelhecimento populacional, 

para também fundamentar a pretensa reflexão deste tópico.  

Uma dessas hipóteses é o suporte social que a literatura tem abordado como 

favorável à saúde do idoso. O suporte social ou rede social refere-se à soma das relações 

que um indivíduo percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa 

anônima da sociedade. Ressalta-se que a rede corresponde ao âmbito inter-pessoal do 

sujeito e contribui fundamentalmente para seu próprio reconhecimento como indivíduo 

e sua imagem de si. Desse modo, constitui uma das chaves centrais da experiência 

individual de identidade, bem-estar, competência e protagonismo ou autoria, incluindo 

os hábitos de cuidado da saúde e a capacidade de adaptação frente a crises 

(CLEMENTE, 2003). Assim, caracterizam-se as redes sociais de apoio constituídas em 

níveis, segundo proximidade e interação dos atores. Em ordem decrescente, destacam-se 

no primeiro nível, os familiares e amigos próximos, depois as relações sociais ou 

profissionais não-íntimas e, no nível mais periférico, os conhecidos da escola ou 

trabalho e bons vizinhos. Em relação às funções da rede, destacam-se a companhia 

social, o apoio emocional, como guia cognitiva e conselhos, como reguladora social, 

ajuda material e serviços, acesso a novos contatos. Observa-se que, embora as redes 

sociais sejam importantes para a manutenção de bons níveis de saúde do idoso, a mera 

existência de relações não implica a provisão de apoio, uma vez que existe a 

possibilidade de algumas relações constituírem fontes de conflito (CLEMENTE, 2003). 

Nesse sentido, Ramos (2002) observa que um efeito negativo importante que 

pode surgir é a falta de auto-estima dos idosos, devido ao reconhecimento, por parte 

destes, de sua dependência, causando a percepção de falta de autonomia e a inabilidade 

para retribuir ajudas recebidas. A autora destaca um estudo realizado nos Estados 

Unidos que revelou uma maior satisfação entre homens idosos que viviam apenas com 

suas esposas, em detrimento àqueles que residiam com outros parentes. Observou que, 

além do baixo status socioeconômico associado às residências multigeracionais, a 

existência de contatos sociais com vizinhos, fora da esfera familiar, demonstrou 

aumentar o sentimento de utilidade desses idosos, na medida em que tais contatos se 

dão de forma mais voluntária e menos baseados em obrigações sociais, logo, menos 
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desiguais e mais recíprocas. Ressaltou-se, ainda, que os sentimentos negativos de carga 

para a família são mais prevalentes nas sociedades ocidentais, nas quais a produtividade 

e a capacidade para retribuir são extremamente valorizadas e os cuidados com o idoso 

não são enfatizados como tarefa importante. Assim, nessas sociedades, verifica-se que 

os filhos normalmente assumem um comportamento paternalista com seus idosos, não 

considerando os desejos e preferências dessas pessoas, fundamentando-se, muitas vezes, 

numa perspectiva que considera a pessoa idosa sem consciência e, assim, levando, em 

geral, à exacerbação dos problemas de saúde dos idosos, além da precipitação do 

declínio cognitivo dos mesmos (RAMOS, 2002; SILVA, 2014). 

Silva (2014) destaca que a análise somente das redes sociais dos idosos não é 

suficiente quando se pretende verificar o modo como esses indivíduos permanecem 

socialmente conectados no decorrer dos últimos estágios da vida. Assim, deve haver 

uma articulação entre as dimensões de atividades sociais (oportunidades ou solicitações 

que tornam o indivíduo socialmente ativo), redes sociais (relacionamentos subjacentes a 

estas oportunidades/solicitações) e o capital social (forma como os indivíduos 

participam na sociedade e as ligações e vínculos que desenvolvem, considerando o 

contexto social e cultural no qual se inserem). Num sentido amplo, portanto, destaca-se 

que o capital social consiste numa medida de integração e coesão social, com 

implicações decisivas na saúde, qualidade de vida e bem-estar dos idosos. Em seu 

estudo, Silva conclui que “é-se necessariamente mais doente à medida que se envelhece, 

mas não se é necessariamente mais infeliz se houver qualidade de vida, atividades 

individuais e sociais diversificadas que preencham o quotidiano, bem como uma rede de 

relacionamentos estável que, em conjunto, ajudem a projetar uma visão mais otimista 

do envelhecimento”. (SILVA, 2014) 

No estudo em questão não foram avaliados os níveis de suporte social (redes), 

atividades ou capital social dos idosos dos municípios do Nordeste e, dessa maneira, a 

presente discussão teve o objetivo apenas de suscitar reflexões a respeito dos 

municípios que apresentaram elevados níveis de envelhecimento, como possíveis 

detentores de um suporte social adequado aos idosos residentes. Tal suporte pode ser 

representado pela presença de familiares, amigos e vizinhos, cuja proximidade e 

reciprocidade das relações geram bons níveis de saúde e qualidade de vida, respondendo 

pelos elevados níveis de longevidade dessas populações. 
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Outra hipótese que se considerou relevante em discutir foi a relação da 

religiosidade com os níveis de saúde e qualidade de vida dos idosos. O estudo de 

Abdala et al. (2015) aponta que vem crescendo, nos últimos anos, o número de 

pesquisas relacionadas ao estudo dessa relação. Para avaliar a religiosidade, geralmente, 

consideram-se algumas subdivisões dessa dimensão como: a religiosidade 

organizacional, representada pela prática de rituais e crenças em igrejas, templos ou 

outros, associados a uma determinada religião; a religiosidade não organizacional, que 

se refere à prática de atividades religiosas fora de uma instituição específica; e a 

religiosidade intrínseca, que também pode ser entendida pelo termo espiritualidade, 

representando a busca pessoal pelo entendimento das questões relacionadas à vida, ao 

seu sentido, às relações com o sagrado, que pode ou não levar ao desenvolvimento de 

práticas religiosas (LUCCHETTI et al., 2011).  

Aponta-se que as crenças pessoais impactam positivamente no envelhecimento 

bem-sucedido, na medida em que interferem nos elementos-chaves que o condicionam: 

a baixa probabilidade de doenças e incapacidades; a alta capacidade cognitiva e física; e 

o engajamento ativo com a vida. Além disso, destaca-se que a resiliência, capacidade 

humana muito presente em pacientes com bem-estar espiritual, também esteve 

relacionada ao envelhecimento bem-sucedido. Tal característica representa a capacidade 

de enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado nas experiências de adversidade 

(LUCCHETTI et al., 2011). Assim, no estudo de Abdala et al. (2015), que utilizou a 

variável religiosidade como mediadora na relação entre a saúde de idosos e fatores 

sociodemográficos, multimorbidade e qualidade de vida, observou-se que aquela 

variável influenciou positivamente, predizendo melhor saúde mental e física em idosos. 

Tal influência foi maior no grupo de idosas e, em virtude da dimensão organizacional da 

religiosidade, tendo em vista uma maior participação destas em cultos religiosos o que, 

segundo os autores, gera uma rede de suporte social e as ajuda a lidar com as doenças 

adversas. Dessa maneira, concluiu-se que a religiosidade, considerada um fator 

explicativo para o estado de saúde subjetivo em idosos, em suas dimensões 

organizacional e intrínseca (espiritualidade), prediz melhor qualidade de vida física e 

mental em idosos. Nesse sentido, considera-se importante, tendo em vista a atenção 

integral ao idoso, que os profissionais de saúde tenham habilidade de comunicação e 

intervenção nessa área da religião e espiritualidade, uma vez que tais dimensões podem 
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ser utilizadas como incremento à assistência ao idoso, aumentando a qualidade de vida 

dessas pessoas (ABDALA et al., 2015). 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, observa-se que houve o 

crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil, revelando uma maior 

pluralidade nas áreas mais urbanizadas e populosas do País. A proporção de católicos 

seguiu a tendência de redução observada nas duas décadas anteriores, embora tenha 

permanecido majoritária. Verificou-se que o contingente populacional de católicos teve 

redução em todas as regiões do Brasil, no entanto, manteve-se elevada nas Regiões 

Nordeste e Sul. O Nordeste apresentou, tanto no ano 2000, como em 2010, os maiores 

percentuais de pessoas adeptas ao catolicismo, sendo 79,9% e 72,2% da sua população, 

respectivamente. Quando observamos o mapa do Brasil com a distribuição da 

população católica apostólica e romana, verifica-se que o Nordeste apresenta destaque 

significativo, assim como o estado de Minas Gerais e a região Sul. Todos os estados do 

Nordeste, exceto o Maranhão e a Bahia apresentam quase que a totalidade dos seus 

territórios com elevados percentuais de católicos, sendo possível identificar menores 

percentuais nos municípios localizados no litoral da maioria dos estados da região, 

exceto do estado do Ceará, cujos menores percentuais restringem-se à capital Fortaleza 

e alguns municípios a ela adjacentes.  Em relação à comparação por faixas etárias, 

verifica-se que os maiores percentuais de adeptos à religião católica aumentam com a 

idade, observando os maiores percentuais desses indivíduos nas faixas etárias da 

população idosa, de 60 anos ou mais de idade. Quando se considera a situação do 

domicílio, evidencia-se para todo o Brasil, que a população católica tem maior 

representatividade relativa entre os residentes em domicílios de áreas rurais (77,9%), 

sendo este valor significativamente mais elevado que o percentual observado dentre os 

residentes de área urbana (62,2%) (IBGE, 2012).  

Assim, observa-se a grande religiosidade presente na região Nordeste, 

particularmente no que se refere ao Catolicismo que se apresenta em níveis elevados, 

praticamente na totalidade dos estados dessa região, à exceção dos estados do Maranhão 

e Bahia, ressaltando-se o destaque da presença de católicos nas áreas rurais dos estados. 

As hipóteses acima descritas foram, portanto, abordadas com vistas a promover 

a reflexão sobre as explicações relacionadas à distribuição do envelhecimento 

populacional na região Nordeste do Brasil. Embora não tenham sido objetivamente 

trabalhadas nesse estudo, considerou-se importante trazê-las na discussão para agregar 
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valor explicativo no presente tópico, bem como suscitar futuras pesquisas na área, onde 

tais variáveis sejam acrescentadas aos modelos de análises. 

Assim, a despeito de fatores determinantes do envelhecimento relacionados à 

dinâmica demográfica, como a migração, de indicadores sociais externos ao indivíduo 

idoso, e demais fatores hipoteticamente levantados na literatura, considera-se que o 

envelhecimento populacional deva ser pensado a partir do acúmulo de exposições a 

fatores de risco para a manutenção de bons níveis de saúde e, dessa maneira, deve-se 

buscar a propagação da idéia da adoção de comportamentos saudáveis entre as 

populações em todas as fases da vida. Viver com autonomia, conservando bons níveis 

de saúde, pensada como qualidade de vida, ainda que na presença de dependência, deve 

ser o objetivo a ser cultivado por todos, durante o máximo de tempo possível.  

Tais idéias, portanto, devem ser traduzidas em políticas e ações públicas que 

possibilitem às pessoas de todas as idades a verificação dos seus níveis de saúde e 

adequação dos seus estilos de vida, com vistas a uma velhice com qualidade. E, nesse 

sentido, observa-se a idéia do empoderamento coletivo ou comunitário destacado por 

Lima (2016), que diz respeito à qualificação política dos indivíduos e coletividades, 

para que estes intervenham sobre uma determinada realidade, inclusive em seus 

determinantes, na busca pela plenitude enquanto cidadãos. Este empoderamento deve 

ser pensado a partir de importantes princípios, como a valorização da cultura popular e 

de sua interação com o saber técnico-científico, a compreensão da realidade dos que 

envelhecem, o estímulo ao diálogo e reflexão, e a adoção de metodologias 

participativas, com intervenções coletivas e interdisciplinares. 

Considera-se, nessa lógica, que a educação representa uma das formas mais 

genuínas de empoderamento que uma sociedade pode dispor, já que através dela são 

oferecidos mecanismos de acesso à informação o que, por conseguinte, favorece à 

tomada de decisão consciente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Envelhecer no século XXI”, “O que há de novo em ser velho?”, “a Bela 

Velhice”, “Envelhecimento ativo”. São temas sobre os quais discorrem os estudiosos 

contemporâneos do envelhecimento. E todos eles concluem sobre a necessidade da 

auto-aceitação, auto-afirmação e, por conseguinte, valorização da velhice na sociedade.  

O estudo em questão buscou identificar os fatores contextuais que permeavam e 

que determinavam o envelhecimento no Nordeste do Brasil, uma região historicamente 

destacada pela presença de intensas desigualdades sociais. E essas desigualdades são 

apontadas como fatores preponderantes na determinação de uma boa ou má velhice, 

visto que se trata de uma fase vulnerável da vida, na qual os recursos financeiros são 

mais requisitados, devido à presença mais constante e, por vezes, crescente de 

incapacidades e doenças crônicas.  

Os resultados, por sua vez, revelaram o envelhecimento no Nordeste distribuído 

de forma desigual, com destaque para áreas dos interiores dos estados (semiárido) 

referentes, em sua maioria, a municípios de pequeno a médio porte (“mancha sertaneja 

de envelhecimento”). Dentre os estados, se destacaram o Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Piauí e Bahia. Pernambuco apresentou característica de transição para elevados 

níveis de envelhecimento e Maranhão, Alagoas e Sergipe foram os menos envelhecidos, 

com base na distribuição espacial dos níveis de envelhecimento entre os municípios da 

região. Dos fatores contextuais investigados, o envelhecimento esteve associado a bons 

níveis educacionais dos municípios, bem como ao fato do município ter parte da renda 

dependente de transferência governamental, sendo este último fator considerado, na 

realidade, uma conseqüência do alto envelhecimento populacional, já que a renda 

municipal proveniente de transferências governamentais engloba as aposentadorias, 

pensões e auxílios concedidos aos idosos.  

Estes municípios, cuja renda guarda dependência governamental, podem ser 

considerados os de pequeno porte, cuja associação significativa com os níveis de 

envelhecimento foi verificada, quando se tomou isoladamente a variável porte 

populacional em análise bivariada. No entanto, tal associação perdeu significância 

estatística quando colocada na presença das demais variáveis no modelo de regressão 

final. Outras associações verificadas neste modelo final foram com o saldo migratório 

da população em geral, a razão urbano-rural e entre alguns estados da região 
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(Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe) em relação ao 

estado da Paraíba, tomado como referência nas análises.  

Em relação à migração, observou-se, a partir de estudos na literatura, uma forte 

influência dessa componente demográfica na definição do perfil heterogêneo de 

envelhecimento da região Nordeste do Brasil, tal como verificado no presente estudo, 

particularmente, no que se refere ao semiárido, área na qual se identificou uma “mancha 

de envelhecimento” constituída por municípios “alto envelhecidos”. Fatores como a 

sustentabilidade urbana, mecanismos de proteção aos modos de vida dos idosos, bem 

como a migração de retorno, predominante, entre essa faixa etária, pós-aposentadoria, 

motivada por questões de moradia e saúde, foram identificados e abordados no tópico 

de discussão. 

Considera-se, porém, que, para uma decisiva afirmação sobre a influência direta 

de tais fatores, devam ser realizados estudos mais específicos dessas áreas destacadas 

como detentoras de “altos níveis de envelhecimento”, com abordagem da história de 

ocupação dos idosos na região e, possivelmente, com intervenções in loco. 

Assim, o envelhecimento populacional no Nordeste representa uma realidade em 

ascensão, assim como em todo o Brasil, ocorrendo de forma heterogênea entre os 

estados. O entendimento dos fatores contextuais que perpassam tal diferença de níveis 

de longevidade é fundamental e também possível, ao se levar em conta outras 

importantes questões que dão suporte à vida e ao bem-estar do idoso, como o apoio 

social, a disponibilidade de equipamentos sociais e de saúde, além da auto-valorização 

da vida, que condiciona a adoção de comportamentos saudáveis e conquista da 

longevidade. 

Além disso, o nível de empoderamento coletivo das populações também deve 

ser considerado no estudo da determinação contextual do envelhecimento populacional, 

uma vez que tal empoderamento, traduzido pela qualificação política dos indivíduos e 

coletividades, condiciona a interferência desses indivíduos nas suas realidades e nos 

seus determinantes, podendo estar, dessa maneira, diretamente relacionado aos níveis de 

longevidade atingidos por determinadas populações.  

 

 

 

 



104 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALA, G. A. et al. Religiosidade e qualidade de vida relacionada à saúde do idoso. 

Rev. Saúde Pública, v. 49, n. 55, p. 1-9, 2015.  

 

ABREU, M. N. S.; SIQUEIRA, A. L.; CAIAFFA W. T. Regressão logística ordinal em 

estudos epidemiológicos. Rev. Saúde Pública, v. 43, n. 1, p. 183-94,2009. 

 

ALMEIDA-FILHO, N.; BARRETO, M. L. Desenhos de pesquisa em epidemiologia. In: 

______.Epidemiologia da saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. p. 165-185. 

 

AMARAL, E. F. L.; ALMEIDA, M. E.; GONÇALVES, G. Q. Caracterização dos 

níveis de fecundidade no brasil, 1970–2010. Espaç. Saúde (Online), v. 16, n. 1, p. 05-

26, 2015. 

 

AMARAL, M. A. Dizer não sem culpa. Disponível em: 

https://ideacblog.wordpress.com/2015/10/13/envelhecer-e-para-todos. Acesso em: 15 

jan. 2016. 

 

BEAUVOIR S. A velhice: o mais importante ensaio contemporâneo sobre as condições 

de vida dos idosos. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 711p. 

 

BEN-SHLOMO, Y.; KUH, D. A life course approach to chronic disease epidemiology: 

conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. Int. J. 

Epidemiol., v. 31, n. 2, p. 285-93, 2002. 

 

BERQUÓ, E. S.; CAVENAGHI, S. M. Notas sobre os diferenciais educacionais e 

econômicos da fecundidade no Brasil. Rev. Bras. Est. Pop, v. 31, n. 2, p. 471-482, 

2014.  

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto 

constitucional promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasilia, DF:Senado Federal, 

2005.Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 19 

Mar. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Presidência da 

República Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm. Acesso em: 19 Mar. 2016. 

 

BRASIL. Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html. Acesso 

em: em 20 Mar. 2016. 



105 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de Saúde. Demográficas e 

Socioeconômicas, 2000. Disponível em: < http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 28 

ago. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. 

Coordenação Saúde da Pessoa Idosa. Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no 

SUS: proposta de modelo de atenção integral. Brasilia; Ministério da Saúde, 2014. 

  

CAMPOS, M. B.; BARBIERI, A. F. Considerações teóricas sobre a migração de idosos. 

R. Bras. Est. Pop, v. 30, p. S69-S84, 2013. Sulpemento. 

 

CARVALHO, J. A. M.; BRITO F. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade 

no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios. Rev. Bras. Est. Pop., v. 22, n. 2, p. 351-

369, 2005. 

 

CARVALHO, J. A. M.; GARCIA, R. A. O envelhecimento da população brasileira: um 

enfoque demográfico. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 3, p. 725-733, 2003. 

 

CLEMENTE, M. A. Redes sociales de apoyo en relacion al proceso de envejecimiento 

humano: revision bibliográfica. Interdisciplinaria, v. 20, n. 1, p. 31-60, 2003.  

 

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA 

SAÚDE(CNDSS). As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil: Relatório 

Final. Rio de Janeiro:FIOCRUZ; 2008. 216p. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/causas_sociais_iniquidades.pdf>. Acesso 

em: 09 Mai 2016. 

 

DANNEFER, D. J. R.; SETTERSTEN, R. A. The Study of the Life Course: 

Implications for Social Gerontology. In: DANNEFER, D.; PHILLIPSON, C. (Ed.). The 

Sage handbook of social gerontology. London: SAGE, 2010. p. 3–19.  

 

FARIA, R. M.; BORTOLOZZI, A. Espaço, território e saúde: contribuições de Milton 

Santos para o tema da geografia da saúde no Brasil. Rev. RA´E GA, , n. 17, p. 31-41, 

2009.  

 

FÁVERO, L. P. et al. Análise Fatorial. In:______. Análise de dados: modelagem 

multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009. p235-269. 

 

FIGUEIREDO FILHO, D. B.; SILVA JÚNIOR, J. A. Visão além do alcance: uma 

introdução à análise fatorial.  Opin. Pública., v. 16, n. 1, p. 160-185, 2010. 

 

GEIB, L. T. C. Determinantes sociais da saúde do idoso. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 17, 

n. 1, p. 123-133, 2012. 

 

GUERRA ACLC. Hospitalização de idosos no Estado do Rio de Janeiro: espaço e 

determinação social. 2016. 83f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2016. 



106 

 

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT). Estructura de la 

població 2010-2014. Per grups d'edat. Disponível em: 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=285. Acesso em: 07 Mar. 2016. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas 

Históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1985. 
Séries estatísticas retrospectivas. Volume 3.  Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. 

 

______.Censo demográfico 2000: características gerais da população, resultado da 

amostra, comentário dos resultados, pessoas portadoras de deficiência. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2003. 

 

______.Indicadores Sócio-demográficos e de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 

2009 

 

______.Sinopse do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

 

______.Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2015a. 137 p. 

 

______.Pesquisa nacional de saúde 2013: ciclos de vida – Brasil e grandes regiões. 

Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2015b. 92 p. 

 

______.Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e 

pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 215p. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. (INE). Censos 2011: resultados 

provisórios. Lisboa, Portugal: INE, 2011. 

 

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (ICICT-Fiocruz). Introdução. 

Disponível em: < http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=intro>. Acesso 

em: 28 ago. 2016. 

 

JANUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de 

programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, v. 56, n. 2, p.137-160, 2005. 

 

KALACHE, A. Envelhecimento populacional no Brasil: uma realidade nova. Cad. 

Saúde Pública, v. 3, n. 3, p. 2017-220, 1987. 

 

KALACHE, A.; VERAS, R. P.; RAMOS, L. R. O Envelhecimento da População 

Mundial. Um Desafio Novo. Rev. Saúde Públ, v. 21, n. 3, p. 200-10, 1987. 

 

LANDIM JUNIOR, P. H.; MENEZES FILHO, N. A. Os efeitos do Programa Bolsa 

Família sobre a economia dos municipios brasileiros. Instituto de Ensino e Pesquisa, 



107 

 

São Paulo. 2009. Disponível em: http://www.ipc-undp.org/publications/mds/33P.pdf 

Acesso em: 12 Jun. 2016. 

 

LEME DE SÁ, V. M. T. P. O ‘Novo Velho’ e as políticas sociais: e o setor saúde, como 

se manifesta? 1997.199p. Dissertação (Mestrado em Ciências na área de Saúde Pública) 

–Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro, RJ, 1997.  

 

LIMA, A. M. M.; SILVA, H. S.; GALHARDONI, R. Envelhecimento bem-sucedido: 

trajetórias de um constructo e novas fronteiras. Comun Saúde Edu., v. 12, n. 27, p. 

795-807, 2008.  

 

LIMA, K. C. Educação em Saúde para o envelhecimento ativo. In.: NACIF, P. G. S. 

ET. AL. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Coletânea de textos CONFINTEA Brasil+6: 

tema central e oficinas temáticas. Brasília: MEC, 2016. p.252-258. 

 

LOPES, M. V. O. Desenhos de Pesquisa em Epidemiologia. In.: ROUQUAYROL, M. 

Z.; GURGEL, M. (Orgs.). Epidemiologia e Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: MedBook,. 

p.121-132,  2013. 

 

LUCCHETTI, G. et al. O idoso e sua espiritualidade: impacto sobre diferentes aspectos 

do envelhecimento. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v. 14, n. 1, p. 159-167, 2011.  

 

MAYER, K. U. New Directions in Life Course Research. Annu. Rev. Sociol., v. 35, n. 

1, p. 413-433. 

 

MENDES, M. R. S. S. B., et al. A situação social do idoso no Brasil: uma breve 

consideração. Acta. Paul. Enferm., v. 18, n. 4, p. 422-6, 2005. 

 

MINAYO, M. C. S.; COIMBRA JUNIOR, C. E. A.(Orgs). Entre a liberdade e a 

dependência: reflexões sobre o fenômeno social do envelhecimento. 

In:______.Antropologia, saúde e envelhecimento. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 

2002.p.11-24. 

  

MYRRHA, L. J. D. O impacto da migração sobre as mudanças nas estruturas 

etárias da Região Nordeste e dos estados de São Paulo e Minas Gerais: 1970 a 2010. 

2014. 156f. Tese (Doutorado em Demografia) – Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, 2014.  

 

NERI, M. C.; SOARES, W. L. Estimando o impacto da renda na saúde através de 

programas de transferência de renda aos idosos de baixa renda no Brasil. Cad. Saúde 

Pública, v. 23, n. 8, p. 1845-1856, 2007.  

 

OJIMA, R. Urbanização, dinâmica migratória e sustentabilidade no semiárido 

nordestino: o papel das cidades no processo de adaptação ambiental. Cad. Metrop., v. 

15, n. 29, p. 35-54, 2013. 

 



108 

 

OJIMA, R.; FUSCO, W. Migrações e nordestinos pelo Brasil: uma breve 

contextualização. In;______.Migrações Nordestinas no Século 21: um panorama 

Recente. São Paulo: Edgard Blücher, 2015. p.11-26. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.5151/BlucherOA-ojimafusco-04. Acesso em: 03 maio  2016. 

 

OJIMA, R.; AZEVEDO, P. R. M.; OLIVEIRA, H. C . G. O impacto da aposentadoria 

no retorno migratório ao Rio Grande do Norte e ao semiárido potiguar. Informe Gepec, 

Toledo, v. 19, n. 1, p. 6-19, 2015.  

 

OLIVEIRA, K. F.; JANUZZI, P. M. Motivos para migração no Brasil e retorno ao 

Nordeste: padrões etários, por sexo e origem/destino.  São Paulo perspect., v. 19, n. 4, 

p. 134-143, 2005. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório Mundial de 

Envelhecimento e Saúde (Resumo). Disponível em: http://sbgg.org.br/wp-

content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf. Acesso em: 08 

dez. 2015. 

 

PAULO, M. A.; WAJNMAN. S.; OLIVEIRA, A. M. C. H. A relacao entre renda e 

composição domiciliar dos idosos no Brasil: um estudo sobre o impacto do recebimento 

do Beneficio de Prestação Continuada. Rev Bras. Est. Pop. v. 30, p. S25-S43, 2013. 

Suplemento. 

 

PEREIRA, M. G. Indicadores de Saúde. In:______.Epidemiologia: teoria e prática. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 49-75, 1995. 

 

POTTER, J. E.; SCHMERTMANN, C. P.; CAVENAGHI, S. M. Fertility and 

Development: evidence from Brazil. Demography, v. 39, n. 4, p. 379-361, 2002. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). 

Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/. Acesso em: 28 ago. 2015. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS (PNUD). Desenvolvimento humano  e  IDH.. 

Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>. Acesso em: 

07 nov. 2015 . 

 

RAMOS, L. R.; VERAS, R. P.; KALACHE, A. Envelhecimento Populacional: uma 

realidade brasileira. Rev. Saúde Pública, v. 21, n. 3, p. 211-24, 1987. 

 

RAMOS, M. P. Apoio social e saúde entre idosos. Sociologias, v.4, n.7, p. 156-175, 

2002. 

 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE 

(RIPSA). Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações  - 2. ed.  

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 349 p. 

 



109 

 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE (RIPSA). 

Demografia e saúde: contribuição para análise de situação e tendências. Brasília: 

Organização Pan-Americana da Saúde, 2009. 144 p. (Série G. Estatística e Informação 

em Saúde) (Série Informe de Situação e Tendências). 

 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE (RIPSA). Comitê 

Temático Interdisciplinar (CTI). Saúde do Idoso: relatório final. Brasília: RIPSA,  

2005. 41 p. 

 

REBOUÇAS, M.; PEREIRA, M. G. Indicadores de saúde para idosos: comparação 

entre o Brasil e os Estados Unidos. Rev. Panam. Salud Publica, v. 23, n. 4, p. 237-246. 

2008. 

 

SANTOS, J. S.; BARROS, M. D. A. Idosos do Município do Recife, Estado de 

Pernambuco: uma análise da morbimortalidade hospitalar. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 

17, n. 3, p. 177-186, 2008. 

 

SILVA, P. A. Determinantes individuais e sociais do estado de saúde subjetivo e de 

bem-estar da população sênior de Portugal. Cad. Saúde Pública, v. 30, n. 11, p. 1-15, 

2014. 

 

UCHÔA, E.; FIRMO, J. O. A.; LIMA-COSTA, M. F. F. Envelhecimento e saúde: 

experiência e construção cultural. In.: MINAYO, M. C. S.; COIMBRA JUNIOR, C. E. 

A (Org). Antropologia, saúde e envelhecimento. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. p. 

25-35. 

 

VALE, T. M. C., FELIPE, J. L. A., FORMIGA, M. C. C., RAMOS, P. C. F. Redução 

da pobreza e transferências governamentais: um estudo de caso para o estado Rio 

Grande do Norte na região Nordeste brasileira. XVII Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, ABEP, 2010. 

 

VERGOLINO, J. R.; DANTAS, M. Os determinantes do processo de urbanização da 

região Nordeste do Brasil: 1970-1996. Econ., v. 31, n. 2, p. 7-33,  2005. 

 

WILKINSON, R.; MARMOT, M. Social Determinants of health: the solid facts. 2. ed. 

Copenhagen: World Health Organization, 2003. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Envelhecimento ativo: uma política 

de saúde. Tradução Suzana Gontijo. Brasilia: Organização Pan-Americana da Saúde, 

2005. 60p. 

 

WONG, L. L. R.; CARVALHO, J. A. O rápido processo de envelhecimento 

populacional do Brasil. Rev. Bras. Est. Pop.,  v. 23, n. 1, p. 5-26, 2006. 

 

ZOGHBI, A. C. P, ARVATE, P. R. Gastos em educação e envelhecimento 

populacional: uma análise para os estados brasileiros. In: ENCONTRO DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

ADMINISTRAÇÃO, 32., 2008, Rio de Janeiro-RJ. Anais 2008. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/APS-A1261>. Acesso em: 28 Abr 2016. 



110 

 

ZOGHBI, A. C. P.; ARVATE, P. R. Altruísmo e competição inter-geracional: o 

impacto do envelhecimento da população nos gastos em educação dos municípios 

brasileiros. Centro de Política e Economia do Setor Público. Texto para discussão. 

2009. Disponível em: 

<http://cepesp.fgv.br/sites/cepesp.fgv.br/files/Altru%C3%ADsmo%20e%20Competi%

C3%A7%C3%A3o%20Inter-geracional.pdf>. Acesso em: 28 Abr 2016. 

 

 

 


