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Prólogo
É fato publicamente reconhecido que a região da América Latina e Caribe está envelhecendo a um ritmo
acelerado sem precedentes. Embora com velocidades diferentes, todos os países da região testemunharam
mudanças sociais e econômicas importantes nas últimas décadas as quais levaram a um declínio na fertilidade
e mortalidade da população. A transição demográfica resultante traduziu-se em maior expectativa de vida
e em um aumento da porcentagem de pessoas idosas na região, tendência que deve persistir nos próximos
anos. O aumento da longevidade tem sido acompanhado por uma melhoria geral na qualidade de vida das
pessoas idosas, que atualmente gozam de melhor saúde e têm menor probabilidade de cair na pobreza do
que há vinte anos.
Este relatório sustenta que pelo menos parte dessa melhoria resulta da implementação de políticas de proteção social nas áreas de aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa duração. A ampliação dos
benefícios previdenciários não contributivos - aliada aos esforços para alcançar a atenção universal à saúde e
um programa incipiente de cuidados de longa duração - contribuiu para melhorar a vida das pessoas idosas.
No entanto, apesar dos avanços, os desafios enfrentados pela região são enormes. As políticas de proteção
social para pessoas idosas enfrentarão graves pressões fiscais e de sustentabilidade social nas próximas
décadas. Além disso, os recentes avanços não beneficiaram todos da mesma forma. Há diferenças injustas
entre e dentro dos países, uma vez que as mulheres e aqueles que se encontram na extremidade inferior do
espectro socioeconômico estão em clara desvantagem em comparação com os demais.
Como continuar avançando no caminho da melhoria da cobertura e qualidade da proteção social e, ao mesmo
tempo, controlar as pressões fiscais? A resposta deste relatório é que a única maneira é adotando uma abordagem holística na formulação de políticas de proteção social que considerem explicitamente as interações
e sinergias entre aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa duração. Embora não haja uma receita
única e cada país deverá avaliar a viabilidade das reformas levando em conta seu contexto social, econômico
e fiscal específico, a necessidade de uma abordagem integrada nas três áreas de proteção social é primordial.
Ao promover o progresso social, o fortalecimento das instituições e a igualdade de gênero, este documento
se alinha à Visão 2025 do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nosso desejo é que o trabalho aqui
apresentado se torne uma ferramenta útil para os formuladores de políticas e acadêmicos nas áreas de aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa duração, bem como para o público em geral. Especialmente
à medida que, como sociedade, nos tornamos cada vez mais conscientes dos benefícios sociais e desafios
representados pelo envelhecimento da população.
Estamos convencidos de que a região pode ter um futuro brilhante, no qual as pessoas tenham uma vida
mais longa e saudável, juntamente com uma economia vigorosa e produtiva, cujos benefícios se estendam a
todas as gerações. Também estamos convencidos de que o caminho a seguir implica uma abordagem ampla da diversidade de experiências de envelhecimento e a vinculação de políticas de aposentadoria, saúde
e cuidados de longa duração.
Benigno López Benítez
Vice-Presidente de Setores e Conhecimento
Banco Interamericano de Desenvolvimento
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Resumo executivo
As populações da América Latina e Caribe atualmente estão vivendo mais tempo e com mais saúde
do que em qualquer outro momento da história, o que representa uma conquista extraordinária para
a região. A expectativa média de vida ao nascer aumentou de 29 anos em 1900 para 75 anos em 2021
— um ganho notável de 46 anos. Embora a pandemia de Covid-19 possa interromper temporariamente
essas tendências, as projeções sugerem que seu impacto será de curta duração e não afetará as tendências demográficas de longo prazo. Em alguns países, a pobreza entre pessoas idosas praticamente
desapareceu, e as nações implementaram políticas, tais como sistemas de aposentadoria não contributiva
e ampliação do acesso à saúde, com o fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.
A região da América Latina e Caribe é a que envelhece mais rapidamente no mundo. Enquanto na
França foram necessários 67 anos para que a população com mais de 65 anos passasse de 10% para
20% da população total, a mesma transição deverá acontecer, em média, em menos da metade desse
tempo (32 anos) nos países da América Latina e Caribe. A transição será ainda mais rápida em alguns
países. No Chile, por exemplo, essa mudança deverá acontecer em apenas 22 anos. Até 2085, a região
da América Latina e Caribe será a primeira no mundo onde uma em cada três pessoas terá mais de 65
anos. A região também disporá de menos recursos econômicos do que os países de alta renda para
enfrentar esse processo de envelhecimento da população.
O envelhecimento da população sobrecarregará os sistemas de proteção social que sustentam a
qualidade de vida das pessoas idosas e causará ônus e benefícios concomitantes de políticas. O
envelhecimento da população reduz a sustentabilidade financeira dos sistemas previdenciários - o tempo
para a aposentadoria aumenta, e a relação entre a base contributiva e os aposentados encolhe -, além
de pressionar os sistemas de saúde, visto que o gasto per capita com saúde para pessoas idosas é mais
alto. Ademais, o envelhecimento aumenta a demanda por serviços de cuidados de longa duração, uma
vez que as pessoas idosas têm maior probabilidade de ter sua capacidade funcional comprometida e
necessitar de ajuda para realizar atividades da vida diária. Esses desafios são ainda mais preocupantes
na região da América Latina e Caribe, onde o emprego informal é generalizado, e o seguro social e os
serviços públicos são escassos, fragmentados e, em alguns casos, subfinanciados.
Neste relatório, analisamos a qualidade de vida das pessoas idosas na América Latina e Caribe, sua
relação com as políticas de proteção social, e a adaptação dessas políticas ao envelhecimento da
população. Medimos a qualidade de vida das pessoas idosas como uma combinação de expectativa
de vida saudável e segurança de renda. Neste relatório, definimos proteção social para pessoas idosas
como uma combinação de aposentadoria (contributiva ou não contributiva), atenção à saúde e cuidados
de longa duração. Essas políticas estão diretamente relacionadas com a qualidade de vida das pessoas
idosas (Figura 1). A aposentadoria alivia a situação de pobreza entre pessoas idosas. Serviços de atenção
à saúde melhoram o estado de saúde e reduzem o risco de pobreza decorrente de despesas médicas
catastróficas. Cuidados prolongados melhoram o bem-estar de pessoas idosas em situação de dependência de cuidados e de seus familiares cuidadores. Esses impactos positivos da proteção social estão
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amplamente documentados na literatura. Avaliamos o nível de cobertura, a qualidade dos benefícios
proporcionados, e a sustentabilidade fiscal e social de cada tipo de política.
As políticas de aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa duração estão profundamente
interconectadas, tanto direta (os três benefícios se sobrepõem como determinantes das limitações
orçamentárias de uma pessoa) quanto indiretamente (por meio do seu efeito positivo na saúde e
na autonomia, e a consequente capacidade de prolongar os anos de vida das pessoas no mercado
de trabalho). Por exemplo, a adequação de um provento de aposentadoria depende de quanto uma
pessoa idosa deve pagar diretamente – ou seja, do próprio bolso - por serviços de saúde e cuidados de
longa duração. Da mesma forma, os serviços de cuidados de longa duração podem diminuir os gastos
gerais com saúde, reduzindo o número de internações hospitalares evitáveis. Intervenções de saúde e
envelhecimento ativo que melhorem o estado de saúde tornarão mais viáveis reformas previdenciárias
que aumentem a idade de aposentadoria. Também reduzirão a prevalência de dependência funcional
e, consequentemente, a necessidade de serviços de cuidados de longa duração. Várias outras políticas
que não são o foco deste relatório também afetam a qualidade de vida das pessoas idosas. Exemplos
incluem políticas relativas a espaços urbanos, qualidade ambiental, segurança pública, e combate ao
preconceito contra pessoas idosas.

FIGURA 1. PRINCIPAIS DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS
E PROTEÇÃO SOCIAL

SEGURANÇA
DE RENDA

EXPECTATIVA
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ATENÇÃO À SAÚDE
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Fonte: Elaboração própria.
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MENSAGEM 1
Mensagem 1. A qualidade de vida das pessoas idosas melhorou substancialmente nas duas
últimas décadas. No entanto, ainda há grandes lacunas tanto entre como dentro dos países.

Nosso índice de qualidade de vida mede o número de anos que uma pessoa de 65 anos pode esperar viver com saúde e sem pobreza. Esse índice mostra avanços importantes na região nas duas
últimas décadas. A média regional aumentou 37% - de 7,06 anos em 2000 para 9,68 anos em 2019.
Cerca de 86% desse ganho podem ser atribuídos a taxas mais baixas de pobreza entre pessoas idosas,
particularmente mulheres.
Apesar do progresso, ainda há grandes lacunas entre os países. No Panamá, Chile, Uruguai e Brasil, uma pessoa de 65 anos pode esperar viver outros 12 anos ou mais com saúde e sem pobreza, em
comparação com menos de cinco adicionais na Guatemala ou em Honduras (Figura 2). Essas grandes
discrepâncias podem ser explicadas por diferenças tanto na expectativa de vida saudável quanto nas
taxas de pobreza entre países.
Há diferenças também dentro dos países, incluindo aquelas baseadas em gênero. Embora vivam, em
média, vidas mais longas e mais saudáveis, as mulheres tendem a apresentar resultados piores do que
os homens em nosso índice, uma vez que têm maior probabilidade enfrentar situações de pobreza após
os 65 anos (medida pela renda individual). Apesar de ganhos recentes, a expectativa de vida saudável
e sem pobreza das mulheres ainda é um ano mais curta do que a dos homens. Há também grandes
discrepâncias socioeconômicas: entre grupos de baixa renda e minorias étnicas, a expectativa de vida
saudável é mais curta. Essas diferenças podem chegar a 10 anos, como constatado entre as áreas mais
ricas e mais pobres da Cidade do Panamá (Bilal et al., 2019). Grupos vulneráveis também têm maior
probabilidade de enfrentar situações de dependência funcional.
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FIGURA 2 ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS, POR SEXO, 2019
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Fontes e notas: Ver Figura 2.1.

A segurança de renda melhorou nos últimos 20 anos. Essa tendência tem sido impulsionada principalmente por reformas previdenciárias e, mais especificamente, pela ampliação da aposentadoria
não contributiva. Em 2019, 22% das pessoas com mais de 65 anos recebiam aposentadoria não contributiva, em comparação com 10% em 2000. Essa mudança reduziu significativamente a parcela de
pessoas idosas sem renda. Em 2000, cerca de 29% das pessoas entre 50 e 80 anos não tinham renda
(16% dos homens e 41% das mulheres). Em 2019, essa porcentagem caiu para 18%, embora grandes
discrepâncias entre os sexos ainda persistam (10% no caso dos homens, em comparação com 26% no
caso das mulheres).
Os ganhos na expectativa de vida saudável são pequenos em comparação com outras regiões do
mundo. As pessoas na América Latina e Caribe que chegam aos 65 anos podem esperar viver mais 18,7
anos, em média, enquanto sua expectativa de vida ajustada pela saúde é de 13,9 anos, em comparação
com 13, em 2000. Esse aumento de 6,6% está muito aquém do crescimento de 9,8% registrado nos
países da OCDE no mesmo período. Ainda assim, há grandes diferenças entre os países. Por exemplo,
cerca de 10% dos costa-riquenhos têm mais de 65 anos, e as pessoas de 65 anos podem esperar viver
mais 15,1 anos com saúde. Em contrapartida, apenas 5% da população haitiana tem mais de 65 anos,
e, em média, uma pessoa de 65 anos pode esperar viver apenas mais 10,5 anos com saúde. Condições
crônicas de saúde são a principal razão para a perda de anos saudáveis, particularmente entre grupos
em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
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A diminuição da capacidade funcional também leva à perda de anos saudáveis. Em média, em países
da América Latina e Caribe, 14,4% das pessoas com mais de 65 anos vivem em situação de dependência de cuidados e precisam de ajuda para realizar pelo menos uma atividade básica de vida diária.
Em números absolutos, isso significa que quase 8 milhões de pessoas idosas na região necessitam de
serviços de cuidados de longa duração. De acordo com os dados atuais, a prevalência de dependência
de cuidados de longa duração varia de 5,3% em El Salvador a 25,5% no México, embora comparações
entre países sejam problemáticas devido a diferenças na forma como as pesquisas medem a dependência de cuidados. No entanto, algumas constatações são consistentes. Em primeiro lugar, as taxas de
dependência funcional aumentam vertiginosamente com a idade, frequentemente ultrapassando 20%
em pessoas com mais de 80 anos. Em segundo lugar, as mulheres são mais suscetíveis a situações de
dependência funcional do que os homens, e essa lacuna de gênero aumenta com a idade. Em terceiro
lugar, há uma forte associação positiva entre dependência funcional e condições crônicas de saúde. Por
fim, há uma correlação negativa entre prevalência de dependência funcional e situação socioeconômica.

MENSAGEM 2
Há sérias falhas nas políticas de proteção social que sustentam a qualidade de vida das pessoas
idosas. Alguns sistemas previdenciários carecem de cobertura ou de benefícios adequados.
Em alguns casos, seu desenho canaliza o gasto previdenciário para pequenas subpopulações.
A cobertura de saúde é generalizada, mas a qualidade permanece baixa, e há outras barreiras
à cobertura efetiva. Os sistemas de cuidados de longa duração são praticamente inexistentes.

À medida que as pessoas envelhecem, os proventos de aposentadoria se tornam a principal fonte de
renda e, portanto, sistemas que ofereçam alta cobertura e valores adequados são cruciais para garantir segurança de renda. A cobertura previdenciária na região aumentou nas últimas décadas, mas
varia drasticamente entre países. Em média, 67% das pessoas com mais de 65 anos recebem algum
provento de aposentadoria, o que representa um grande aumento em relação há 20 anos, quando a
porcentagem era de 46%. Apenas 42% dos trabalhadores da região — e menos de 30% da população
em idade ativa — contribuem para a previdência social, de forma que as estratégias para a obtenção
de uma cobertura elevada têm dependido da ampliação de benefícios não contributivos. Embora sua
cobertura tenha aumentado, a maioria dos sistemas previdenciários proporciona baixos benefícios. Em
média, os proventos de aposentadoria correspondem a 42% do valor dos salários, com grande variação
entre os países. Os valores mais altos são os de El Salvador, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Brasil, onde
as aposentadorias representam mais de 50% dos salários médios. Na outra ponta do espectro estão
Chile, Peru e Bolívia, com aposentadorias abaixo de 30% da média dos salários. Em alguns países, os
sistemas previdenciários se destinam a fornecer benefícios relativamente generosos após 20 anos ou
mais de trabalho, o que favorece apenas uma pequena parcela da população e desvia o gasto público
para trabalhadores de alta renda.
À medida que a população envelhece, a demanda por atenção à saúde aumenta, passando de saúde
materno-infantil e tratamento de doenças agudas para serviços centrados na prevenção e na gestão
de longo prazo de condições crônicas de saúde. A maioria das pessoas na América Latina e Caribe
tem acesso a serviços de saúde. Dezenove países da região somam mais de 70 pontos (numa escala
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de 1 a 100) no Índice de Cobertura de Serviços Essenciais de Saúde da Organização Mundial da Saúde.
As pontuações de Uruguai, Panamá e Brasil estão muito próximas da média de 80 pontos da OCDE.
Apenas Guatemala e Haiti têm pontuações abaixo de 60. No entanto, há evidências de que as pessoas
idosas da região ainda enfrentam grandes barreiras tanto de cobertura formal quanto de acesso efetivo aos serviços de saúde. Além disso, a qualidade do atendimento muitas vezes é precária e desigual,
especialmente na gestão de condições crônicas de saúde. Usamos o índice de Acesso e Qualidade da
Saúde, desenvolvido pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, para avaliar a qualidade da atenção
à saúde. No geral, os países latino-americanos e caribenhos apresentam uma média de 62 pontos, bem
abaixo da média da OCDE (86), mas um pouco acima da média global (54). Chile e Costa Rica exibem
os maiores valores, com 78 e 74 pontos, respectivamente. Na outra ponta do espectro, Haiti e Bolívia
apresentam as pontuações mais baixas - 32 e 49, respectivamente.
Os serviços públicos de cuidados de longa duração na América Latina e Caribe são em sua maioria
caraterizados por baixa cobertura e qualidade, e as mulheres são as principais responsáveis pelos
cuidados nas famílias. Argentina e Costa Rica se destacam como os países com maior cobertura, onde
cerca de 20% das pessoas idosas em situação de alta dependência de cuidados recebem serviços
financiados pelo governo. Quando podem, as famílias arcam diretamente com os custos dos serviços
privados para compensar a baixa cobertura dos serviços públicos. Os serviços de cuidados de longa
duração da região, quando existem, são geralmente de baixa qualidade devido à ausência de padrões
e à presença de mecanismos fracos de regulação e controle, entre outros fatores. Políticas de recursos
humanos centradas no treinamento e na certificação de habilidades, bem como na melhoria das condições de trabalho de profissionais da área, são fundamentais para promover qualidade do cuidado, visto
que estes profissionais são a espinha dorsal dos serviços de atenção. Pouquíssimos países da região
(Argentina, Chile e Uruguai) têm requisitos obrigatórios de treinamento ou certificação de recursos
humanos, mas mesmo nesses países, apenas uma pequena parcela da força de trabalho efetivamente
atende aos requisitos de treinamento.

MENSAGEM 3
Políticas públicas são essenciais. Países com sistemas mais desenvolvidos de aposentadoria,
atenção à saúde e cuidados de longa duração alcançam uma pontuação mais alta no índice de
qualidade de vida de pessoas idosas.

A expectativa de vida saudável sem pobreza aos 65 anos é seis anos maior em países com altos níveis de proteção social, em comparação com países onde esses níveis são baixos, conforme medido
por um índice que combina a cobertura e a qualidade das aposentadorias, da atenção à saúde e dos
cuidados de longa duração. Argentina, Uruguai, Costa Rica e Chile têm os níveis mais altos de proteção
social na região (Figura 3). A maioria dos países apresenta melhor desempenho na área de aposentadoria, seguida por atenção à saúde (em que a cobertura geralmente é melhor do que a qualidade) e
cuidados de longa duração (em que a maioria dos países tem um desempenho ruim tanto na cobertura
quanto na qualidade devido a sistemas pouco desenvolvidos).

xvi

ENVELHECER

NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA
ENTRE PESSOAS IDOSAS

FIGURA 3 CORRELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS
E PROTEÇÃO SOCIAL, 2019
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Fonte e notas: Ver Figura 3.11.

MENSAGEM 4
As políticas de proteção social para pessoas idosas enfrentarão enormes pressões de sustentabilidade fiscal e social nas próximas décadas, expondo a necessidade de equilibrar os gastos
públicos de forma a beneficiar diferentes gerações.

O gasto com proteção social para pessoas idosas deverá aumentar rapidamente devido ao envelhecimento da população. Estima-se que os gastos com aposentadorias, atenção à saúde (pública e privada,
para todas as faixas etárias) e cuidados de longa duração deverão aumentar de 11,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2020 para 18,9% do PIB em 2050. Cerca de 48% desse aumento serão impulsionados
pelos gastos com aposentadorias, que deverão passar de 3,9% do PIB em 2020 para 7,4% em 2050. Os
gastos com saúde aumentarão de 7,4% para 10,2%. A maior parte desse aumento será impulsionada por
gastos com saúde para pessoas com mais de 65 anos, que deverão passar de 2,2% do PIB em 2020 para
4,8% em 2050, enquanto os gastos com pessoas com menos de 65 anos permanecerão relativamente
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constantes, em aproximadamente 5% do PIB. Além disso, a pressão para o desenvolvimento de serviços
de cuidados de longa duração deverá aumentar nos próximos anos, exacerbando potencialmente as
pressões fiscais. Se os gastos com proteção social não puderem ser mantidos, a qualidade de vida das
pessoas idosas poderá ser negativamente afetada.
O crescimento projetado dos gastos com proteção social varia substancialmente de país para país.
Em alguns países como Brasil, Costa Rica e Argentina, os gastos deverão aumentar em mais de 8% do
PIB até 2050. Outros países, como Paraguai, Peru ou República Dominicana, verão aumentos de gastos
inferiores a 5% do PIB.

FIGURA 4 TENDÊNCIAS NOS GASTOS COM APOSENTADORIAS, ATENÇÃO À SAÚDE E
CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO COMO PARCELA DO PIB (%), 2020-2050
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Fonte e notas: Ver Figura 4.5.

Aumentar os gastos com proteção social para pessoas idosas não é o único cenário futuro possível.
Os países podem optar por reduzir os benefícios de aposentadoria, ajustar a qualidade dos serviços de
saúde ou limitar o desenvolvimento de sistemas de cuidados de longa duração. As projeções de gastos
neste relatório supõem que os países manterão os benefícios de aposentadoria constantes (em relação
aos salários), adaptarão a saúde às tendências tecnológicas e epidemiológicas, e ampliarão os serviços
de cuidados de longa duração. No entanto, essas suposições não devem ser tomadas como certas. Os
países poderão carecer de espaço fiscal ou consenso político para trilhar esse caminho. Aposentadorias
e gastos com saúde poderão necessitar de ajustes significativos. Por exemplo, as taxas de reposição
nos sistemas contributivos teriam que ser reduzidas em mais da metade - de 55% em 2020 para 24%
em 2050 - para que os gastos como porcentagem do PIB permanecessem constantes. Esses ajustes
podem afetar a qualidade de vida das pessoas idosas e impor desafios sociais. As tensões entre sustentabilidade fiscal e social serão uma força decisiva na formulação de políticas.
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Todas as reformas precisarão pesar os ganhos e ônus entre bem-estar e gastos ao longo das gerações. Em média, as taxas de pobreza entre crianças (0-17 anos) são 17 pontos percentuais maiores do
que entre pessoas idosas. Na Argentina e no Brasil, onde a pobreza entre pessoas idosas foi praticamente erradicada, as crianças ainda enfrentam taxas de pobreza superiores a 30%. O envelhecimento
da população pode criar pressões para reduzir os gastos com grupos mais jovens, apesar de suas taxas
mais altas de pobreza, a fim de aumentar os gastos com proteção social para pessoas idosas. Dadas
as tendências populacionais atuais, a inação apenas aprofundará a tendência dos gastos públicos para
pessoas idosas.

MENSAGEM 5
A região necessita de mudanças substanciais de políticas para enfrentar o desafio do envelhecimento populacional. Essas mudanças incluem reformas na previdência social (aposentadorias),
na saúde e nos sistemas de cuidados de longa duração, todas com uma abordagem holística na
qual as três áreas de políticas sejam criadas e implementadas em conjunto a fim de melhorar
a qualidade e a eficiência.

Os desafios futuros exigirão mudanças significativas nos sistemas individuais (aposentadorias, saúde
e cuidados de longa duração), mas o desenho de proteção social resultante também terá que garantir
uma abordagem holística para melhorar a qualidade e a eficiência dos gastos. Os países precisarão
reformar as áreas de atenção à saúde e cuidados de longa duração para aumentar sua cobertura e qualidade, bem como tornar os gastos com aposentadorias mais equitativos entre grupos socioeconômicos,
com o objetivo abrangente de tornar os sistemas de proteção social mais sustentáveis. Formuladores de
políticas devem considerar as sinergias e os compromissos entre as três áreas. Por exemplo, as reformas
na aposentadoria destinadas a melhorar a sustentabilidade fiscal, reduzindo os benefícios recebidos
por alguns grupos, têm maior probabilidade de serem aceitas pela sociedade se acompanhadas de
uma melhor cobertura e qualidade da saúde e benefícios de cuidados de longa duração. As reformas
na atenção à saúde e nos cuidados de longa duração também devem coordenar os serviços prestados
pelos dois setores, o que tem demonstrado aumentar a eficiência. Cada país terá diferentes pontos de
partida e desafios. Este relatório oferece princípios norteadores para essas reformas (Tabela 1).
A complexidade das reformas varia entre países. O cenário mais complexo está nos países que precisam aumentar a cobertura nas três áreas de proteção social e, ao mesmo tempo, melhorar qualidade
e conter custos. Trata-se de países com altos benefícios previdenciários que alcançam uma parcela
muito pequena da população, têm baixa cobertura e qualidade na atenção à saúde, e não dispõem de
um sistema de cuidados de longa duração. Em contrapartida, as reformas podem ser mais facilmente
implementadas em países onde a cobertura e a qualidade são relativamente melhores e o gasto corrente
é mais modesto em relação à renda nacional e às receitas fiscais.
Ao analisar as reformas de proteção social para pessoas idosas, este relatório oferece contribuições
importantes para a Visão 2025 (BID, 2021b), que é a visão do Banco Interamericano de Desenvolvimento para uma recuperação econômica sustentável e inclusiva pós-Covid-19. A visão discute políticas
destinadas a: (i) promover o progresso social por meio de melhores sistemas de proteção social; (ii)
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fortalecer a boa governança e as instituições, assegurando a eficiência dos gastos e melhorando os
efeitos redistributivos das políticas fiscais e de gastos, bem como gerando uma sustentabilidade fiscal
que apoie o crescimento econômico equitativo; (iii) reforçar a igualdade de gênero, uma vez que as
mulheres constituem a maioria das pessoas idosas e pessoas cuidadoras de pessoas idosas, e as mulheres normalmente têm menos acesso a recursos previdenciários.
Este relatório está organizado da seguinte forma: Na seção 1, analisamos a velocidade da transição
demográfica em diferentes países da região. Na seção 2, avaliamos a qualidade de vida geral das pessoas
idosas e classificamos os países com base em um índice de qualidade de vida. Na seção 3, analisamos a
cobertura e a qualidade de aposentadorias, atenção à saúde e cuidados de longa duração. Calculamos
um índice de proteção para cada uma dessas áreas e combinamos os três índices para calcular um
índice geral de cobertura e qualidade da proteção social em cada país. Ainda na seção 3, analisamos
a correlação entre qualidade de vida de pessoas idosas e proteção social. Este relatório é o primeiro a
produzir um índice global de proteção social para pessoas idosas em vários países da América Latina
e Caribe. Na seção 4, discutimos a sustentabilidade das políticas atuais de proteção social. Primeiramente, analisamos a sustentabilidade de cada área (aposentadorias, atenção à saúde, cuidados de
longa duração) e, em seguida, avaliamos a sustentabilidade do gasto total. Incluímos um exercício de
benchmarking com países de alta renda de fora da região. Finalmente, na seção 5, apresentamos um
resumo das reformas políticas necessárias para enfrentar o rápido envelhecimento populacional, destacando sinergias, benefícios e ônus entre aposentadorias, atenção à saúde e cuidados de longa duração.
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TABELA 1 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS REFORMAS
Aposentadorias

Atenção à saúde

Cuidados de longa duração

Governança para a qualidade
Planejar benefícios de maneira conjunta
Reformas dos
Sistemas

Desvincular parcialmente os benefícios do emprego formal
Coordenar serviços de atenção à saúde e cuidados de longa duração
Estabelecer instituições para subsidiar e orientar políticas para populações longevas
Incluir considerações de gênero que fechem lacunas de cobertura e qualidade

Redefinir objetivos
e parâmetros de
aposentadoria

Principais
Reformas
Setoriais

Em alguns
casos, aumentar
aposentadorias
não contributivas e
integrar sistemas
Promover o
emprego formal
Estimular a poupança
voluntária
Abordar discrepâncias
de gênero na cobertura
e adequação de
aposentadorias

Melhorar a equidade
financeira
Reorganizar sistemas
para abordar o novo
perfil epidemiológico
Adotar uma abordagem
centrada na pessoa
e na comunidade

Desenvolver arcabouço legal
e financeiro
Estabelecer critérios de elegibilidade,
incluindo mecanismos para
avaliar dependência funcional
Definir combinações de serviços
Definir e supervisionar
padrões de qualidade

Fortalecer a
atenção primária

Desenvolver recursos
humanos qualificados

Fortalecer a educação,
a prevenção e a
promoção da saúde

Promover serviços preventivos
de cuidados de longa duração

Abordar lacunas
de gênero
Fortalecer recursos
humanos (em números
e habilidades)

Fonte: Elaboração própria.
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Estimular empresas do setor privado
Abordar lacunas de gênero,
melhorando as condições de
trabalho, proporcionando descanso
a familiares de cuidam, incentivando
a divisão de responsabilidades
do cuidado entre os gêneros
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1

 A
 mérica Latina e Caribe
estão envelhecendo
rapidamente

As gerações atuais estão vivendo mais tempo e com mais saúde do que em qualquer outro momento
da história. Na América Latina e Caribe, a expectativa média de vida ao nascer aumentou de 29 anos
em 1900 para 75 anos em 2021 — um ganho notável de 46 anos (PNUD, 2019). O progresso social e
econômico está gradualmente colocando todos os países no caminho para taxas menores de nascimento
e mortalidade, resultando em uma maior proporção de pessoas idosas.
A região da América Latina e Caribe está envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outra
no mundo, de forma que o envelhecimento populacional que a região já enfrentou não é um bom
prognóstico dos desafios que estão por vir. Entre 1990 e 2020, a parcela da população com mais de 65
anos aumentou 4,2 pontos percentuais, passando de 4,8% para os atuais 9%. Hoje, a parcela de pessoas
idosas na região é semelhante à média mundial (9,3%), e substancialmente inferior à dos países de alta
renda da Europa (19,1%) ou da América do Norte (16,8%). No entanto, o envelhecimento da população
está acontecendo mais rapidamente na região da América Latina e Caribe do que em qualquer outro
lugar. Na Europa, foram necessários 56 anos para que a parcela da população com mais de 65 anos
aumentasse de 10% para 20%. Na América Latina e Caribe, essa transição acontecerá na metade desse
tempo (PNUD, 2019). Até 2091, as regiões da América Latina e Caribe e da Europa serão as únicas no
mundo onde 30% da população têm 65 anos ou mais (Figura 1.1).1
A pandemia de Covid-19 não altera esse padrão demográfico. A mortalidade por Covid-19 é mais
alta entre pessoas idosas, e os óbitos na região durante 2020 excederam substancialmente os de anos
anteriores. A pandemia mostrou que a saúde física e mental das pessoas idosas, bem como suas redes
de apoio social, são vulneráveis aos efeitos das crises. No entanto, evidências passadas revelam que as
pandemias interromperam apenas temporariamente as tendências de longa duração de fertilidade e
longevidade, e projeções sugerem que a pandemia por Covid-19 terá um impacto igualmente pequeno
(Wilson, Temple e Charles-Edwards, 2021).

1. Calculado com base em dados populacionais do relatório Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas, Revisão de 2019:
https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/
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FIGURA 1.1 PESSOAS COM 65 ANOS OU MAIS COMO PARCELA
DA POPULAÇÃO (%), 1990-2100
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Fonte: Cálculos próprios, com base em dados do relatório Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2019, das Nações Unidas, estimativas
de variantes médias.
Notas: Para chegar a esses números, usamos as perspectivas para a Região da América Latina e Caribe, computadas pelo relatório Perspectivas
da População Mundial: Revisão de 2019, das Nações Unidas, que inclui Caribe, América Central e América do Sul. O anexo 1.A lista todos os países
incluídos no cálculo das Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas.

A situação e a velocidade do envelhecimento populacional variam substancialmente entre os países
da região (Figura 1.2). Algumas nações, como Barbados ou Uruguai, já têm uma grande parcela de pessoas idosas. Seu processo de envelhecimento começou antes do de outros países da região e tem sido
relativamente lento. Serão necessários entre 50 e 60 anos para que a parcela de pessoas com mais de
65 anos passe de 10% para 20%. Essa linha do tempo é semelhante à de um país europeu médio. Outros
países da região, como Brasil, Costa Rica ou Chile, envelheceram recentemente a um ritmo acelerado. Um
terceiro grupo, que inclui Equador, República Dominicana, México e Suriname, ainda tem uma população
relativamente jovem, mas que envelhecerá em breve e com muita rapidez. Em geral, o envelhecimento
populacional está acontecendo mais rapidamente em países onde a transição demográfica começou
mais tarde. Esses países terão menos tempo para adaptar sua estrutura social e produtiva, bem como
suas políticas públicas, aos novos desafios impostos pelo envelhecimento populacional.
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FIGURA 1.2 NÚMERO DE ANOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA QUE A PORCENTAGEM DA
POPULAÇÃO ACIMA DE 65 ANOS AUMENTE DE 10% PARA 20%.
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Fonte e notas: Ver Figura 1.1.
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A própria população mais idosa envelhecerá cada vez mais à medida que a parcela de pessoas com
mais de 80 anos aumentar. O desenvolvimento econômico e social, aliado aos avanços no diagnóstico
e na gestão de condições crônicas de saúde, tem prolongado significativamente a expectativa de vida,
embora às vezes a saúde das pessoas fique aquém do ideal nesses anos adicionais (ver Seção 3.3). De
1990 a 1995, uma pessoa média de 65 anos na América Latina poderia esperar viver 16 anos a mais. De
2015 a 2020, esse número chegou a 18 anos, e deverá subir para 21 entre 2050 e 2055 (PNUD, 2019). A
expectativa de vida aos 80 anos está aumentando ainda mais rapidamente em termos relativos, de sete
anos entre 1990 e 1995 para nove anos no período entre 2015 e2020. A projeção entre 2050 e 2055 é
de 11 anos. Como resultado, as pessoas com mais de 80 anos constituem uma parcela cada vez mais
importante da população idosa, que deverá crescer de uma média regional de 21% em 2020 para 29%
em 2050 e 43% em 2100 (PNUD, 2019).
As mulheres vivem mais do que os homens. É fato bem documentado que as mulheres vivem mais do
que os homens em praticamente todos os lugares do mundo. Na América Latina e Caribe, a expectativa de vida ao nascer é de 78,5 anos para as mulheres, e 72 anos para os homens - uma diferença de
mais de 6 anos (PNUD, 2019). Essa diferença entre sexos cai para 2,8 anos aos 65 anos e para 1,4 ano
aos 80 anos.
O envelhecimento também tem uma dimensão socioeconômica. A expectativa de vida está positivamente correlacionada com renda e outras medidas socioeconômicas, como a educação (Wilkinson e
Marmot, 2003). Os dados para a região são escassos, mas um estudo recente baseado em uma pesquisa
realizada em seis grandes cidades da América Latina e Caribe2 confirma o gradiente socioeconômico
da longevidade (Bilal et al., 2019).
A taxa de fecundidade está diminuindo, e as famílias serão menores. A taxa de fecundidade na América
Latina e Caribe caiu de uma média de 5,8 nascimentos por mulher em 1950 para menos do valor necessário para manter a população constante (2,1) em 2020. A expectativa é de que esta caia ainda mais,
até atingir um valor estacionário de 1,73. Isso significa que a pessoa média nascida na década de 1940
(hoje com 80 anos) tem seis filhos e aproximadamente 24 netos. Alguém nascido na década de 1980
(hoje com 40 anos) terá apenas dois filhos e quatro netos, em média. Famílias de tamanhos menores
significam que a rede de parentes próximos, que geralmente prestam cuidados a pessoas idosas em
situação de dependência de cuidados , está encolhendo. Em um contexto em que os sistemas formais
de cuidados de longa duração são incipientes, essa mudança poderia levar ao aumento da parcela de
pessoas idosas com necessidades de cuidados não atendidas.
À medida que a população envelhecer, a força de trabalho potencial logo começará a diminuir.
Durante as últimas quatro décadas, a região teve a oportunidade de colher os benefícios de um dividendo demográfico. De 2000 a 2015, cerca de 60% do crescimento da região deveu-se ao aumento
da população em idade ativa (20-64 anos), e não ao aumento de produtividade (Alaimo et al., 2015).

2. As cidades incluídas no estudo foram Buenos Aires, na Argentina; Belo Horizonte, no Brasil; Santiago, no Chile; San José, na Costa
Rica; Cidade do México, no México; e Cidade do Panamá, no Panamá.
3. Baseado no relatório das Nações Unidas Perspectivas da População Mundial. Disponível em: https://population.un.org/wpp/Download/
Standard/Fertility/
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O envelhecimento logo começará a esgotar esse dividendo. A população em idade ativa como parte
da população total da região deve crescer apenas marginalmente na próxima década - de 59,0% em
2020 para 59,5% em 2030. A partir desse ponto, essa faixa etária deverá diminuir, e a população idosa
se tornará a única faixa etária a crescer em termos relativos (PNUD, 2019). Em média, a proporção
entre pessoas com mais de 65 anos e pessoas em idade ativa passou de 9,9% em 1990 para 15,2%
em 2020, e deverá chegar a 32,8% em 2050 e 48% em 2070. Isso significa que, enquanto em 2020
havia aproximadamente seis pessoas entre 20 e 64 anos para cada pessoa idosa, em 2070 haverá
cerca de duas.
Como resultado dessas tendências demográficas, a região da América Latina e Caribe envelhecerá
antes de atingir uma renda alta. A região enfrentará seu processo de envelhecimento em uma posição
econômica pior em relação aos países de alta renda. Esses países tinham um PIB per capita médio de 19
mil dólares (USD constante de 2015), quando a porcentagem da população acima de 65 anos chegou
a 10% por volta de 1975. Quando a região atingir esse marco, pouco antes de 2025, seu PIB médio per
capita será de apenas 9 mil dólares. Salvo mudanças drásticas nas tendências demográficas ou econômicas, a região atingirá o próximo marco populacional (20% da população acima de 65 anos) com
menos da metade do PIB per capita dos países de alta renda (Figura 1.3).

USD (Constante de 2015)

FIGURA 1.3 PIB PER CAPITA NO ANO EM QUE A PARCELA DE PESSOAS IDOSAS
ATINGIR 10% E 20% (USD CONSTANTES DE 2015)
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Fonte: Cálculos próprios, com base em dados populacionais do relatório das Nações Unidas Perspectivas da População Mundial: Revisão de
2019, dados sobre PIB do Banco Mundial e estimativas de crescimento do relatório Perspectivas Econômicas Globais do Fundo Monetário
Internacional, 2020.
Notas: Os números foram calculados com base em agregados para América Latina e Caribe a partir dos dados de cada instituição. Uma lista
de todos os países incluídos nessa região pelo relatório das Nações Unidas Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2019, pelo Banco
Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional pode ser encontrada no Anexo 1.A. O valor para 2025 é calculado com base no valor do Banco
Mundial de 2020, com estimativas de crescimento do Fundo Monetário Internacional. A partir de 2026, a taxa de crescimento estimada para a
região da América Latina e Caribe é de 3% ao ano.
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O envelhecimento será um grande impulsionador de políticas públicas nas próximas décadas. Os
países serão pressionados a implementar políticas que garantam o bem-estar de uma população mais
idosa sem comprometer outras necessidades de desenvolvimento. Mais especificamente, o envelhecimento da população pressionará gastos com aposentadorias, atenção à saúde e cuidados de longa
duração. Atualmente, as aposentadorias e a atenção à saúde respondem por 35% dos gastos públicos
na região. Sem reformas, Panadeiros e Pessino (2018) preveem que essa porcentagem aumentará para
80% até 2065, inviabilizando outros gastos sociais e investimentos. Os países da América Latina e
Caribe precisarão implementar reformas que melhorem e garantam a sustentabilidade de seus gastos
com proteção social. Dadas as tendências populacionais e de gastos, um dos principais objetivos será
encontrar eficiências em cada conjunto de políticas, bem como complementaridades entre elas.
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2

A
 qualidade de vida
das pessoas idosas está
melhorando, mas muitos
países ainda estão atrasados

2.1 Um novo índice da qualidade de vida das
pessoas idosas
Nesta seção, analisaremos a qualidade de vida das pessoas idosas. Para facilitar as comparações entre
e dentro dos países, criamos um índice simples para medir o progresso da região nas últimas décadas
e destacar as diferenças atuais entre países. Esse índice combina três dimensões: (i) longevidade (uma
pessoa está em melhor situação quando vive mais); (ii) estado de saúde (uma pessoa está em melhor
situação quando vive com saúde); e (iii) renda (uma pessoa está em melhor situação quando vive sem
pobreza). Reconhecemos que esse é um índice simplificado que inclui apenas algumas das dimensões
importantes da qualidade de vida das pessoas idosas. Também realizamos uma análise detalhada da
participação no mercado de trabalho, da carga de doenças, da prevalência de situações de dependência funcional e de etarismo (discriminação contra pessoas idosas). No entanto, esses fatores não estão
incluídos no índice de qualidade de vida, seja para evitar a dupla contagem (por exemplo, a carga de
doenças e a dependência funcional estão refletidas no indicador de expectativa de vida saudável), ou
porque não há dados disponíveis para todos os países (como é o caso do etarismo). Por falta de dados,
não analisamos outras esferas da qualidade de vida, tais como satisfação com a vida ou inclusão e participação social. Embora limitado, nosso índice é replicável em todos os países e ao longo do tempo, além
de oferecer um ponto de partida útil para ser usado à medida que mais dados se tornarem disponíveis.
Definimos nosso índice simples de qualidade de vida como o número de anos que uma pessoa de
65 anos pode esperar viver com saúde e sem pobreza. A fórmula para o índice é:
(1)
Onde:
é o índice de qualidade de vida para pessoas com mais de 65 anos no país ;
éa
porcentagem de pessoas com mais de 65 anos no país cuja renda está abaixo da linha de pobreza internacional de 5 dólares por dia, paridade do poder de compra (2011), com base em dados de pesquisas
domiciliares nacionais;
é a porcentagem da população que vive livre da pobreza; e
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a expectativa de vida saudável aos 65 anos no país . O indicador é expresso em anos e publicado pelo
Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde.

2.2 Tendências na qualidade de vida das
pessoas idosas e variações entre paísess
Nas últimas duas décadas, a região da América Latina e Caribe obteve importantes ganhos na qualidade de vida das pessoas idosas. De acordo com nosso índice, as pessoas idosas vivem mais tempo,
com melhor saúde e menos pobreza do que há 20 anos. Em 2000, a pessoa média de 65 anos poderia
esperar viver 7,06 anos com saúde e sem pobreza. Em 2019, esse indicador havia aumentado 37%, para
9,68 anos (Figura 2.1). Cerca de 86% desse ganho são atribuídos à queda das taxas de pobreza entre
pessoas idosas (de 48% para 34%).4 Comparativamente, o aumento da expectativa de vida saudável
aos 65 anos no mesmo período foi mais modesto, passando de 13,33 anos em 2000 para 13,88 anos em
2019. Os ganhos na expectativa de vida saudável em idades mais avançadas têm sido mais acentuados
em países de alta renda onde o indicador aumentou em mais de um ano no mesmo período, subindo
de 13,6 para 14,9.

4. A pobreza em geral é medida no nível familiar por meio da renda familiar per capita. Nessa abordagem, todos os membros da família
são pobres ou não pobres. Nos últimos anos, alguns autores têm questionado a homogeneidade do bem-estar em um domicílio e
demonstrado, por exemplo, que mulheres e crianças pobres e desnutridas são frequentemente encontradas também em famílias não
pobres (Brown, Ravallion, e van de Walle et al., 2017). Seguindo a mesma linha de pensamento, neste relatório medimos a pobreza
entre pessoas idosas, comparando renda individual com uma linha de pobreza internacional de 5 dólares por dia após ajuste pelo
poder de compra. Isso nos permite considerar a renda das pessoas idosas independentemente da composição familiar e analisar de
forma significativa diferenças de sexo na pobreza entre pessoas idosas.
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FIGURA 2.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA PARA PESSOAS IDOSAS
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE, POR SEXO, 2000-2019
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Fonte: Cálculos próprios com base em (i) dados sobre a expectativa de vida ajustada pela saúde do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças; (ii) dados sobre a pobreza entre pessoas idosas das pesquisas domiciliares harmonizadas do BID.
Notas: A média regional inclui dados de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador e Uruguai. Os seguintes países não foram incluídos na média regional devido à inconsistência ou ausência de dados para 2019: Belize (2007), Haiti (2012), Jamaica (2014), Nicarágua (2014), Bahamas (2014), Trinidad e Tobago (2015),
Barbados (2016), Guiana (2017) e Suriname (2017). A Venezuela também está excluída da média porque seu aumento exponencial da pobreza
desde 2015 (até 95,1% em 2019) afetaria significativamente a média regional em 2019. A média regional é a média não ponderada dos valores
dos países. A expectativa de vida saudável aos 65 anos é o cálculo para pessoas de 65 a 69 anos. A taxa de pobreza é a parcela de indivíduos
cuja renda individual diária está abaixo da linha de 5 dólares (paridade do poder de compra em 2011).

Uma parcela significativa da tendência foi impulsionada por melhorias na qualidade de vida das
mulheres. É sabido que, em média, as mulheres vivem vidas mais longas e mais saudáveis do que os
homens. Em 2000, a expectativa era de que uma mulher de 65 anos vivesse 1,45 ano saudável a mais
do que um homem da mesma idade (14,03 contra 12,58). No entanto, as mulheres também têm maior
probabilidade de enfrentar a pobreza quando mais velhas porque seu acesso e níveis de aposentadoria
e outras fontes de renda são inferiores aos dos homens. Em 2000, apenas 42% das mulheres na América Latina e Caribe tinham uma renda individual acima da linha de pobreza (em comparação com 64%
dos homens). Consequentemente, em 2000, as mulheres da região poderiam esperar viver 6,03 anos
saudáveis, sem pobreza, em comparação com 8,14 anos para os homens, com uma notável lacuna de
dois anos. Em 2019, essa lacuna havia diminuído para menos de um ano: as mulheres poderiam esperar viver 9,33 anos saudáveis e sem pobreza, em comparação com 10,03 para os homens (Figura 2.2).
Essa melhora para as mulheres foi impulsionada tanto pelo aumento da lacuna na expectativa de vida
saudável (que chegou a 1,6 ano), como por um aumento drástico na proporção de mulheres com níveis
de renda acima da linha de pobreza (de 42% para 59%).
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FIGURA 2.2 ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA E COMPONENTES PARA PESSOAS IDOSAS
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 2000-2019
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Fuente y notas: Véase el gráfico 2.1.

Apesar das melhorias na América Latina e Caribe como um todo, a qualidade de vida das pessoas
idosas continua a variar muito entre países, com diferenças de até sete anos. Em países como Panamá, Chile, Uruguai e Brasil, um homem de 65 anos pode esperar viver mais de 12 anos saudáveis e sem
pobreza, em comparação com menos de cinco anos na Guatemala ou em Honduras (Figura 2.3). Essas
grandes diferenças são explicadas por discrepâncias nas taxas de expectativa de vida saudável e sem
pobreza. Há uma lacuna de cinco anos na expectativa de vida saudável entre Colômbia e Honduras (que
têm os maiores e menores valores na nossa amostra). Da mesma forma, embora as taxas de pobreza
entre pessoas idosas (com base na renda individual) estejam abaixo de 15% em países como Brasil ou
Uruguai, outros países ainda apresentam taxas acima de 60%.
As diferenças de sexo são maiores em países com a pior qualidade de vida, principalmente devido
a diferenças na renda do trabalho ou na elegibilidade para aposentadoria que impactam as taxas de
pobreza entre pessoas idosas. Em países com alta cobertura de aposentadoria, como Argentina, Brasil,
Uruguai ou Chile, uma maior expectativa de vida saudável se traduz em melhor qualidade de vida para
as mulheres. Em contrapartida, as mulheres idosas têm menos qualidade de vida do que os homens
idosos em países com baixa cobertura de aposentadoria.
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FIGURA 2.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA PARA PESSOAS IDOSAS, POR SEXO, 2019
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Fontes: Ver Figura 2.1.

A principal conclusão sobre a qualidade de vida das pessoas idosas na região — ou seja, de que ela
melhorou significativamente nos últimos vinte anos — é robusta para diferentes medidas de pobreza,
embora tanto a classificação dos países quanto as tendências na lacuna de sexo em relação à qualidade
de vida variem com base nas premissas metodológicas empregadas. O Anexo 1.B mostra como o índice
muda quando a renda familiar é usada em vez da renda individual como indicador de pobreza, bem
como os efeitos do uso de diferentes limiares para definir pobreza individual. Também são discutidas as
diferentes formas de medir expectativa de vida e expectativa de vida saudável (Quadro B.1 e Quadro B.2).
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2.3 Segurança de renda
Para as pessoas idosas, a segurança da renda é essencial para garantir uma vida sem privação material
e depende da capacidade dessas pessoas para participar ativamente do mercado de trabalho, bem
como de políticas para aposentadorias e outras transferências de renda. À medida que as pessoas
envelhecem, sua participação no mercado de trabalho diminui e as aposentadorias e outras transferências se tornam a principal fonte de renda. Aos 80 anos, a renda da maioria das pessoas é oriunda
de aposentadoria ou de outras fontes que não o trabalho. Essa mudança drástica de renda do trabalho
para renda de outras fontes é moldada em grande parte pelas oportunidades no mercado de trabalho
para pessoas idosas, sua disposição e capacidade para continuar trabalhando, e a criação e cobertura
de sistemas de aposentadoria.
Nas últimas duas décadas, o padrão de vida das pessoas idosas na região melhorou significativamente, com a ascensão de muitas à classe média ou alta. A proporção de pessoas idosas nesses
grupos (definidos como aqueles com renda acima de 12,4 dólares por dia) aumentou de 29% para 42%.
A mudança foi ligeiramente maior entre as mulheres (14 pontos percentuais) - de 21% para 35% -, em
comparação com 12 pontos percentuais entre os homens (de 38% para 50%). No entanto, as diferenças entre países permanecem grandes. Enquanto mais de 80% das pessoas idosas no Uruguai podem
ser consideradas de classe média com base na sua renda individual, esse número é inferior a 20% na
Guatemala e em Honduras (ver a cor da base superior de cada barra na Figura 2.4). Em cada país, há
uma forte correlação entre educação e pobreza nas populações idosas. Por exemplo, as taxas de pobreza entre pessoas com mais de 80 anos e níveis baixos de escolaridade giram em torno de 35%, em
comparação com 19% entre pessoas com níveis altos de escolaridade. Esse gradiente é particularmente
exorbitante na Bolívia, na Colômbia, no México e em El Salvador.
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FIGURA 2.4 PARCELA DE PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS POR CATEGORIA
DE RENDA E SEXO (%), 2019
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Fonte: Cálculos próprios, com base em informações das Pesquisas Familiares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento América Latina e Caribe.
Notas: As categorias de renda usadas no gráfico baseiam-se na renda individual diária: pobreza extrema (menos de 3,1 dólares); pobreza (entre 3,1
e 5,0 dólares); situação de vulnerabilidade 1 (entre 5,5 e 9,0 dólares); situação de vulnerabilidade 2 (entre 9 e 12,4 dólares); e uma renda média e
uma alta combinadas na mesma barra (acima de 12,4 dólares). Os dados para Guiana e Suriname são de 2017. Foram excluídos países com dados
de 2016 e anteriores: Belize (2007), Haiti (2012), Jamaica (2014), Nicarágua (2014), Bahamas (2014), Trinidad e Tobago (2015), Barbados (2016).
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As melhorias na segurança de renda nos últimos 20 anos foram impulsionadas principalmente por
mudanças nos sistemas de aposentadoria e, em menor medida, pelo aumento do emprego entre
pessoas idosas (Figura 2.5). Em 2000, cerca de 29% das pessoas de 50 a 80 anos não tinham renda
(16% dos homens e 41% das mulheres). Em 2019, esse número havia caído para 18%, com diferenças
significativas, porém menores, entre sexos (10% para homens e 26% para mulheres). A ampliação das
aposentadorias não contributivas reduziu significativamente o número de pessoas idosas sem renda,
particularmente em idades avançadas (Bosch, Melguizo e Pagés, 2013). Paralelamente, a oferta de mão
de obra aumentou cerca de 10 pontos percentuais na faixa etária 50-64 anos e 5 pontos percentuais
entre indivíduos com mais de 65 anos. Mais uma vez, esse aumento na oferta de mão de obra foi impulsionado principalmente pelo aumento do ingresso de mulheres no mercado de trabalho.
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FIGURA 2.5 FONTES DE RENDA DAS PESSOAS IDOSAS, POR IDADE E SEXO,
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 2000 E 2019
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Fonte: Cálculos próprios, com base em dados das Pesquisas Familiares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - América
Latina e Caribe.
Notas: Os dados empregados para a média regional incluem Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador e Uruguai. Ver na Figura 2.1 as razões para a exclusão de determinados
países da média regional.
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A participação de pessoas idosas no mercado de trabalho (incluindo indivíduos acima da idade legal
para aposentadoria) é substancialmente maior na América Latina e Caribe do que em outras regiões
do mundo. Em 2019, 35,8% das pessoas de 65 a 79 anos e 10,9% das pessoas com mais de 80 anos
eram economicamente ativas (Tabela 2.1). Para fins de comparação, nos 28 países da União Europeia,
7% das pessoas com mais de 80 anos são economicamente ativas. Na América Latina e Caribe, há mais
homens idosos do que mulheres idosas no mercado de trabalho. Em 2019, cerca de 50% dos homens de
65 a 79 anos estavam trabalhando, contra 23,8% das mulheres na mesma faixa etária. A probabilidade
de estar trabalhando também é maior entre pessoas idosas com níveis baixos de escolaridade.
A participação relativamente alta de pessoas idosas no mercado de trabalho, particularmente entre
trabalhadores menos escolarizados, está estreitamente relacionada com as lacunas nos sistemas
de aposentadoria. Oliveri (2016) documentou a relação negativa existente entre a parcela de pessoas
idosas que recebem proventos de aposentadoria e a participação no trabalho de pessoas idosas em 18
países da América Latina. Por exemplo, na Guatemala, um país com benefícios limitados de aposentadoria, 45,2% das pessoas de 65 a 79 anos são economicamente ativas (70,4% dos homens nessa faixa
etária), contra 17,4% no Uruguai (24,6% dos homens), onde as aposentadorias têm uma cobertura mais
ampla e tem valores mais adequados.
A maioria da participação na força de trabalho entre pessoas idosas na América Latina e Caribe é
informal e visa compensar a falta de outras fontes de renda, em vez de ser uma opção de envelhecimento ativo. Após os 65 anos, mais de 8 em cada 10 pessoas que trabalham o fazem no setor informal
(número que não mudou nas últimas duas décadas), o que sugere um alto grau de marginalidade e
uma baixa qualidade do emprego nessa faixa etária. Essa realidade tem implicações para as políticas
públicas. Países mais envelhecidos aumentam a idade de aposentadoria para tornar seus sistemas previdenciários mais sustentáveis O objetivo é tanto reduzir os gastos com aposentadorias (encurtando
o tempo durante o qual as pessoas recebem benefícios), quanto impulsionar receitas, aumentando o
tempo de contribuição dos trabalhadores para o sistema. A alta participação de pessoas idosas no
setor de emprego informal significa que tal política pode ser menos eficaz na região, uma vez que esta
estratégia pode não aumentar substancialmente as receitas previdenciárias.
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TABELA 2.1 PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 65 ANOS E MAIS, POR SEXO E FAIXA ETÁRIA (%),
NO MERCADO DE TRABALHO E TAXAS FORMAIS DE EMPREGO (ENTRE PARÊNTESES), 2019
País

65-79 anos

80+ anos

Todos

Homens

Mulheres

Todos

Homens

Mulheres

Argentina

21.3(17)

30.4(17)

14.3(17)

3.4(19.9)

6.5(14)

2(29.3)

Bolivia

55(11.1)

61.8(15.4)

48.8(6.1)

23.3(2.4)

31.9(3.9)

16.4(0)

Brazil

19(6.5)

28.4(10)

11.5(3.8)

3.5(0.5)

6.5(0.8)

1.5(0.2)

Chile

25.9(33)

39.4(37.4)

15.2(23.9)

4.6(21.8)

7.8(22.6)

2.7(20.5)

Colômbia

33.9(1.7)

48.5(2.6)

21.7(1)

6.2(0)

11(0)

2.7(0)

Costa Rica

17.6(29.5)

28.6(33.2)

8.4(19.1)

3.4(34.7)

7.7(35.9)

0.2(--)

República Dominicana

38.1(27.2)

54.6(26.7)

23.5(28.2)

8.2(13.2)

16.1(12.6)

3(15.2)

Equador

46.7(18.4)

58.4(20.3)

35.3(15.4)

17.4(5.6)

22.7(6.8)

13(3.8)

Guatemala

45.2(4.3)

70.4(5.4)

19.4(0.3)

16.1(1.6)

26.9(1.8)

4.5(0)

México

38.6(6.7)

53.9(8.4)

25.4(3.5)

15.1(1.7)

21.5(2.5)

10.1(0.3)

Nicarágua

40.2(3.8)

62.8(3.6)

20.5(4.3)

16.8(0)

29(0)

5.3(0)

Panama

34.4(14.5)

47.9(15.1)

21.8(13.5)

9.8(1)

16(1.4)

5.2(0)

Peru

57.4(3.4)

68.7(5.1)

47.2(1.8)

22.9(0)

29.5(0.1)

17.7(0)

Paraguai

47.6(2.8)

60.1(2.7)

34.7(3.1)

10.4(0)

17.2(0)

5.7(0)

El Salvador

34.9(11.4)

51.4(15.7)

21.9(3.3)

11.2(4.5)

19(6.2)

5.5(0)

Uruguai

17.4(7.4)

24.6(11.2)

12(4.7)

2.3(0.7)

4.1(1.4)

1.4(0.3)

América Latina e Caribe

35.8(12.4)

49.4(14.4)

23.8(9.3)

10.9(7.7)

17.1(7.7)

6.1(7.7)

Fonte: Cálculos próprios, com base em dados das Pesquisas Familiares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - América Latina e
Caribe. OCDE (Pesquisas da Força de Trabalho, LFS) para dados de países da OCDE.
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2.4 Condições de saúde
Uma boa saúde é um determinante essencial da qualidade de vida das pessoas idosas. As pessoas
valorizam tanto a saúde em si, quanto como um elemento essencial da boa qualidade de vida. Além
disso, uma boa saúde contribui para o crescimento econômico por meio do aumento da oferta de mão
de obra e da produtividade, de um retorno maior de outros investimentos em capital humano (como
educação) e de maior sustentabilidade fiscal (Bloom, Khoury e Subbaraman, 2018; Jamison et al., 2013;
Rosendo Silva, Simões e Sousa Andrade, 2018; Weil, 2014, Plaut et al., 2017, Goodchild, Nargis e D'Espaignet, 2018; Pichon-Riviere et al., 2020).
Mais do que nunca, as pessoas na América Latina e Caribe estão vivendo uma vida mais longa, mas
não necessariamente mais saudável. Como observado anteriormente, uma vida mais longa está entre
as maiores conquistas dos países da região no último século. No entanto, a saúde das pessoas idosas
ainda está defasada em relação à de pessoas que vivem em países mais ricos e está abaixo da média da
OCDE, além de variar consideravelmente entre países. Os países tem conseguido reduzir a prevalência
de muitos problemas de saúde, particularmente doenças e infecções maternas e neonatais, mas a alta
prevalência de outras doenças em todas as idades— especialmente diabetes, hipertensão e câncer — tem
comprometido esses ganhos. Não havendo esforços importantes para abordar fatores de risco como
dietas não saudáveis, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e tabagismo, a parcela de pessoas
idosas que vivem com doenças crônicas aumentará.
Em média, as pessoas na América Latina e Caribe passam 10,3 anos da sua vida com algum tipo de
incapacidade ou doença. Em 2019, a expectativa média de vida ao nascer era de 76 anos, com um
ganho de 3,5 anos desde 2000. No entanto, a expectativa de vida ajustada pela saúde5 - uma medida
de quantos anos as pessoas podem esperar viver gozando de plena saúde - era de 65,7 anos. Comparativamente, nos países da OCDE, as pessoas podem esperar viver 80,6 anos, 68,9 deles com saúde.
Em geral, tanto a expectativa de vida quanto a expectativa de vida ajustada pela saúde são maiores
para as mulheres do que para os homens: as mulheres podem esperar viver 6,1 anos a mais do que os
homens e gozar 3,3 anos adicionais com saúde (Figura 2.6 A).
Na América Latina e Caribe, as pessoas que chegarem aos 65 anos de idade podem esperar viver
mais 18,7 anos, 13,9 deles com saúde (Figura 2.6 B). A diferença entre os dois números é o número
médio de anos que as pessoas idosas vivem com problemas de saúde. Essa estatística varia muito entre
países. Em um extremo, os costa-riquenhos de 65 anos podem esperar viver 20,4 anos adicionais, sendo
15,1 deles com boa saúde e 5,3 com saúde precária. No outro extremo, os haitianos de 65 anos podem
esperar viver mais 13,8 anos: 10,4 com boa saúde e 3,4 com saúde precária. Essas estatísticas mostram
como a redução exitosa da mortalidade e a melhoria da saúde podem prolongar a expectativa de vida
saudável, mas também resultar em anos adicionais vividos com doenças.

5. Expectativa de vida ajustada pela saúde é o número de anos que uma pessoa deverá viver em plena saúde— ou seja, subtraindo-se
anos vividos com uma doença ou incapacidade. É calculada multiplicando-se cada ano de vida por um fator que reflete o número
de anos com saúde perdidos devido a um determinado problema de saúde. O peso da incapacidade de cada problema de sa[ude
varia de acordo com sexo e faixa etária e leva em conta comorbidades. O método de Sullivan é a maneira mais comum de efetuar
esse cálculo e é usado pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde. Ver no Apêndice 1 GBD 2017 DALYs HALE and Collaborators,
disponível em https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32335-3/fulltext#sec1
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FIGURA 2.6 EXPECTATIVA DE VIDA E EXPECTATIVA DE VIDA
AJUSTADA PELA SAÚDE (ANOS), 2019
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Fonte: Cálculos próprios, com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em agosto de 2021.
Nota: A expectativa de vida e a expectativa de vida saudável aos 65 anos refletem o cálculo para pessoas de 65 a 69 anos.
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As diferenças dentro dos países também podem ser muito grandes. Por exemplo, na Cidade do Panamá, as mulheres que residem em áreas com níveis socioeconômicos mais altos vivem em média 10
anos a mais do que aquelas de áreas mais pobres. Para os homens, essa diferença é de 8 anos. Em São
José, na Costa Rica, a diferença é inferior a um ano (Bilal et al., 2019). Desigualdades raciais e étnicas
também estão associadas a diferentes resultados de saúde. Por exemplo, pessoas afrodescendentes no
Brasil vivem cerca de seis anos a menos do que pessoas brancas (Paixão, et al., 2010).
A pandemia de Covid-19 afetou pessoas mais longevas na região, mas seu impacto de longo prazo
na expectativa de vida e na expectativa de vida saudável ainda é desconhecido. No primeiro ano da
pandemia, as mortes na região aumentaram cerca de 20% em relação ao ano típico.6 Mais de três quartos
desse excesso de mortes ocorreram entre pessoas com mais de 50 anos. Consequentemente, as projeções de expectativa de vida caíram entre 2 e 10 anos, dependendo do país (Mena e Casali, 2020), para
níveis não vistos desde 2000. A expectativa de vida ao nascer diminuiu mais para os homens do que
para as mulheres. Por exemplo, a expectativa de vida no Chile caiu cerca de 1,6 ano para os homens, em
comparação com 0,9 ano para as mulheres (Islam et al., 2021). Assim, o impacto imediato na saúde das
pessoas idosas da região tem sido enorme. É provável que nos próximos anos, no entanto, a expectativa
de vida seja restabelecida, como aconteceu após epidemias anteriores (Harper, 2021; UNFPA, 2020). No
entanto, várias características da pandemia de Covid-19 sugerem que esta poderia ter efeitos negativos mais longos na qualidade de vida das pessoas idosas. Em primeiro lugar, o vírus tem demonstrado
uma capacidade incrível para produzir cepas que resistem às respostas imunológicas da vacina. Isso
pode significar que a doença continuará a ameaçar as pessoas idosas. Em segundo lugar, um número
significativo de pessoas que sobreviveram à doença apresenta sintomas de Covid-19 longa, que podem
ser debilitantes e poderiam reduzir a expectativa de vida das pessoas idosas no futuro (Harper, 2021).

2.4.1 Principais causas de saúde precária
Apesar da atual pandemia de Covid-19 e dos surtos contínuos de doenças infecciosas, as doenças
crônicas não transmissíveis continuam sendo ao maior problema de saúde na região. Desde 1990,
tais condições têm sido responsáveis por pelo menos 80% das mortes e doenças entre pessoas com
mais de 65 anos — variando de quase 80% no Peru e na Guatemala para mais de 90% em 11 países, incluindo Nicarágua, Trinidad e Tobago e Jamaica. O envelhecimento da população está impulsionando a
demanda por serviços para o tratamento e manejo de doenças crônicas. À medida que as coortes mais
idosas aumentam, mais pessoas serão afetadas por essas doenças e precisarão dos serviços de saúde
associados, a menos que as taxas e a gravidade da doença sejam reduzidas. De fato, entre 2006 e 2016,
estima-se que a contribuição do envelhecimento populacional para o aumento da carga de doenças
tenha sido de 15% (Gakidou et al., 2017).

6. Ver "Excess Deaths Tracker" na revista The Economist em The Economist’s en https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
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Embora o número de pessoas vivendo com doenças tenha aumentado devido ao crescimento e ao
envelhecimento da população, a prevalência geral de doenças entre pessoas idosas não mudou
significativamente. Na América Latina e Caribe, o número de pessoas de 50 a 79 anos que vivem com
incapacidade7 duplicou desde 1990 e triplicou entre pessoas com mais de 80 anos (Figura 2.7). A maior
parte desse crescimento se deve ao aumento do número de pessoas idosas. Certas doenças como diabetes, hipertensão e câncer tornaram-se mais comuns ao longo do tempo, enquanto outras condições
de saúde - particularmente aquelas associadas a doenças infecciosas e acidentes - diminuíram. Por
exemplo, o número de pessoas com mais de 50 anos com diabetes e problemas renais ou distúrbios
musculoesqueléticos e neurológicos aumentou 5,1% desde 2010, enquanto doenças respiratórias crônicas,
distúrbios mentais e doenças dos órgãos dos sentidos diminuíram 3,6% no mesmo período. As tendências
na OCDE são semelhantes, embora esses países estejam bem à frente na transição demográfica. Nos
países da OCDE, o número de anos vividos com incapacidade aumentou em um fator de 1,6 desde 1990
para pessoas entre 50 e 79 anos e duplicou para pessoas com 80 anos ou mais. No entanto, como na
América Latina e Caribe, esse aumento se deve, em grande parte, ao crescimento populacional dessas
coortes mais idosas. A prevalência global de doenças nos países da OCDE também tem se mantido
praticamente constante desde 1990 e em níveis comparáveis aos da América Latina e Caribe.

7. Com base em anos vividos com incapacidade computados pelo estudo Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação
de Saúde. O estudo Carga Global de Doenças usa anos de vida ajustados por incapacidade, que são a soma de anos de vida perdidos
devido à mortalidade prematura e aos anos vividos com incapacidade. Embora em tal estudo incapacidade se refira a qualquer perda
de saúde de curto ou longo prazo que não seja a morte, o BID adota o modelo social de incapacidade reconhecido pela Convenção
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conforme explicado no Plano de Ação de Diversidade do BID.
Portanto, o BID define incapacidade não como uma condição médica, mas como o resultado de uma interação entre pessoas com
limitações e as barreiras externas que limitam sua participação efetiva na sociedade. Para os fins deste relatório, anos de vida ajustados
por incapacidade e anos vividos com incapacidade são usados para medir a carga de doenças, mas o restante do texto evita usar o
termo incapacidade para designar saúde precária ou perda de capacidades devido ao envelhecimento, optando por outros termos
como morbidade, doença e enfermidade.
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FIGURA 2.7 ANOS VIVIDOS COM INCAPACIDADE NA AMÉRICA LATINA E CARIBE,
POPULAÇÃO ACIMA DE 50 ANOS, POR CAUSA, 1990-2019
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
Notas: O número total de anos vividos com incapacidade por 100 pessoas foi calculado usando-se a população total em cada faixa etária. DTMNN
refere-se a doenças transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais e DCNTs a doenças não transmissíveis.
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Em 2019, as doenças dos órgãos dos sentidos (por exemplo, cegueira e perda de visão) e distúrbios
digestivos (por exemplo, cirrose, apendicite, pancreatite e doença biliar) foram as condições crônicas mais comuns. Elas representaram 21% de todas as condições de saúde que afetaram pessoas com
mais de 65 anos, sem diferenças significativas entre os sexos. No entanto, embora os homens sejam
mais afetados por condições que implicam altas taxas de mortalidade, como doenças cardiovasculares
e neoplasias, as mulheres são mais propensas a sofrer condições que podem ser muito debilitantes,
mas têm menores taxas de mortalidade, como distúrbios musculoesqueléticos, mentais ou neurológicos
(Figura 2.8). Essas condições, aliadas a transtornos mentais, diabetes e doença renal, representaram
mais de 50% de todos os anos vividos com incapacidade na região. A prevalência de diabetes, doenças
renais e neoplasias foi a que mais aumentou desde 2010. Em contrapartida, a prevalência de doenças
dos órgãos dos sentidos, transtornos mentais e condições digestivas vem diminuindo. Até a prevalência
de doenças cardiovasculares caiu marginalmente. A pandemia de Covid-19 pode fazer com que algumas
dessas tendências de melhoria - particularmente no caso de transtornos mentais e doenças cardiovasculares - revertam as direções. A região precisa de sistemas melhores de triagem e informação a fim
de ter maior certeza sobre essas tendências e monitorar e responder a mudanças negativas à medida
que estas ocorrerem.

FIGURA 2.8 PREVALÊNCIA DE DOENÇAS EM PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS,
POR DOENÇA E SEXO, 2019 (%)
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
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Tendências gerais à parte, a importância relativa dessas doenças varia entre países. As doenças dos
órgãos dos sentidos são a causa mais prevalente de problemas de saúde entre pessoas idosas em todos
os países da região, particularmente na Guatemala e em El Salvador, com 82 casos por 100 pessoas
com mais de 65 anos. Essa taxa é significativamente mais alta do que em países como Argentina (59
casos por 100 pessoas) e Uruguai (59 casos por 100 pessoas). Diabetes e doenças renais são muito mais
comuns no México (66 casos por 100 pessoas) e na Costa Rica (63 casos por 100 pessoas) do que na
República Dominicana (41 casos por 100 pessoas) e no Uruguai (41 casos por 100 pessoas).
Apesar de afetar um número menor de pessoas, os transtornos mentais são mais debilitantes do
que outras condições. Em 2019, cerca de 14% das pessoas com mais de 65 anos na região sofriam de
transtornos mentais (ou seja, ansiedade, déficit de atenção, transtorno bipolar, transtornos depressivos
e alimentares, esquizofrenia e deficiência intelectual idiopática). Esses transtornos representam 9% dos
anos vividos com incapacidade devido a todas as condições crônicas de saúde na região (Anexo 1.D,
Tabela D.1). No entanto, os efeitos debilitantes dos transtornos mentais são tão graves em comparação
com os de outras condições que representam o maior fator isolado de precarização da saúde para
essa população (medido em anos vividos com incapacidade). Para cada 100 pessoas com mais de 65
anos, os transtornos mentais são responsáveis por 14 anos vividos com incapacidade, uma taxa duas
vezes maior do que a do diabetes e mais de três vezes maior do que a das neoplasias. A pandemia de
Covid-19 agravou esse problema para as pessoas idosas de várias maneiras. Aumentou a ansiedade,
uma vez que a Covid-19 é mais comum, mais grave e mais letal em pessoas idosas. Também levou a um
deslocamento social severo onde quer que a mobilidade física tenha sido limitada, os serviços tenham
sido restringidos, e o isolamento social tenha aumentado (Nações Unidas, 2020).
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2.4.2 Fatores de risco para a saúde
Os problemas de saúde em pessoas idosas são frequentemente resultado de fatores de risco evitáveis,
alguns dos quais estão aumentando. Embora seja difícil controlar os fatores de risco genéticos que
contribuem para um pior estado de saúde nesta população, os fatores de risco ambientais e comportamentais (como dieta não saudável, falta de atividade física, tabagismo e consumo excessivo de álcool)
são passiveis de mudanças (OMS, 2018). As sociedades podem mudar práticas econômicas, políticas
e culturais que contribuam para esses riscos ambientais e comportamentais. Os indivíduos também
podem agir para reduzir muitos dos riscos que enfrentam. Quanto mais cedo uma pessoa reduzir esses
riscos, mais saudável ela será ao longo dos anos de vida. Mesmo mudanças comportamentais e ambientais em pessoas com idades de 50 e 64 anos podem ter impactos positivos para a saúde quando
elas chegarem aos 65 anos de idade. O número de anos que as pessoas da região vivem com doenças
e com a deterioração de capacidades funcionais aumentou, em grande parte devido ao aumento da
população e da longevidade (painéis superiores na Figura 2.9). No entanto, a parcela da população que
sofre de condições relacionadas a riscos metabólicos8 aumentou desde 1990: 21% entre pessoas de 50
a 64 anos; 14% entre as de 65 a 79 anos; e 11% entre aquelas com mais de 80 anos (painéis inferiores na
Figura 2.9). Os riscos comportamentais e ambientais9 têm se mantido relativamente estáveis, exceto
entre pessoas com mais de 80 anos. A parcela desse grupo idoso que sofre de condições relacionadas
com riscos comportamentais e ambientais caiu 18% e 31%, respectivamente, nesse período.

8. Risco metabólico corresponde a anos vividos com incapacidade atribuível a alta glicose plasmática de jejum, alto colesterol LDL,
pressão arterial sistólica alta, alto índice de massa corporal, baixa densidade mineral óssea e disfunção renal.
9. Fatores comportamentais incluem desnutrição infantil e materna, tabagismo e riscos alimentares. Os riscos ambientais incluem água
não tratada, falta de saneamento e lavagem das mãos, poluição do ar, temperatura não ideal e riscos ocupacionais.
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FIGURA 2.9 ANOS VIVIDOS COM INCAPACIDADE, POR FATOR DE RISCO,
POPULAÇÃO ACIMA DE 50 ANOS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 1990-2019
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
Nota: Esse número apresenta o número total de anos vividos com incapacidade em milhões e o número total de anos vividos com incapacidade
por 100 pessoas, usando a população total nessa faixa etária.
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Riscos alimentares, tabagismo, alto índice de massa corporal e valores elevados de glicemia plasmática em jejum, são os fatores de risco mais prevalentes entre indivíduos com mais de 50 anos,
responsáveis por pelo menos 70% dos anos vividos com incapacidade na região, em 2019. Todos
esses riscos, exceto o tabagismo, aumentaram nos últimos 10 anos (Figura 2.10). Embora o tabagismo
tenha diminuído, continua sendo o terceiro maior fator de risco para a saúde e morte prematura, atrás
apenas de valores elevados de glicemia plasmática em jejum e alto índice de massa corporal. A menos
que todos esses fatores de risco sejam substancialmente reduzidos, o número de pessoas idosas que
vivem com saúde precária continuará a crescer.
Os padrões de risco para a saúde variam significativamente entre homens e mulheres: as mulheres geralmente são menos afetadas por fatores de risco comportamentais do que os homens, mas
apresentam fatores de risco metabólicos semelhantes. No geral, as mulheres apresentam menos fatores de risco comportamentais porque os homens são mais propensos ao tabagismo, a maus hábitos
alimentares e ao uso de drogas. No entanto, as mulheres são desproporcionalmente afetadas por sexo
inseguro, pouca atividade física e, mesmo aquelas com mais de 50 anos, sofrem os efeitos de longo
prazo do abuso sexual infantil e da desnutrição materno-infantil. Os riscos metabólicos globais são semelhantes entre homens e mulheres, embora as mulheres apresentem uma carga um pouco maior de
baixa densidade óssea e obesidade, diferença que aumenta com a idade (Figura 2.11).
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FIGURA 2.10 ANOS VIVIDOS COM INCAPACIDADE (POR 100 PESSOAS),
POPULAÇÃO ACIMA DE 65 ANOS, POR FATORES DE RISCO
COMPORTAMENTAIS E METABÓLICOS À SAÚDE, 2010 E 2019
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
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FIGURA 2.11 ANOS VIVIDOS COM INCAPACIDADE (POR 100 PESSOAS),
POPULAÇÃO ACIMA DE 65 ANOS, AMÉRICA LATINA E CARIBE, POR FATORES
DE RISCO SEXUAIS E COMPORTAMENTAIS E METABÓLICOS À SAÚDE, 2019
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
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Os riscos alimentares, que estão relacionados com doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão, são elevados em toda a região, mas variam muito entre países (Figura 2.12). Os valores altos de
glicemia plasmática em jejum e o índice elevado de massa corporal são os fatores de risco mais comuns entre pessoas idosas em todos os países da região. No entanto, a prevalência de saúde precária
entre pessoas idosas devido a valores altos de glicemia plasmática em jejum, em Trinidad e Tobago e
na Guiana, é quase duas vezes maior do que no Uruguai, no Peru e na República Dominicana. O índice
elevado de massa corporal é muito mais comum em Trinidad e Tobago e no México do que no Haiti.

GRÁFICO 2.12 CARGA DE FATORES DE RISCO SELECIONADOS
PARA PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS, 2019
(ANOS VIVIDOS COM INCAPACIDADE, POR 100 PESSOAS)
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Fonte: Cálculos próprios com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
acesso em dezembro de 2020.
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Poucos países dispõem de dados de pesquisa sobre saúde e fatores de risco, mas estudos na Argentina
(2018) e no Brasil (2013) mostram que há um espaço substancial para melhorar os comportamentos de
saúde de pessoas idosas. Nesses dois exemplos, mais de 20% das pessoas entre 50 e 64 anos fumavam, e as pessoas idosas consumiam uma quantidade de frutas e verduras inferior à recomendada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020b). No entanto, mais da metade das pessoas nessas faixas
etárias praticava atividades físicas, o que inclui atividades de alta ou baixa intensidade, como caminhar
10 minutos por dia (Anexo 1.D, Tabela D.2).
Os riscos para a saúde e os fatores comportamentais associados são mais prevalentes em estratos
socioeconômicos mais baixos. Pessoas que vivem em situação de pobreza, marginalização e vulnerabilidade tendem a viver menos anos em média e são mais propensas a ter uma saúde precária na
longevidade (Di Cesare et al., 2013; Stevens et al., 2008). Essa lacuna se deve, em parte, a diferenças
comportamentais. Na maioria dos países, as populações de menor renda apresentam taxas mais altas
de tabagismo e consumo álcool, bem como dietas mais pobres do que suas contrapartes em melhor
situação financeira. Algumas evidências da América Latina e Caribe indicam que a obesidade é mais
prevalente entre grupos com níveis mais baixos de riqueza e educação, e entre populações rurais (Jiwani
et al., 2019). Além disso, populações de menor renda têm maior probabilidade de serem expostas à
poluição atmosférica interna e externa (Campbell-Lendrum e Prüss-Ustün, 2019), bem como a água
contaminada e outros canais de doenças infecciosas e crônicas (Corburn e Sverdlik, 2018).

2.5 Capacidade funcional e dependência de
cuidados
A capacidade de viver de forma independente é um determinante fundamental da qualidade de vida.
O envelhecimento frequentemente está associado ao aumento do risco de perda de capacidade funcional
devido ao declínio das funções sensoriais ou cognitivas. Em alguns casos, esse declínio é impulsionado
pela progressão de condições crônicas de saúde (OMS, 2015). Geralmente, as pessoas idosas primeiro
perdem a capacidade de realizar, de forma independente, atividades instrumentais da vida diária, tais
como ir ao supermercado, preparar uma refeição, cuidar da saúde, administrar dinheiro e sair de casa.
Essas atividades são mais complexas e geralmente envolvem interação social. A capacidade reduzida de
realizar essas atividades pode predizer um aumento do declínio físico e/ou cognitivo (Jekel et al., 2015;
Roehr et al., 2019). À medida que a capacidade funcional se deteriora ainda mais, as pessoas idosas
podem perder a capacidade de realizar de maneira independente as atividades básicas e essenciais da
vida diária, como comer, tomar banho, se vestir ou usar o banheiro (Quadro 2.2).
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QUADRO 2.2 PRINCIPAIS CONCEITOS E DEFINIÇÕES RELACIONADOS COM
CAPACIDADE FUNCIONAL E CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO
Capacidade funcional: capacidade das pessoas de fazer coisas e atividades que elas valorizam.
Essa capacidade é determinada pela capacidade intrínseca dos indivíduos (ou seja, todas as
suas capacidades mentais e físicas), pelo ambiente onde vivem, e pela interação entre esses
dois fatores (OMS, 2015, p. 28).
Comprometimento ou dependência funcional: resultado real de uma avaliação da capacidade
funcional que indica se uma pessoa pode precisar de ajuda e apoio para realizar atividades
diárias (comprometimento ou dependência funcional) ou não (independência funcional). A
dependência funcional pode ser classificada em diferentes níveis (leve, moderada, grave). Isso
não significa necessariamente dependência de cuidados, visto que mudanças no ambiente
poderiam potencialmente permitir o restabelecimento da capacidade funcional, sem a necessidade de cuidados e apoio de terceiros (OMS, 2015).
Dependência de cuidados: situação em que o declínio da capacidade funcional de uma pessoa a
impede de realizar atividades da vida diária sem a ajuda de terceiros e sua capacidade não pode
ser restabelecida com mudanças no ambiente ou o uso de dispositivos assistivos (OMS, 2015).
Cuidados de longa duração: atividades para garantir que pessoas em situação de dependência de cuidados (ou que estejam em risco de desenvolver dependência de cuidados) possam
"manter um nível de capacidade funcional consistente com seus direitos básicos, liberdades
fundamentais e dignidade humana" (OMS 2015, p. 127)

Na América Latina e Caribe, uma média de 14,4% das pessoas com mais de 65 anos vivem em situação
de dependência de cuidados. Isso significa que, em 2020, quase 8 milhões de pessoas idosas precisam
de ajuda para realizar pelo menos uma atividade básica da vida diária.10 Essas estimativas são feitas por
Aranco, Ibarrarán e Stampini (2022), que calculam a parcela de pessoas idosas em situação de dependência funcional para 26 países da região. Em dez países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, México, Paraguai e Uruguai) a taxa é calculada diretamente a partir
de pesquisas domiciliares. Nos demais 16 países, onde não há microdados disponíveis, a taxa é estimada
como uma função do perfil demográfico e epidemiológico das pessoas idosas.
A taxa de dependência funcional varia muito entre países, de um mínimo de 5,3% em El Salvador a um
máximo de 25,5% no México (Figura 2.13). Pelo menos três fatores podem contribuir para essa heterogeneidade: (i) diferenças genuínas entre países no grau de dependência funcional das pessoas idosas;
(ii) diferenças culturais que influenciam a forma como as pessoas avaliam seu grau de dependência; (iii)
diferenças no desenho e na implementação das pesquisas (Aranco et al. 2018). Esse último ponto é particularmente importante e deve ser considerado ao comparar países. Nos países onde há disponibilidade

10. Para maximizar a comparabilidade entre países, o foco deste relatório é a dependência grave de cuidados, definida como dificuldade
para realizar pelo menos uma atividade básica da vida diária.
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de pesquisas domiciliares, o número de atividades incluídas na avaliação funcional dos entrevistados varia
de três na Costa Rica a seis ou mais no Brasil, México e Uruguai. As opções de resposta dos participantes
também variam de uma resposta dicotômica sim/não a uma classificação numérica em uma escala de
um a três (ou mais).

FIGURA 2.13 PREVALÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS ENTRE PESSOAS
COM MAIS DE 65 ANOS (%), 2012-2018 (ÚLTIMO ANO DISPONÍVEL)
El Salvador
Paraguai
Argentina
Uruguai
Brasil
Repúbica Dominicana
Chile
Colômbia
Costa Rica
México
Peru*
Haiti*
Bolívia*
Guiana*
Bahamas*
Equador*
Nicarágua*
Belize*
Guatemala*
Honduras*
Jamaica*
Venezuela*
Panamá*
Trinidad e Tobago*
Barbados*
Suriname*
América Latina e Caribe

5,3%
6,0%

7,3%

9,0%

10,3%
11,5%
12,2%

14,3%

16,6%

14,1%
14,2%
14,3%
15,1%
15,1%
15,4%
15,5%
16,2%
16,2%
16,5%
16,7%
16,7%
17,0%
17,0%
17,4%
18,1%
14,4%

25,5%

Parcela da população idosa
Fonte: Aranco, Ibarrarán e Stampini (2022).
Notas: O número mostra a porcentagem de pessoas com mais de 65 anos que precisam de ajuda em pelo menos uma atividade básica da vida
diária. Para países marcados com asterisco (*), não há dados disponíveis de pesquisas domiciliares sobre capacidade funcional. As estimativas
para esses países baseiam-se em seu perfil demográfico e epidemiológico (ver detalhes em Aranco, Ibarrarán e Stampini). A República Dominicana
somente dispõe de dados para pessoas com pelo menos uma limitação física ou mental; pessoas sem limitações são consideradas independentes.

Apesar dessa heterogeneidade, algumas constatações são consistentes em diferentes países. Em
primeiro lugar, a prevalência de dependência funcional aumenta acentuadamente com a idade, geralmente atingindo valores em torno de 20% ou mais entre pessoas com mais de 80 anos (Figura 2.14).
A gravidade da dependência funcional também aumenta com a idade, na medida em que as pessoas
têm dificuldade para realizar um número maior de atividades. Por exemplo, no México, pessoas entre 65
e 79 anos em situação de dependência de cuidados precisam de ajuda em uma média de 2,2 atividades
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básicas diárias, enquanto entre aquelas com mais de 80 anos esse número sobe para 2,6, em média.
Esses números são de 1,5 e 1,9, respectivamente, na Costa Rica, e 2,8 e 3,4 no Brasil.11
Em segundo lugar, as mulheres têm maior probabilidade do que os homens de enfrentar situações
de dependência de cuidados, e essa diferença de sexo aumenta com a idade (Figura 2.14). Uma
possível explicação pode ser que, como visto na Seção 2.4, as mulheres vivem mais do que os homens,
mas sofrem de condições mais debilitantes. Isso significa que as mulheres têm maior probabilidade de
necessitar de cuidados de longa duração do que os homens da mesma idade.

FIGURA 2.14 PREVALÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS ENTRE PESSOAS COM MAIS DE
65 ANOS (%), POR SEXO E FAIXA ETÁRIA, 2012-2018 (ÚLTIMO ANO DISPONÍVEL)
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65-69
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Argentina
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Chile

Colômbia
Total

Costa Rica República
Dominicana
Homem

México

Paraguai

El Salvador

Uruguai

Mulher

Fonte: Cálculos próprios com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social (Elps), no Chile (2015), em El Salvador (2013), no
Paraguai (2015) e no Uruguai (2013); Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (Ensem), no México (2018); Encuesta Nacional de Discapacidad
(Enadis), na Costa Rica (2018); Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (Elsi), no Brasil (2018); Encuesta Nacional de Calidad de Vida
del Adulto Mayor (Encaviam), na Argentina (2012); Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), na República Dominicana
(2013); e Encuesta Nacional de Salud, Bienestar, y Envejecimiento (Sabe), na Colômbia (2018).

11. Cálculos propios con base en datos del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (ENASEM) en México (2018); Encuesta Nacional
de Discapacidad (ENADIS) en Costa Rica (2018); Estudo Longitudinal da Saude dos Idosos (ELSI) en Brasil (2018).
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Em terceiro lugar, há uma forte associação positiva entre dependência funcional e presença de condições crônicas (Tabela 2.2). Essa associação funciona nos dois sentidos. Por um lado, o surgimento
de uma condição crônica pode levar à dependência funcional no médio e longo prazo. Por exemplo,
González-González et al. (2019) constatam que, no México, pessoas idosas com hipertensão, artrite,
diabetes e AVC têm maior probabilidade de enfrentar uma situação de dependência de cuidados no
futuro. Por outro lado, a dependência funcional pode levar ao surgimento de condições crônicas de
saúde devido à falta de atividade física, a deficiências nutricionais e ao desenvolvimento de sintomas de
depressão (Maresova et al., 2019). Assim, na ausência de ações preventivas, o aumento do número de
pessoas com condições crônicas na América Latina e Caribe (ver Seção 2.4) pode levar a um aumento
das necessidades de cuidados no futuro.

TABELA 2.2 PREVALÊNCIA DA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS ENTRE PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS
(%) POR PRESENÇA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE, 2013-2018 (ÚLTIMO ANO DISPONÍVEL)
Número de condições
crônicas de saúde

Brasil

Chile

Costa Rica

República
Dominicana

México

Paraguai

El Salvador

Uruguai

Nenhuma

7.0%

6.9%

4.4%

23.2%

16.3%

5.1%

1.9%

5.0%

1 ou mais

10.7%

13.8%

19.1%

32.6%

30.1%

8.8%

7.1%

11.1%

Fontes: Cálculos próprios com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS), no Chile (2015), em El Salvador (2013), no Paraguai
(2015) e no Uruguai (2013); Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (ENASEM), no México (2018); Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR), na República Dominicana (2013); Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS), na Costa Rica (2018); e Estudo Longitudinal da Saúde dos
Idosos Brasileiros (ELSI), no Brasil (2018).
Notas: As condições crônicas de saúde são autodeclaradas nos dados dessa pesquisa e devem ser interpretadas com cautela, pois a prevalência estimada
com base nessas fontes de dados muitas vezes não corresponde àquela informada no relatório Carga Global de Doenças.

Por fim, existe uma correlação negativa entre prevalência de dependência funcional e situação socioeconômica (Tabela 2.3). Pelo menos dois fatores estão associados a isso. Em primeiro lugar, as pessoas
em situação de vulnerabilidade econômica são mais propensas a desenvolver condições crônicas de
saúde, o que, por sua vez, aumenta as chances de vivenciar situações de dependência funcional. Em
segundo lugar, indivíduos em situação de vulnerabilidade têm menos acesso a serviços de atenção à
saúde, o que pode acabar intensificando suas necessidades de cuidados de longa duração.

TABELA 2.3 PREVALÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS ENTRE PESSOAS COM
MAIS DE 65 ANOS (%), POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE, 2012-2018 (ÚLTIMO ANO DISPONÍVEL)
Nível de escolaridade

Argentina

Chile

El Salvador

Paraguai

Uruguai

Sem escolaridade

11.2%

22.1%

6.8%

9.8%

15.3%

Primário

6.9%

14.2%

3.6%

6.3%

10.2%

Secundário

6.1%

7.7%

8.0%

3.3%

6.8%

Terciário

2.9%

7.8%

n/a

n/a

5.1%

Fonte: Cálculos próprios com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social (Elps), no Chile (2015), em El Salvador (2013), no Paraguai (2015)
e no Uruguai (2013); e Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Adulto Mayor (Encaviam), na Argentina (2012).
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2.6 O etarismo como outro fator-chave que
influencia a qualidade de vida das pessoas idosas
A qualidade de vida das pessoas idosas tem muitas dimensões além das discutidas até agora neste relatório
e incluem, por exemplo, moradia e ambiente urbano, senso de propósito, capacidade de manter interações
sociais significativas e capacidade de viver em harmonia e paz, entre outras (Van Leeuwen et al., 2019). Nesta
seção, analisamos atitudes em relação a pessoas idosas e experiências de etarismo na região. Atitudes etaristas afetam não apenas o bem-estar em geral das pessoas idosas, mas também o seu acesso a benefícios
de proteção social como atenção à saúde e aposentadoria.
O etarismo é uma forma de discriminação na qual a idade é usada para classificar as pessoas de formas
que produzem efeitos negativos à saúde e bem estar das pessoas idosas e podem levar à desvantagem
ou injustiça (OMS, 2021a). É causado por visões negativas relacionadas à idade, que estão impregnadas em
nosso pensamento cotidiano e interações sociais, afetando a forma como vemos e tratamos os outros. O custo
do etarismo nos Estados Unidos foi estimado em 850 bilhões de dólares em 2018 (ou 4% do PIB) (Accius e
Suh, 2020). Um terço dessa perda de PIB decorre do fato de as mulheres serem obrigadas a se aposentar
mais cedo do que prefeririam devido à discriminação relacionada com a idade (Accius e Suh, 2020).
O etarismo é generalizado entre indivíduos, comunidades, políticas e instituições em todo o mundo (Officer e de la Fuente-Núñez, 2018). Afeta pessoas de todas as idades e não exclusivamente pessoas idosas. Por
exemplo, o etarismo pode ser visto em políticas que apoiam o racionamento de serviços de saúde com base
na idade do indivíduo, em práticas que limitam as oportunidades de faixas etárias específicas para participar
da tomada decisões, ou em atitudes condescendentes durante interações com faixas etárias específicas (OMS,
2021a). Aposentadoria involuntária por idade, redução de oportunidades de crescimento para empregados
idosos e divisão de grupos por idade no mercado de trabalho são todas formas comuns de etarismo relacionado ao trabalho e, frequentemente, representam um obstáculo para o prolongamento do tempo em que a
pessoa permanece no mercado de trabalho.
Além disso, as pessoas se baseiam nos estereótipos de idade da sua cultura, o que pode resultar em
etarismo internalizado (OMS, 2021a). À medida que envelhecemos, internalizamos visões estereotipadas
do que significa envelhecer. Esse etarismo internalizado pode influenciar o que pensamos que podemos ou
devemos fazer à medida que envelhecemos, muitas vezes resultando em autoexclusão da participação em
eventos ou oportunidades de crescimento na vida quando chegamos a idades mais avançadas (por exemplo,
afastamento de novas atividades de aprendizagem ou aposentadoria voluntária).
O etarismo — internalizado ou vivenciado a partir do comportamento de terceiros — pode afetar todas as
dimensões da qualidade de vida de uma pessoa, incluindo saúde, autoestima, disposição e possibilidades
de participar de atividades sociais ou economicamente produtivas, e até mesmo a qualidade da atenção à
saúde recebida (Nelson, 2016, Bodner e Cohen-Fridel, 2010). Uma meta-análise recente de estudos de 45
países (incluindo cinco na América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México e Uruguai) mostra que o etarismo impacta negativamente a saúde física, mental e cognitiva das pessoas idosas (Chang et al., 2020). O
estudo também associa o etarismo a pessoas idosas terem maior probabilidade de terem acesso a serviços
de saúde negado, oportunidades de trabalho limitadas e redes sociais precárias, entre outras consequências
negativas (Chang et al., 2020). O estresse constante e a baixa autoestima que poderiam resultar do etaris36
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mo têm efeitos psicológicos que podem levar a condições crônicas e ao comprometimento da capacidade
funcional (Ober Allen, 2016).
Pesquisas sobre etarismo são escassos, mas as Pesquisas Mundiais de Valores (s/d) oferecem uma oportunidade para avaliar as atitudes em relação a idade na região. Officer et al. (2020) analisaram dados de
nove questões incluídas na sexta onda dessa pesquisa.12 e classificaram os países como tendo níveis altos,
moderados ou baixos de atitudes etaristas.13 Dos 57 países estudados globalmente, 34 (59,6%) foram classificados como de etarismo moderado ou alto.
Na América Latina e Caribe, a maioria dos países foi classificada como tendo níveis gerais baixos de atitudes etaristas, exceto Brasil, Colômbia, México e Equador, onde esses níveis foram considerados moderados
(Figura 2.15). A proporção de pessoas com altos níveis de atitudes etaristas foi baixa para todos os países da
região, com a maior porcentagem encontrada no Equador e na Colômbia (16% e 10%, respectivamente). Para
fins de comparação, outros países fora da região com atitudes etaristas moderadas incluem Marrocos, Líbia,
Paquistão e Cazaquistão. A maioria dos países com altos níveis de atitudes etaristas fica na África e no Sul
da Ásia (Officer et al., 2020). As proporções de pessoas que relataram atitudes etaristas altas, moderadas ou
baixas não variaram significativamente entre homens e mulheres em qualquer país da região.
Dados sobre etarismo percebido entre pessoas idosas são raros na região. Na Costa Rica, único país para
o qual encontramos esses dados, 56,8% dos indivíduos na faixa etária de 65 a 79 anos e 46,2% daqueles
com mais de 80 anos relataram ter sofrido alguma forma de etarismo (Tabela 2.4). Esses números variam
de acordo com o sexo e o local. Mulheres de 65 a 79 anos sofreram etarismo com mais frequência (66,4%).
Uma maior exposição social nessa faixa etária pode explicar em parte esse achado, uma vez que grupos mais
idosos podem estar mais isolados socialmente e, portanto, com menor probabilidade de relatar situações de
etarismo ocorridas fora de casa. De fato, o etarismo em famílias e bairros foi mais comumente relatado por
pessoas com mais de 80 anos (42,6%), enquanto experiências com etarismo em centros de saúde e transporte
público foram mais frequentes entre pessoas de 65 a 79 anos.

12. A 6ª onda das Pesquisas Mundiais de Valores foi realizada em 57 países, com um mínimo de 1200 participantes por país, no período de
2010–2014. Mais detalhes sobre métodos e amostragem são descritos em Pesquisa de Valores Mundiais. Sexta Rodada - Versão de Arquivo de Dados Reunidos no País, disponível em http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Estamos profundamente gratos a
Jotheeswaran Amuthavalli Thiyagarajan e Vânia de la Fuente Núñez, por nos fornecerem os dados usados em seu estudo estratificado por
sexo e país (Officer et al., 2020).
13. Em relação a atitudes etaristas, a pesquisa continha duas perguntas sobre “até que ponto a maioria das pessoas em seu país consideraria
aceitável que (1) uma pessoa de 30 anos devidamente qualificada fosse nomeada seu chefe, e (2) uma pessoa de 70 anos devidamente
qualificada fosse nomeada seu chefe” (pontuação usando escalas Likert de 10 pontos, variando de “totalmente inaceitável” a “totalmente
aceitável”); três perguntas sobre se “a maioria das pessoas no seu país via as pessoas com mais de 70 anos como (3) amigáveis, (4) competentes, e (5) com respeito" (escala Likert de 5 pontos, variando de "totalmente improvável que sejam vistas dessa forma” a “muito provável
que sejam vistas dessa forma”); quatro perguntas sobre se achavam que (6) "pessoas idosas são um fardo para a sociedade"; (7) "pessoas
idosas recebem mais do que deveriam do governo," (8) "empresas que empregam jovens têm melhor desempenho do que aquelas que
empregam pessoas de diferentes idades" e (9) "pessoas idosas têm muita influência política" (escala Likert de 4 pontos, variando de “concordam totalmente” a “discordam totalmente”) (Officer et al., 2020, p.2).
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FIGURA 2.15 PROPORÇÃO DE ENTREVISTADOS (%), POR NÍVEL
DE ATITUDES ETARISTAS RELATADAS, 2010-2014
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados da Pesquisa Mundial de Valores 2010-2014, fornecidos por Officer e colaboradores (Officer et al., 2020).

TABELA 2.4 PARCELA DE PESSOAS IDOSAS QUE SOFRERAM ETARISMO NA COSTA RICA (%), 2018
Homens
Reportaram haver sofrido etarismo

Mulheres

Total

50–64

65–79

80+

50–64

65–79

80+

50–64

65–79

80+

29.3%

47.3%

34.0%

30.5%

66.4%

57.5%

29.9%

56.8%

46.2%

Lugar onde sofreu etarismo (daqueles que reportaram haver tido esta experiencia)
Familia

2.0%

10.9%

24.4%

15.7%

32.3%

52.5%

9.2%

23.4%

42.6%

Centro de saúde

7.9%

18.0%

0.0%

22.8%

24.8%

31.1%

15.7%

22.0%

20.2%

Vizinhança

31.6%

10.7%

19.2%

29.5%

33.1%

48.6%

30.5%

23.8%

38.3%

Transporte público

10.9%

46.7%

56.4%

19.3%

44.1%

10.5%

15.3%

45.1%

26.6%

Fonte: Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), 2018.

Mais pesquisas são necessárias para que o etarismo seja melhor compreendido na região, particularmente o etarismo vivenciado, e como este fenômeno varia entre diferentes locais e grupos de pessoas.
Os países podem incluir, em pesquisas nacionais, medidas de atitude em relação a pessoas idosas e
sobre o etarismo vivenciado. Campanhas nacionais e subnacionais podem ajudar a mudar percepções,
atitudes e comportamentos em relação a pessoas idosas, ajudando a melhorar sua qualidade de vida.
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3

 A
 proteção social está
associada a uma melhor
qualidade de vida

A Seção 2 destacou três fatos. Primeiro, a qualidade de vida das pessoas idosas na América Latina
e Caribe melhorou substancialmente nas últimas duas décadas. Segundo, apesar desse progresso, as
pessoas idosas ainda enfrentam desafios significativos devido a vulnerabilidade de renda, condições
crônicas de saúde e dependência funcional. Terceiro, o nível e a trajetória da qualidade de vida das
pessoas idosas variam consideravelmente entre países, sugerindo que os casos mais bem sucedidos
podem ser usados para orientar futuras reformas políticas.
A principal hipótese deste relatório é que as políticas de proteção social são um determinante crucial
da qualidade de vida das pessoas idosas (Figura 3.1). As aposentadorias fornecem apoio de renda às
pessoas idosas e reduzem seu risco de cair na pobreza. A atenção à saúde aumenta a expectativa de
vida saudável por meio da prevenção e gestão de condições de saúde agudas e crônicas. Cuidados de
longa duração ajudam a manter ou melhorar a capacidade funcional, ajudando também a aumentar a
expectativa de vida saudável. Além disso, benefícios de aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de
longa duração se sobrepõem e se complementam na contribuição para a qualidade de vida das pessoas
idosas. Investir em uma área pode ter grandes efeitos nas outros duas, e esses elos fortes requerem
uma abordagem holística na formulação e implementação de políticas.
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FIGURA 3.1 PRINCIPAIS DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA E
PROTEÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS

SEGURANÇA
DE RENDA

EXPECTATIVA
DE VIDA

QUALIDADE
DE VIDA

Proteção Social
ATENÇÃO À SAÚDE

CUIDADOS DE
LONGA DURAÇÃO

APOSENTADORIA

Fonte: Elaboração própria.

Os serviços de atenção à saúde e cuidados de longa duração financiados pelo governo são componentes importantes da segurança de renda para pessoas idosas porque reduzem os gastos do
próprio bolso, aliviando a pressão sobre os sistemas previdenciários. Gastos do próprio bolso com
saúde e cuidados de longa duração representam uma parcela significativa da renda das pessoas idosas (particularmente entre pessoas socioeconomicamente desfavorecidas) e podem, em alguns casos,
atingir proporções catastróficas, aumentando o risco de empobrecimento (Bango e Cossani, 2021). No
Paraguai, por exemplo, os gastos médios anuais do próprio bolso com saúde em domicílios com pessoas
idosas equivalem a 19 dias de consumo de alimentos (Giménez et al., 2019). No México, pessoas idosas
com algum grau de dependência funcional gastam mais de 50% dos seus proventos de aposentadoria
com pagamentos de serviços de saúde (Salinas-Rodríguez et al., 2020). Diante dessas evidências, em
vez de aumentar os valores das aposentadorias, investimentos em serviços de atenção à saúde e de
cuidados de longa duração podem vir a reduzir os gastos do próprio bolso, podendo indiretamente
aumentar a renda disponível das pessoas idosas. Além disso, a dependência funcional é um risco caro
em termos de seguro (Barr, 2010). O mesmo poderia ser dito de gastos catastróficos com saúde. Por
essas razões, é mais eficiente desenvolver bons sistemas de atenção à saúde e cuidados de longa duração do que pagar a todos os potenciais usuários uma aposentadoria alta o suficiente para cobrir o
custo dos serviços, caso sejam necessários.
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Investimentos em saúde e envelhecimento ativo que prolongam os anos saudáveis e produtivos das
pessoas aumentam a produtividade e a participação de pessoas idosas no mercado de trabalho. Heijdra e Reijnders (2012) sugerem que a longevidade econômica (que permite às pessoas permanecerem
no mercado de trabalho por mais tempo, aumentando seu capital humano e físico) pode contrabalançar
os desafios que o envelhecimento da população representa para o crescimento econômico, ajudando a
poupar recursos e estimulando o acúmulo de capital humano. Também pode reduzir as pressões sobre
os sistemas de aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa duração (Bloom et al., 2015). Um
estudo no Reino Unido identificou a saúde precária, os impactos negativos do trabalho na saúde e o
etarismo como barreiras percebidas ao prolongamento da vida profissional das pessoas (Edge et al.,
2020). As evidências sugerem que tais fatores podem também estar afetando as pessoas idosas na
América Latina e Caribe. No Uruguai, por exemplo, 30% das pessoas sem condições crônicas de saúde
trabalham depois dos 60 anos (a idade de aposentadoria legal atual), contra apenas 17% das pessoas
com condições crônicas de saúde.14
Investimentos em sistemas de cuidados de longa duração aumentam a participação no mercado de
trabalho, especialmente entre mulheres, o que ajuda os sistemas de aposentadoria ao aumentar as
contribuições para a seguridade social. Dados de quatro países da América Latina e Caribe mostram
que cuidar de membros idosos da família está associado a um menor nível de emprego entre as mulheres,
bem como ao número de horas trabalhadas por mulheres que permanecem empregadas (Stampini et
al., 2020). Essa redução do emprego em várias etapas da vida da mulher se traduzirá, mais tarde, em
menor cobertura de aposentadoria contributiva, aumentando a necessidade de regimes de aposentadoria não contributiva. Em contrapartida, o desenvolvimento da economia de cuidados tem o potencial
de gerar milhões de empregos formais de alta qualidade tanto para mulheres quanto para homens. Na
Coreia do Sul, o setor de cuidados de longa duração criou meio milhão de empregos nos primeiros dez
anos de sua implantação, respondendo por quase 2% do total de empregos no país (Cafagna et al.,
2019). No Uruguai, dados de 2019 mostraram que o sistema de cuidados de longa duração empregava
4.500 pessoas e necessitava de mais 5.600 trabalhadores. Juntos, esses dois números representam 3%
de todo o emprego informal no país. Isso sugere que o Uruguai poderia reduzir o emprego informal em
um ponto percentual ao empregar formalmente cerca de dez mil pessoas no sistema de cuidados de
longa duração.15 A economia de cuidados de longa duração tem potencial para gerar aproximadamente
quatro milhões de empregos somente na Argentina, no Brasil, no México e no Peru até 2030.16 Com
políticas adequadas em vigor, esses empregos podem ajudar a tornar os sistemas de aposentadoria da
região mais sustentáveis.
Investimentos em cuidados de longa duração geram economia para os sistemas de saúde. As evidências mostram que a falta de um sistema de cuidados de longa duração afeta negativamente os gastos
com saúde, uma vez que este setor acaba pagando por internações evitáveis e prestando serviços de
longa duração que seriam prestados de forma mais eficiente pelo setor social. Estudos constatam que: (i)
o baixo investimento em cuidados de longa duração resulta em cuidados hospitalares mais caros devido,

14. Cálculos próprios com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social (Elps) de 2013.
15. Cálculos próprios com base nos seguintes dados do Instituto Nacional de Estatística (acesso em https://www.ine.gub.uy/, novembro de
2020): 1.582.917 pessoas no mercado de trabalho; taxa de informalidade de 25%.
16. Cálculos próprios, com base no Escritório Internacional do Trabalho (2018). Tabela A.5.2., p.428, cenário "High Road".
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por exemplo, a internações cada vez mais longas ou ao número maior de consultas nas emergências
dos hospitais (Hofmarcher, Oxley e Rusticelli,, 2007; Bodenheimer, 2008; Mur-Veeman e Govers, 2011;
Costa-Font, Jimenez-Martin e Vilaplana, 2018); (ii) o atendimento domiciliar reduz as consultas médicas,
as internações e a duração das internações (Forder, Gousia e Saloniki, 2019); e (iii) serviços preventivos
de cuidados de longa duração reduzem os custos de atenção à saúde (Nishi et al., 2020). Por exemplo,
um estudo nos Estados Unidos mostra que o seguro de cuidados de longa duração resulta em custos
médicos 14% menores no final da vida (Holanda, Evered e Center, 2014). Embora os dados para a região
sejam escassos, um estudo no Brasil constata que cerca de 30% das internações de pessoas idosas poderiam ser tratadas ou prevenidas por meio de cuidados de longa duração ou ambulatoriais (de Souza
e Peixoto, 2017). Além disso, um sistema de saúde sólido que promove prevenção, diagnóstico precoce
e gestão de condições crônicas de saúde mitiga a perda de capacidade funcional entre pessoas idosas,
reduzindo a necessidade de cuidados de longa duração.
Nesta seção, avaliamos o estado atual das políticas de proteção social em cada país da América Latina
e Caribe. Para cada área de política, analisamos duas dimensões: cobertura (ou seja, a porcentagem de
pessoas idosas que se beneficiam) e qualidade (definição do que varia para cada política). Encontramos grandes discrepâncias na cobertura e na qualidade da proteção social entre países, bem como a
necessidade de reformas comuns a todos eles.
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3.1 Aposentadorias
À medida que as pessoas envelhecem, os proventos de aposentadoria se tornam a principal fonte
de renda, de modo que alta cobertura e níveis adequados desses benefícios são cruciais para a
segurança de renda entre pessoas idosas. Há uma grande variedade de regimes de aposentadoria
na região. São três os tipos de sistemas contributivos: a maioria dos países adota sistemas tradicionais
de benefício definido, em que o valor da aposentadoria é determinado por uma fórmula; nove países
possuem sistemas de contribuição definida, onde o valor da aposentadoria é proporcional à poupança
em uma conta individual; e três países combinam ambos os sistemas (ver definições no Quadro 3.1).
Além disso, devido em parte a grandes lacunas históricas de cobertura nos sistemas de aposentadoria
contributiva, a região criou regimes não contributivos, que proporcionam benefícios a pessoas que não
se qualificam para a aposentadoria contributiva.

3.1.1 Cobertura de aposentadoria
A cobertura de aposentadoria aumentou nas últimas décadas, mas varia drasticamente entre países.
Em média, 67% das pessoas com mais de 65 anos recebem aposentadoria, um aumento importante
em relação aos 47% registrados há 20 anos. Aproximadamente 45% são cobertas por sistemas contributivos. As 22% restantes são cobertas por transferências não contributivas. Em 2019, alguns países
da região haviam atingido uma cobertura de aposentadoria quase universal. Na Bolívia, no Suriname, no
Brasil, na Guiana, no Chile e no Uruguai, mais de 85% das pessoas idosas recebiam aposentadoria. Na
outra ponta do espectro, a cobertura de aposentadoria foi inferior a 20% na Guatemala, em El Salvador
e em Honduras (Figura 3.2 A).17 18
Uma parcela ligeiramente maior de homens do que de mulheres recebe aposentadoria (69% e 66%),
mas uma proporção maior dessas aposentadorias vem do sistema contributivo (Figura 3.2 B). Em
países como Argentina, Equador, Guiana e Suriname, a parcela de mulheres que recebe aposentadoria
é maior do que a de homens. No entanto, cerca de 73% das aposentadorias dos homens são geradas
por meio do sistema contributivo, contra 62% no caso das mulheres. Como veremos abaixo, isso tem
implicações importantes para o valor das aposentadorias.19 Essa diferença é particularmente marcante
em países como Chile, Bolívia, Suriname, Costa Rica, México e Guiana, onde a lacuna na cobertura de
aposentadoria contributiva entre homens e mulheres é superior a 10 pontos percentuais

17. Elaboración propia con base en las Encuestas de hogares Armonizadas de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de
Desarrollo (2020).
18. En México se emitió un decreto en el 2020 que convierte la percepción de pensiones no contributivas en un derecho constitucional
para las personas mayores.
19. Los datos sobre Argentina, Brasil y Uruguay no diferencian entre cobertura contributiva y no contributiva. En el caso de estos tres
países con alta cobertura, toda ella considera contributiva, lo que puede inflar de manera artificial la proporción de mujeres con
acceso a pensiones contributivas.
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FIGURA 3.2 COBERTURA DE APOSENTADORIA ENTRE PESSOAS COM 65 ANOS OU MAIS, 2019

Parcela da população idosa

100%

80%
Média regional: 68,8%
60%

40%

20%

Brasil

Venezuela

Suriname

Bolívia

mulher
Venezuela homem

women
Suriname homem

Bolívia mulher

Guiana

Chile

Uruguai

Argentina

Panamá

México

Contributiva

mulher
Brasil homem

Total

Costa Rica

Equador

Colômbia

Peru

Paraguai

República
Domninicana

Nicarágua

Guatemala

El Salvador

Honduras

0%

Não contributiva

100%

Parcela da população idosa

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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Contributiva

homem

mulher
Guiana homem

mulher
Chile homem

mulher
Uruguai homem

mulher
Argentina homem

mulher
Panamá homem

mulher
México homem

mulher
Costa Rica homem

mulher
Equador homem

mulher
Colômbia homem

mulher
Peru homem

mulher
Paraguai homem

República mulher
Domninicana homem

homem

Nicarágua mulher

homem

Guatemala mulher

mulher
El Salvador homem

0%

mulher
Honduras homem

10%

Não contributiva

Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Pesquisas Domiciliares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Notas: Não pudemos distinguir entre cobertura contributiva e não contributiva no Brasil, na Nicarágua, no Uruguai, na Venezuela e na Argentina.
Bosch, Melguizo e Pagés (2013) estimam que pelo menos 20% das aposentadorias nesses países poderiam ser consideradas não contributivas.
O valor regional é calculado como uma média não ponderada. Os dados da Nicarágua não estão incluídos na média regional, uma vez que o
último número disponível é de 2012.
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QUADRO 3.1 PRINCIPAIS CONCEITOS E DEFINIÇÕES DO SISTEMA DE APOSENTADORIA
Bosch, Melguizo e Pages (2013, p. 23) apresentam definições-chave dos tipos de sistemas de
aposentadoria e como são financiados.
Tipos de sistemas de aposentadoria
Sistemas de benefício definido. A pessoa recebe aposentadoria de acordo com uma regra
vinculada ao seu histórico de contribuição como empregado. A regra dos benefícios pode ser
baseada no último pagamento do salário do empregado ou em suas contribuições por um
período maior (por exemplo, nos últimos cinco ou dez anos).
Sistema de contribuição definida. O valor da aposentadoria é determinado pelo valor dos bens
que a pessoa acumulou ao longo de sua vida de trabalho. Os benefícios podem ser retirados de
uma só vez, em saques programados, ou usados para a compra de uma anuidade que garante
à pessoa uma renda mensal para o resto da vida.
Aposentadoria não contributiva. O valor da aposentadoria não é determinado por nenhuma
contribuição feita por pessoas físicas. A aposentadoria pode ser concedida universalmente,
como na Bolívia, ou ser mais direcionada, com requisitos como ter um certo nível de renda ou
não receber qualquer aposentadoria contributiva. Normalmente, o governo define o nível da
aposentadoria e o ajusta ao longo do tempo.
Financiamento
Totalmente financiado. Os ativos acumulados por meio do plano de aposentadoria são usados
para pagar benefícios de aposentadoria.
Parcialmente financiado. Tanto os ativos acumulados quanto as contribuições correntes dos trabalhadores ou de impostos gerais recolhidos pelo governo são usados para pagar os benefícios.
Não financiado. Contribuições ou impostos gerais recolhidos pelo governo são usados para
pagar benefícios de aposentadoria. Sistemas parcialmente financiados ou não financiados são
geralmente denominados sistemas de repartição (pay-as-you-go).
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As estratégias para a obtenção de alta cobertura têm dependido da ampliação de benefícios não
contributivos. Hoje, apenas 42% dos trabalhadores da região — e menos de 30% da população em
idade ativa — contribuem para planos de aposentadoria (Figura 3.3). Mesmo nos países com melhor
desempenho na região, como Bahamas, Chile ou Uruguai, grande parte da população em idade ativa
não se qualificará para uma aposentadoria contributiva (Bosch, Melguizo e Pagés, 2013). Essa situação
pouco mudou nos últimos 20 anos. Previsivelmente, a maioria dos países teve que implementar planos
de aposentadoria não contributiva para fechar lacunas de cobertura. Talvez os casos mais conhecidos
sejam a Bolívia e a Guiana, dois dos países mais pobres da região, que alcançaram cobertura universal
de aposentadoria por meio de seus programas de aposentadoria não contributiva da Renta Dignidad
e dos programas de aposentadoria não contributiva Old Age, respectivamente (para o caso da Bolívia,
ver Quadro 3.2). Embora essas aposentadorias não contributivas tenham ajudado a mitigar as lacunas
de cobertura, elas nem sempre oferecem segurança de renda adequada, como explicaremos mais detalhadamente na próxima subseção.

FIGURA 3.3 PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE CONTRIBUEM
PARA PLANOS DE APOSENTADORIA, 2019

Parcela da população trabalhadora
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Fonte: Mercados de Trabalho e Sistema de Informações Previdenciárias (SIMS).
Notas: Os percentuais são calculados dividindo os trabalhadores empregados que contribuem para o regime de previdência social das pessoas
idosas pela população empregada. O valor regional é calculado como uma média não ponderada.
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QUADRO 3.2 AMPLIAÇÃO DE APOSENTADORIAS NÃO CONTRIBUTIVAS NA BOLÍVIA
Na Bolívia, uma proporção significativa de pessoas idosas não tinha renda em 2000 (área amarela no painel esquerdo da Figura B3.2). Essa porcentagem aumentava com a idade, e 60% das
pessoas com mais de 80 anos não tinham renda. Nas últimas duas décadas, o governo ampliou
a cobertura de aposentadoria não contributivas por meio do programa Renta Dignidad, que
atingiu 97,2% em 2019. Como resultado, em 2019, quase ninguém com mais de 60 anos vivia
sem renda (Figura B3.2, painel da direita). O crescimento da área azul claro reflete o aumento
das aposentadorias não contributivas. No entanto, dado o valor relativamente pequeno da
aposentadoria, uma grande parcela de pessoas idosas combina aposentadoria com renda do
trabalho (área azul escura).

FIGURA B3.2 TENDÊNCIAS NA COMPOSIÇÃO DE RENDA NA BOLÍVIA
POR IDADE, 2000-2019
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Pesquisas Domiciliares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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3.1.2 Qualidade da aposentadoria: adequação
Um objetivo central do sistema previdenciário é proporcionar um nível adequado de renda para
pessoas idosas quando estas deixam o mercado de trabalho. Normalmente, a adequação é analisada
usando-se uma razão entre o valor da aposentadoria e o valor da renda pré-aposentadoria (ou uma
média da renda vitalícia). Essa razão é conhecida como taxa de reposição. Este relatório baseia-se em
dados da pesquisa domiciliar para estimar uma taxa de reposição empírica agregada, definida como a
razão entre o valor médio de todas as aposentadorias (incluindo contributivas e não contributivas) e o
salário médio dos trabalhadores de 50 a 64 anos (formais ou informais).20
Em média, os proventos de aposentadoria chegam a 42% dos salários, com grandes variações entre
os países. El Salvador, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Brasil têm os maiores valores, com proventos de
aposentadoria superiores a 50% dos salários médios. No outro extremo estão Chile, Peru e Bolívia, com
proventos de aposentadoria inferiores a 30% dos salários médios (Figura 3.4). Esses números refletem
benefícios tanto contributivos quanto não contributivos, que são quantitativamente muito diferentes.
Parte das diferenças nas taxas de reposição entre países decorre de como os benefícios são determinados no sistema contributivo. Em geral, os sistemas de benefício definido têm como objetivo fornecer
uma taxa de reposição relativamente alta, enquanto os sistemas de contribuição definida tendem a fornecer taxas de reposição baixas (Quadro 3.3). Os sistemas contributivos da região fornecem uma taxa
média de reposição de 56%. Os sistemas contributivos dos países com sistemas de benefício definido
têm altas taxas de reposição. Esse é o caso de Paraguai (98%), Colômbia (85%) e Equador (72%). Em
contrapartida, países com sistemas de contribuição definida têm taxas muito menores de reposição do
sistema contributivo, como é o caso do Peru (33%) e do Chile (35%).

20. A taxa de reposição pode ser definida de diferentes maneiras. Pode ser calculada no nível individual (aposentadoria de uma pessoa
como uma porcentagem do seu salário anterior) ou no nível agregado, que é o método usado neste relatório. O salário de referência
pode ser o pagamento do último salário de uma pessoa ou sua média salarial nos anos anteriores à aposentadoria.
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FIGURA 3.4 TAXA MÉDIA DE REPOSIÇÃO DE APOSENTADORIAS
CONTRIBUTIVAS E NÃO CONTRIBUTIVAS (%)
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Fonte: Cálculo próprios com base nas Pesquisas Domiciliares Harmonizadas do BID - América Latina e Caribe.
Notas: O valor regional é calculado como uma média não ponderada. Os dados sobre Argentina, Brasil e Uruguai não fazem distinção entre
cobertura contributiva e não contributiva.
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QUADRO 3.3 TAXAS TEÓRICAS DE REPOSIÇÃO
As taxas teóricas de reposição mostram o que os sistemas são criados para retribuir a pessoas que
contribuem durante toda a sua vida. Altamirano et al. (2018) estimaram taxas teóricas de reposição para 26 países da América Latina e Caribe. De acordo com seus cálculos, sistemas públicos
tradicionais de benefício definido são generosos pelos padrões internacionais. A aposentadoria
média prometida na América Latina e Caribe em relação ao último pagamento de salário é de
65%, contra 49% na OCDE (OCDE, 2019) (Figura B3.3). Em contrapartida, as aposentadorias em
sistemas de contribuição definida são baixas, com taxas de reposição inferiores a 40%. Devido
a taxas de contribuição relativamente baixas, à queda constante do retorno de ativos (presumidamente de 3,5% em termos reais) e a idades mínimas baixas de aposentadoria, esses sistemas
entregarão proventos de aposentadoria bem abaixo das expectativas dos cidadãos, desafiando
sua sustentabilidade social.

FIGURA B 3.3 TAXAS TEÓRICAS DE REPOSIÇÃO DOS SISTEMAS DE APOSENTADORIA
(PARA TRABALHADORES QUE CONTRIBUEM PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
DURANTE TODA A SUA VIDA PROFISSIONAL) (%)
Porcentagem do último salário
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Média sistemas CD: 39,8 %
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0%

Contribuição definida (CD)
Média sistemas CD

Fonte: Altamirano et al (2018).
Notas: BD = benefício definido; CD = contribuição definida. A média para os sistemas de contribuição definida exclui o componente de contribuição definida dos sistemas mistos. A densidade de contribuição é a porcentagem de contribuições para a aposentadoria feitas pelo trabalhador
em relação ao total de meses trabalhados durante a vida profissional. Os dados para esse número presumem uma densidade de contribuição
de 100% em todos os casos. No Brasil, a elegibilidade para a aposentadoria é alcançada quando a pessoa tem um certo número de anos de
contribuição ou quando atinge uma certa idade; a taxa de reposição teórica para essas duas opções é mostrada separadamente (como anos e
idade, respectivamente).
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Para as pessoas que se qualificam para a aposentadoria contributiva, as diferenças de sexo nas taxas
de reposição são relativamente pequenas na maioria dos países. Embora as mulheres geralmente
recebam aposentadorias contributivas mais baixas (10% menor, em média), sua taxa de reposição é
semelhante à dos homens, pois elas também tendem a ter salários mais baixos. No entanto, a lacuna de
sexo ainda é significativa em alguns países. No Paraguai, a taxa média de reposição de aposentadorias
contributivas é 44 pontos percentuais maior para os homens do que para as mulheres, e na Colômbia
a diferença é de 21 pontos percentuais. Em contrapartida, no Suriname a taxa média de reposição de
aposentadorias contributivas é 34 pontos percentuais maior para as mulheres do que para os homens,
e 28 pontos percentuais mais alta apara as mulheres em Honduras (Figura 3.5 ). Além disso, há grandes lacunas de sexo na porcentagem de aposentadorias contributivas, o que afeta a adequação geral.
Outro fator crucial que explica as discrepâncias na adequação da aposentadoria entre países é a
importância relativa (cobertura e valor) das aposentadorias não contributivas. Nos países que dependem principalmente de benefícios não contributivos, a adequação geral é menor. A taxa empírica de
reposição de aposentadorias não contributivas é, em média, de apenas 11% dos salários, muito inferior
aos 56% das aposentadorias contributivas (Figura 3.6). As maiores taxas de reposição não contributiva
são encontradas no Suriname e na Guiana, e as mais baixas na República Dominicana e na Colômbia.

GRÁFICO 3.5 TAXA MÉDIA DE REPOSIÇÃO DE APOSENTADORIAS CONTRIBUTIVAS (%)
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100%
80%

Média regional: 56%

60%

Total
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Mulheres

Fonte: Cálculos próprios com base em Pesquisas Domiciliares Harmonizados do BID - América Latina e Caribe.
Nota: O valor regional é calculado como uma média não ponderada.
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GRÁFICO 3.6 TAXA MÉDIA DE REPOSIÇÃO DE APOSENTADORIAS NÃO CONTRIBUTIVAS (%)
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Fonte: Cálculos próprios com base em Pesquisas Domiciliares Harmonizados do BID - América Latina e Caribe.
Nota: O valor regional é calculado como uma média não ponderada.

A equidade nos gastos com aposentadoria continua sendo um desafio, particularmente em sistemas generosos de benefício definido. Os sistemas de aposentadoria contributiva têm características
bem conhecidas que levam a gastos regressivos. Por exemplo, é bem sabido que, em todos os países
da região, trabalhadores com níveis mais baixos de escolaridade passam menos tempo trabalhando
em empregos formais (e, portanto, contribuindo para a sua aposentadoria), do que trabalhadores com
níveis altos de escolaridade (Figura 3.7). Essa característica do mercado de trabalho, aliada a períodos
relativamente longos de contribuição (ou seja, o número de anos de contribuição necessários para a
aquisição do benefício), deixa muitos trabalhadores sem uma aposentadoria contributiva, apesar de
terem contribuído pelo menos alguns anos para o sistema formal. Além disso, nos sistemas de benefício
definido, os benefícios calculados com base nos últimos anos de salário tendem a beneficiar trabalhadores de alta renda com trajetórias de salários mais altos. Isso implica grandes subsídios para os poucos
indivíduos que conseguem obter uma aposentadoria contributiva. Altamirano et al. (2018) estimam que
esses subsídios equivalem a uma média de 75 mil dólares por pessoa em valores atuais no momento
da aposentadoria, podendo chegar a 300 mil dólares em alguns países. Esses subsídios tenderão a beneficiar trabalhadores de alta renda, embora as aposentadorias não contributivas possam, pelo menos
em parte, compensar essa característica regressiva dos sistemas de aposentadoria.
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FIGURA 3.7 TAXAS DE EMPREGO FORMAL (%), POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE, 2018
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Fonte: Elaboração própria com base no Sistema de Informações de Mercados de Trabalho e Seguridade Social (SIMS).
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3.2 Atenção à Saúde
À medida que as populações envelhecem, as necessidades de atenção à saúde tendem a aumentar,
e os tipos de serviços necessários passam de tratamento de condições agudas para prevenção e
gestão de longa duração de condições crônicas de saúde (OMS, 2015). Taxas crescentes de condições
crônicas de saúde, multimorbidade, fragilidade e perda de capacidade funcional são todas características
de sociedades em processo de envelhecimento, às quais os sistemas de saúde precisam se adaptar. A
região fez grandes progressos na direção dessa mudança de abordagem, embora em graus variados
nos diferentes países. No entanto, ainda há muito a ser feito.
Nesta seção, analisamos tanto o acesso quanto a qualidade dos serviços de saúde na região. Sempre
que possível, compartilharemos evidências centradas em pessoas idosas, mas, em muitos casos, dados
específicos sobre idade são limitados. Apesar disso, o uso de indicadores de base populacional é justificado, uma vez que o estado de saúde de uma pessoa não é construído em um determinado momento,
sendo, ao contrário, o resultado da soma de suas condições e decisões ao longo de toda uma vida.
Portanto, as características dos sistemas de saúde a que as pessoas têm acesso em todas as fases da
vida, a partir da infância, são determinantes importantes da saúde entre pessoas idosas (Blas et al., 2010).

3.2.1 Acesso e cobertura da atenção à saúde
A maioria das pessoas na América Latina e Caribe tem acesso a serviços de saúde, conforme resumido
no Índice de Cobertura de Serviços Essenciais de Saúde da Organização Mundial da Saúde. O índice varia
de 0 a 100 e combina 14 indicadores de cobertura de serviços, incluindo serviços de saúde materno-infantil, doenças infecciosas e condições crônicas de saúde, além de medidas de acesso e capacidade.
Dezenove países da região atingem 70 pontos ou mais, com Uruguai, Panamá e Brasil muito perto da
média da OCDE, de 80 pontos. Apenas Guatemala e Haiti têm pontuação abaixo de 60 (Figura 3.8).
O desempenho relativamente bom da região é resultado de anos de esforços dos países para melhorar a cobertura e o acesso. Um dos objetivos da onda de reformas de saúde ocorrida no início dos
anos 2000 foi abordar importantes lacunas de cobertura causadas por sistemas institucional e financeiramente fragmentados (Atun et al., 2015). Por exemplo, em 2007 o Uruguai implementou uma reforma
que ampliou a cobertura de saúde para todos os beneficiários de aposentadoria contributiva (antes da
reforma, a cobertura para esse grupo era restrita a setores de baixa renda). Em 2006, a Bolívia criou o
Seguro de Saúde para Pessoas Idosas (SSPAM), que beneficia todas as pessoas com mais de 60 anos
que não têm outro plano de saúde (Pavón-León et al., 2017). Desde 2010, a maioria das reformas tem
sido incremental, buscando ampliar a cobertura ou melhorar a equidade e a qualidade por meio das
instituições existentes, em vez de promover novas iniciativas significativas ou implementar grandes
mudanças de políticas.
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FIGURA 3.8 ÍNDICE DE COBERTURA UNIVERSAL DE
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, 2017
Países da OCDE excluindo
América Latina e Caribe
Países da OCDE
Uruguai
Panamá
Brasil
Peru
Equador
Costa Rica
Barbados
México
El Salvador
Colômbia
Argentina
Bahamas
Venezuela
Trinidad e Tobago
República Dominicana
Nicarágua
Guiana
América Latina e Caribe
Suriname
Chile
Paraguai
Bolívia
Jamaica
Honduras
Belize
Guatemala
Haiti
0

50
Índice de Cobertura de Serviços Básicos de Saúde

Fonte: OMS. Índice de Cobertura Universal de Serviços Básicos de Saúde, 2017. Acesso em 19 de novembro de 2021.1.
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Além de ampliar a cobertura, muitos países têm agido no sentido de tornar a atenção à saúde mais
acessível para pessoas idosas por meio de consultas ou medicamentos gratuitos ou subsidiados. A
OCDE (2019) considera que 15 dos 16 países da América Latina e Caribe incluídos na sua análise adotaram disposições especiais para melhorar o acesso à saúde para grupos de alto risco, incluindo pessoas
idosas e pessoas com condições crônicas de saúde (Lorenzoni et al., 2019).
De acordo com os dados disponíveis, uma parcela relativamente alta de pessoas recebe tratamento
após um diagnóstico. Dados especificamente sobre o acesso de pessoas idosas a tratamentos saúde
são escassos e só estão disponíveis para alguns países por meio de pesquisas domiciliares. Entre os
cinco países para os quais esses dados estão disponíveis, Brasil e Costa Rica lideram no diagnóstico e
tratamento de hipertensão e diabetes em pessoas idosas (Figura 3.9). Na Argentina, o acesso ao tratamento da hipertensão é um pouco melhor do que para o do diabetes. Em contrapartida, no México as
taxas de acesso ao tratamento para pessoas com diabetes parecem ser boas, mas são bem menores
para aquelas com hipertensão. Em alguns casos, as pessoas na extremidade mais alta da distribuição
etária estão em condições melhores do que as pessoas relativamente jovens. Esse é o caso, por exemplo,
da parcela da população que recebe tratamento para hipertensão na Argentina e no Peru.
As diferenças de sexo no acesso ao tratamento para hipertensão e diabetes variam entre países
(Anexo 1.D, Tabela D.3). Na Argentina, no Brasil e na Costa Rica, não há diferenças significativas entre
homens e mulheres. No entanto, no Peru, o acesso ao tratamento para pessoas de 50 a 64 anos com
diabetes e hipertensão é pelo menos 10 pontos percentuais maior para as mulheres do que para os homens. No México, por outro lado, os homens parecem ter mais acesso ao tratamento para hipertensão.
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FIGURA 3.9 POPULAÇÃO ACIMA DE 50 ANOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES
QUE RECEBE TRATAMENTO (%), 2018
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Fonte: Cálculos próprios com base em pesquisas de saúde. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, na Argentina (2018); Estudo Longitudinal
do Envelhecimento, no Brasil (2016); Estudio Nacional sobre Discapacidad, na Costa Rica (2018); Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, no
México (2018); e Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, no Peru (2018).
Notas: Os resultados devem ser interpretados com cautela, pois a definição de acessibilidade a tratamentos varia entre cada condição e cada
país. Considera-se que alguém tem acesso a tratamento para controle de hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, caso tenham declarado
ter tido acesso ao tratamento na semana anterior à pesquisa. Calculamos as porcentagens com base no número total de indivíduos na faixa
etária que declararam sofrer de hipertensão ou diabetes ou apresentaram medidas físicas indicando essas condições (Ver detalhes no Anexo 1.D).

Apesar dos avanços, há evidências de que as pessoas ainda enfrentam barreiras significativas tanto
na cobertura formal quanto no acesso efetivo aos serviços de saúde. Uma análise regional recente que
incluiu Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Peru e Uruguai oferece um panorama
atualizado dessa situação. O Peru tem a maior parcela de pessoas que enfrentam barreiras de acesso,
com 66%. Chile e Uruguai são exceções positivas, com apenas 7% e 5% da população, respectivamente,
enfrentando barreiras no acesso oportuno aos serviços de saúde (Báscolo, Houghton e Del Riego, 2018).
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As regras de elegibilidade de cobertura são a primeira camada na determinação do acesso aos serviços de saúde. Sistemas de saúde fragmentados, onde múltiplos subsistemas com diferentes fontes
de financiamento coexistem, ainda predominam na região (Dmytraczenko e Almeida, 2015). Apenas
alguns países da região alcançaram cobertura universal nominal (ou filiação), seja por meio de um sistema público unificado (por exemplo, Brasil, Jamaica), por programas múltiplos que fornecem acesso aos
serviços de uma única seguradora nacional (por exemplo, Costa Rica), ou de múltiplas seguradoras em
um sistema universal regulado (por exemplo, Chile, Colômbia e Uruguai). No restante da região, a elegibilidade é fragmentada e determinada principalmente pela situação de emprego ou de aposentadoria.
Serviços de saúde fragmentados impõem desafios de cobertura e acessibilidade. Empregados do
sistema formal e servidores públicos civis e militares são geralmente elegíveis para seus próprios serviços.
O restante da população ou paga uma cobertura privada ou é coberto por serviços públicos geridos
por um ministério federal ou por governos estaduais e locais. Para pessoas idosas, o acesso pode ser
limitado àquelas com uma aposentadoria formal ou com condição financeira pessoal suficiente para
arcar pessoalmente com os custos do serviço. Essas divisões não seriam problemáticas se a qualidade
do serviço fosse comparável entre os provedores, a continuidade do serviço pudesse ser assegurada,
e se os esquemas de pagamento do serviço não levassem ao empobrecimento ou a iniquidades. No
entanto, países com sistemas de saúde fragmentados geralmente enfrentam todos esses problemas.
Mesmo em países onde a cobertura nominal é universal, o acesso real pode ser limitado. Fatores
que impedem o acesso oportuno ao serviço quando necessário, particularmente entre os grupos mais
pobres, incluem a distância das unidades de saúde (especialmente em áreas rurais e remotas), grandes
tempos de espera, barreiras culturais (como falta de confiança em médicos ou barreiras linguísticas),
falta de medicamentos ou de pessoal e incapacidade para arcar pessoalmente com os custos dos serviços ou medicamentos (Báscolo, Houghton e Del Riego., 2018). Por exemplo, as barreiras culturais são
significativas no Chile e no Peru pois impedem 24% e 18% da população, respectivamente, de procurar
assistência médica quando necessário. A disponibilidade de medicamentos e profissionais de saúde
são barreiras significativas em El Salvador, afetando 20% da população. Esses fatores são ainda mais
limitantes para pessoas idosas. Dados de pesquisas mostram que quase 45% das pessoas com mais
de 80 anos em El Salvador relatam não ter conseguido receber tratamento médico quando necessário
devido à impossibilidade de conseguir uma consulta, à falta de pessoal médico, ou à falta de medicamentos em sua instituição de saúde.21
Cobertura e acesso limitados levam a altos gastos pessoais. Em sistemas de saúde que funcionam
bem, os gastos do próprio bolso compõem uma pequena parcela dos custos de saúde e se destinam
principalmente a serviços eletivos ou não essenciais. Em sistemas de saúde que funcionam mal, esses
gastos são altos, injustos e ineficientes, e normalmente sinalizam a má qualidade dos serviços de saúde
financiados pelo governo, levando as pessoas - tanto ricas como pobres — a buscar provedores privados
ou recorrer à automedicação. Dados de 2017 mostram que os gastos do próprio bolso responderam por
33% do gasto total com saúde na América Latina e Caribe, contra 22% nos países da OCDE (BID 2021a).

21. C
 álculos próprios com base na Encuesta de Hogares de Propositos Múltiples de El Salvador, 2018.
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Esse alto nível de gastos do próprio bolso também impede que as pessoas usem serviços de saúde
quando necessário. Na Guatemala, um dos países com a classificação mais baixa do índice de Cobertura
Universal de Saúde da Organização Mundial da Saúde, 25,4% da população cita barreiras econômicas
como motivo para não buscar atendimento médico (Dansereau, 2019). Cerca de 22% das pessoas idosas
no México e 10% no Brasil relatam despesas médicas pessoais superiores a 25% de sua renda familiar anual, ou seja, o limiar para despesas catastróficas (Macinko et al., 2020). Gastos do próprio bolso elevados
também indicam falha sistêmica, uma vez que impostos ou contribuições de seguros são incapazes de
cobrir serviços de saúde integrados e acessíveis, que incluam prevenção e gestão de doenças crônicas.
Essas barreiras afetam desproporcionalmente grupos vulneráveis, incluindo pessoas idosas, criando
desigualdades de cobertura e acesso dentro dos países. Mobilidade, visão e audição limitadas são
mais prevalentes entre pessoas idosas, de modo que seu acesso pode ser dificultado por barreiras de
infraestrutura, transporte e comunicação. Por exemplo, cerca de um terço das pessoas com deficiência
no Chile relataram dificuldades no acesso aos serviços de saúde, em comparação com apenas um quinto
das pessoas sem deficiência (SENADIS, 2016).

3.2.2 Qualidade dos serviços de saúde
A Organização Mundial da Saúde define qualidade do cuidado como o grau em que os serviços de
saúde aumentam a probabilidade de resultados desejados. Os serviços de saúde são considerados
de boa qualidade quando são oportunos, equitativos, integrados e eficientes.22 Essas características
devem estar presentes em todas as etapas da atenção (prevenção, cuidados agudos, crônicos e paliativos) e são moldadas pelo desenho e organização do sistema, seus insumos (tais como profissionais,
tecnologias, medicamentos ou infraestrutura) e a existência de padrões, diretrizes e medidas, entre
outros fatores (OCDE, 2017).
Evidências da América Latina e Caribe mostram que, embora a maioria das pessoas possa ter acesso
aos serviços de saúde, a qualidade da atenção muitas vezes é ruim e desigual, especialmente no
que se refere à gestão de condições crônicas de saúde. A má qualidade da saúde na região tornou-se
um problema maior do que a falta de acesso. Kruk et al. (2018a) estimam que quase 70% dos óbitos
que poderiam ter sido evitados na região foram atribuíveis não à falta de acesso, mas sim a pessoal
não qualificado, instalações cirúrgicas inadequadas ou má gestão de condições crônicas de saúde. E,
embora a probabilidade de que pessoas com uma condição de saúde tratável possam ter acesso aos
serviços de saúde de que necessitam e de fato se recuperar tenha aumentado drasticamente desde
1990, a qualidade dos serviços para as causas mais evitáveis e tratáveis de doenças permanece desigual
entre os países.

22. Ver Organización Mundia de la Salud, Asuntos de Salud, disponible en: https://www.who.int/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
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Avaliamos a qualidade da saúde usando o índice de Acesso e Qualidade da Saúde desenvolvido
pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde.23 Esse indicador resumido mede o quanto um país é
capaz de reduzir a mortalidade controlável24 para 32 condições evitáveis ou tratáveis, em relação aos
países de melhor desempenho. Seu valor varia de 0 a 100, refletindo, portanto, o bom ou mau desempenho do sistema de saúde para chegar às pessoas que precisam de acesso e prestar cuidados de boa
qualidade em termos de impacto.
A qualidade do cuidado varia significativamente entre países.25 Chile e Costa Rica obtêm as maiores
pontuações no índice de Qualidade e Acesso da Saúde, com 78 e 74 pontos, respectivamente (Figura
3.10). Na outra ponta do espectro, Haiti e Bolívia registram as pontuações mais baixas, com 32 e 49
pontos, respectivamente. No geral, os países da América Latina e Caribe apresentam uma pontuação
média de 62 pontos, bem abaixo da média da OCDE de 86, mas um pouco superior à média global de 54.

23. O índice de Acesso e Qualidade da Saúde é uma medida do acesso pessoal e eficaz e da qualidade da atenção à saúde, calculada
para 195 países usando dados da Carga Global de Doenças. Para o cálculo, 32 condições são selecionadas com base na lista de causas
de morte de Nolte e McKee que podem ser evitadas com serviços de saúde de boa qualidade (GBD, 2016).
24. Mortalidade controlável é a morte que pode ser evitada na presença de serviços de saúde pessoal de alta qualidade. Para que a
mortalidade seja considerada controlável é preciso que existam intervenções efetivas para a doença.
25. O índice de Acesso e Qualidade da Saúde é uma média nacional que depende de notificação precisa das causas de mortes e boas
estimativas de prevalência de doenças e riscos para a saúde em relação a um determinado subconjunto de condições. Assim, como
outros índices, também tem suas falhas. No entanto, optamos por usá-lo porque outros índices – tais como os disponibilizados pelo
Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde – dependem de dados para um número menor de condições, a maioria das quais
está relacionada com a saúde materno-infantil. O Índice de Acesso e Qualidade da Saúde, que inclui condições como hipertensão,
diabetes e neoplasias, é mais apropriado para um relatório sobre envelhecimento. Pesquisadores demonstraram que o Índice de
Acesso e Qualidade da Saúde é uma medida robusta, avaliando sua correlação global com outros fatores conhecidamente relacionados com o acesso e a qualidade da saúde. No entanto, deve-se ter em mente que a precisão do índice varia entre países e requer
informações que corroborem a validade do seu uso para análises específicas de países.
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FIGURA 3.10 ÍNDICE DE ACESSO E QUALIDADE DE SAÚDE, 2016

Fonte: Índice de Acesso e Qualidade da Saúde do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, extraído do estudo Medição de Desempenho no
Índice de Acesso e Qualidade da Saúde para 195 países e territórios e locais subnacionais selecionados: uma análise sistemática do Estudo da
Carga Global de Doenças de 2016, acesso em dezembro de 2020.
Nota: A estatística da OCDE não inclui países da América Latina e Caribe.

Embora essas pontuações reflitam um amplo leque de condições e serviços, as principais conclusões
serão as mesmas se forem consideradas apenas as condições mais prevalentes entre pessoas idosas.
De fato, das 32 condições medidas pelo Índice de Acesso e Qualidade da Saúde, 11 são desproporcionalmente encontradas entre pessoas idosas.26 Algumas, como doenças cerebrovasculares, problemas
renais e cardíacos e infecções do trato respiratório inferior, são altamente prevalentes nesse grupo. Chile,
Costa Rica e Uruguai têm a melhor qualidade de saúde para prevenir e tratar essas 11 condições. Outros
países como Haiti, Honduras e Guiana apresentam um desempenho ruim em todas as condições mais
prevalentes entre as populações idosas, especialmente condições cerebrovasculares e cardiopatias hipertensivas. Para algumas condições, como doença renal crônica, o acesso e a qualidade da saúde são
muito baixos em todos os países, exceto Uruguai e Chile. Em contrapartida, o acesso e a qualidade do
tratamento da epilepsia são relativamente altos em todos os países.

26. O índice de Acesso e Qualidade da Saúde é composto por 32 condições. Se dividirmos a população aos 50 anos, podemos calcular
a proporção de anos de vida ajustados por incapacidade de cada condição para pessoas abaixo e acima desse limite de idade. Esse
cálculo identifica 11 condições como desproporcionalmente comuns entre as pessoas idosas: doença cerebrovascular; condições
respiratórias crônicas; diabetes mellitus; epilepsia; problemas condições biliares; cardiopatia hipertensiva; hérnias inguinal, femoral e
abdominal; condição isquêmica do coração; infecções respiratórias inferiores; câncer de pele não melanoma; e condições de úlcera
péptica.
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A baixa qualidade da saúde se deve, principalmente, a recursos físicos e humanos inadequados e
infraestrutura ruim, bem como a limitações organizacionais e ausência de mecanismos fortes para
integrar o cuidado ao longo das diferentes etapas do ciclo de vida de uma pessoa. Embora o número
de profissionais médicos e de estabelecimentos de saúde na região tenha aumentado muito mais rapidamente do que a população nos últimos 50 anos (Savedoff, 2008), um relatório recente da OCDE/
Banco Mundial (2020) mostra que o país médio da América Latina ou do Caribe dispõe de um número
consideravelmente menor de recursos físicos e humanos do que o país médio da OCDE, segundo todos
os dados disponíveis. Por exemplo, há 8,8 profissionais de enfermagem por 1.000 pessoas na OCDE, mas
apenas 2,2 em países da América Latina e Caribe. No caso de profissionais médicos, os números são de
3,5 na OCDE e 2,0 em países da América Latina e Caribe. A disponibilidade de profissionais médicos
das áreas de geriatria e gerontologia também é muito limitada. Uma pesquisa recente que abrange 16
países da região constatou que apenas 35% das 308 faculdades de medicina participantes oferecem
um programa de graduação em geriatria, e que há somente 36 programas de pós-graduação, em 12
países (López e Reyes-Ortiz, 2015). As projeções indicam que, até 2040, a demanda por profissionais
médicos e de enfermagem na região aumentará em um fator de 1,4 e 1,6, respectivamente, em grande
parte como resultado do envelhecimento populacional (Robles et al. 2019).
A situação é ainda mais crítica para pessoas idosas, uma vez que apenas recentemente os sistemas
de saúde começaram a se adaptar ao novo perfil epidemiológico causado pelo envelhecimento
populacional. Esse novo perfil implica um número maior de condições crônicas de saúde prevalentes,
problemas cognitivos e multimorbidade. Uma solução para a gestão desse novo perfil epidemiológico
é uma abordagem integrada, centrada na pessoa e na comunidade, que fortaleça a atenção primária
e seus vínculos com a atenção secundária e terciária (OMS, 2015). Os países também necessitam de
recursos humanos com a combinação adequada de habilidades e treinamento para suprir as necessidades de uma população idosa (OMS, 2015).
Na região, 14 dos 26 países adotam políticas, estratégias ou programas multisetoriais para tratar
da maior prevalência de condições crônicas de saúde por meio de uma abordagem integrada, de
acordo com o Observatório Global de Saúde da Organização Mundial da Saúde.27 Curiosamente, ao
contrário dos países de melhor desempenho — Barbados, Uruguai, Costa Rica e Chile — os três países
com pontuações mais baixas no Índice de Acesso e Qualidade da Saúde — Haiti, Honduras e Bolívia —
não dispõem de tal estratégia (ver Figura 3.10).
Apesar de haver havido algum progresso, as condições mais comuns entre as pessoas idosas da
região — hipertensão, diabetes e distúrbios musculoesqueléticos — ainda não são tratadas adequadamente. Por exemplo, uma pesquisa recente em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
México e Uruguai mostra que grande parte das pessoas com condições crônicas de saúde que recebe
atenção primária e secundária estão insatisfeitas com a integração e a continuidade da atenção nos dois
níveis (Ollé-Espluga et al., 2022). As exceções parecem ser o Uruguai e, em menor grau, a Argentina
(Ollé-Espluga et al., 2022). Essa falta de continuidade pode levar a resultados de saúde insatisfatórios,
como é o caso do diabetes no México (Doubova et al., 2020).

27. Ver https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/existence-of-an-operational-multisectoral-national-ncd-policy-strategy-or-action-plan-that-integrates-several-ncds-and-their-risk-factors, último acesso em 6 de janeiro de 2021.
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Falta de acesso e altos custos também impedem que os pacientes sigam o tratamento correto, mesmo quando prescrito. Por exemplo, em uma pequena pesquisa no Peru, apenas 71% dos pacientes com
hipertensão obtinham os medicamentos necessários para controlar sua condição (Tenório Mucha, 2019).
O acesso inadequado e a má qualidade do cuidado levam não apenas ao tratamento inadequado, mas
também ao subdiagnóstico. Dados recentes mostram que cerca de 40% das pessoas com hipertensão
na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no México não são diagnosticadas.28 Estimativas para
o Uruguai mostram que cerca de 50% das pessoas diabéticas entre 25 e 64 anos, ou desconhecem sua
condição ou, quando a conhecem, não estão sendo tratadas (Ministerio de Salud Pública Uruguai, 2013).

CONTINUE
LEDNO
SOBRE:

ATENÇÃO À SAÚDE

28. Ver https://www.savalnet.com.py/mundo-medico/noticias/promueven-control-de-presion-arterial.html
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3.3 Cuidados de longa duração
A maioria das pessoas em situação de dependência funcional necessitará de cuidados de longa
duração para ajudá-las a realizar atividades de vida diária. Esses cuidados são prestados, quer remunerados ou não, pela família, pelo governo, pelo mercado ou pelas comunidades. Embora o setor
privado forneça a maioria dos serviços de cuidados de longa duração, os governos desempenham um
papel fundamental na criação do arcabouço institucional do setor e na implementação de esquemas
de financiamento que garantam o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em um sistema
que funciona bem, os governos também são responsáveis por estabelecer e monitorar padrões de
qualidade para provedores de serviços, garantindo a fiscalização e a qualidade dos recursos humanos
do setor (Cafagna et al., 2019).
Apenas recentemente a necessidade de cuidados de longa duração ganhou destaque na agenda
de políticas públicas da região. Embora o objetivo principal dos cuidados de longa duração seja melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, a agenda de políticas tem sido fortemente apoiada por
movimentos que visam reduzir as desigualdades de gênero, reconhecendo, reduzindo e redistribuindo
o dever de cuidar que atualmente recai primordialmente sobre as mulheres nas famílias.29 Vários países
dispõem de sistemas de cuidados destinados a quatro grupos: crianças, pessoas em situação de dependência funcional, pessoas com deficiência e familiares cuidadores.
No momento, o Uruguai é o único país da região com um sistema de cuidados de longa duração
de nível nacional. O Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) foi lançado em 2015. No entanto,
como descrito posteriormente nesta seção, sua cobertura ainda é limitada e o sistema enfrenta desafios
institucionais e de qualidade persistentes. Em 2017, o Chile lançou o Chile Cuida - um programa de cuidados de longa duração que atua em 22 dos 346 municípios do país -, mas não conseguiu concretizar
o seu plano original de estender gradualmente o programa para todo o país até 2021 (Barraza, 2017).
Recentemente, a Costa Rica aprovou um plano decenal para a criação e implementação de um sistema
nacional de cuidados de longa duração, enquanto países como Argentina, Colômbia, República Dominicana, Paraguai, Panamá e Peru também estão discutindo planos semelhantes. Na maioria dos países,
os serviços de cuidados de longa duração são prestados por uma variedade de instituições, geralmente
de forma fragmentada e descoordenada. Nesta seção, avaliamos a cobertura e a qualidade dos serviços
de cuidados de longa duração existentes.

29. Nas palavras da filósofa americana Carol Gilligan: "Em meio a uma estrutura patriarcal, o cuidado é uma ética feminina. Em meio a
uma estrutura democrática, o cuidado é uma ética humana" (https://archive.chs.harvard.edu/CHS/article/display/4025).
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3.3.1 Cobertura dos serviços de cuidados de longa duração
Os serviços públicos de cuidados de longa duração na região são caracterizados por níveis baixos
de cobertura. Definimos cobertura como a razão entre o número de pessoas com mais de 65 anos que
recebem serviços de cuidados de longa duração financiados pelo governo, e o número de pessoas na
mesma faixa etária que vivem em situação de dependência grave de cuidados.
A forma como calculamos a taxa de cobertura dos serviços de cuidados tem certas limitações. Estimamos o denominador com base nas prevalências apresentadas na Seção 2. Dados quantitativos do número
de pessoas que recebem cuidados de longa duração só estão disponíveis em um pequeno número de
países. Além disso, na maioria dos casos (exceto no Uruguai), esses dados não são desagregados por
nível de dependência de cuidados. Portanto, embora o denominador da nossa razão seja o número de
pessoas idosas em situação de dependência funcional grave, o número de beneficiários no numerador
inclui algumas pessoas mais jovens, ou com níveis mais baixos de dependência funcional.30-31 Consequentemente, nossa análise superestima um pouco a cobertura (e representa um limite superior do valor real).
Argentina e Costa Rica se destacam como tendo a maior cobertura na região. Nesses dois países,
estima-se que 20% das pessoas idosas em situação de dependência funcional grave recebem serviços de cuidados de longa duração financiados pelo governo.32 Na Costa Rica, o governo subsidia
144 organizações não governamentais que prestam serviços de atendimento domiciliar, em centros-dia e em Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs), a 18 mil pessoas idosas em
situação de dependência funcional (Medellin et al., 2019, Jara-Maleš e Chaverri-Carbajal, 2020). A Argentina apresenta altas taxas de cobertura, em grande parte porque fornece um subsídio em dinheiro
para pessoas idosas em situação de dependência de cuidados para que possam contratar uma pessoa
cuidadora. Esse subsídio é fornecido a cerca de 130 mil pessoas, ou quase 40% das pessoas com mais
de 65 anos em situação de dependência de cuidados. O subsídio cobre cerca de metade do custo do
serviço em tempo integral (Oliveri, 2020). Desde 2013, os beneficiários não são obrigados a apresentar
comprovante de que o dinheiro foi usado para contratar serviços de cuidados. Em vez disso, um profissional da assistência social visita a pessoa idosa que necessita de cuidados e apoio de longa duração
(geralmente uma vez por ano) para comprovar a prestação do serviço (Oliveri, 2020). Devido a essa
comprovação imperfeita, supomos nas nossas estimativas que metade dos beneficiários podem estar
usando o benefício para fins diferentes dos pretendidos pelo programa, de forma que a cobertura é de
20%. Mesmo após esse ajuste, a Argentina ainda tem um dos níveis de cobertura mais altos da região.
O país também oferece serviços diretos como atendimento em ILPIs e em centros-dia, mas a cobertura
é muito mais limitada (Oliveri, 2020).

30. Uma exceção é o Uruguai, onde - dados os critérios claros de elegibilidade de serviços do sistema nacional - é possível separar os
usuários por nível de dependência funcional e idade. No entanto, para garantir a comparabilidade com o restante dos países, supomos que todos os beneficiários têm dificuldade para executar pelo menos uma atividade básica da vida diária (ou seja, vivem em
situação de dependência grave de cuidados).
31. Outra limitação das nossas estimativas de cobertura é o fato de que os dados sobre o número de pessoas idosas que recebem serviços
(numerador) e os dados sobre o número de pessoas idosas em situação de dependência grave de cuidados (denominador) podem
se referir a anos diferentes, uma vez que as fontes são diferentes. No entanto, como os anos são próximos, esse erro provavelmente
será insignificante.
32. Cálculos próprios com base em informações de Oliveri (2020) e Medellín et al. (2019).
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O próximo país no ranking é Barbados, onde aproximadamente 15% das pessoas idosas em situação de dependência funcional recebem pelo menos um serviço do setor público. O governo opera
um programa de atendimento domiciliar que presta serviços de cuidados de longa duração. Em 2015,
mil pessoas foram beneficiadas por esse programa (CEPAL, 2017). O país também conta com outros
serviços de cuidados de longa duração, tais como centros de reabilitação e hospitais geriátricos para
pessoas idosas que necessitam de cuidados e apoio de longa duração, mas não há informações sobre
o número de pessoas beneficiadas por esses serviços (CEPAL, 2017). De acordo com as respostas das
partes interessadas do país em uma pesquisa realizada para este relatório (ver detalhes em Anexo 1.E),
os níveis de cobertura também são relativamente altos nas Bahamas, embora não tenhamos encontrado
dados sobre o número de pessoas beneficiadas.
Uruguai, Chile e Equador vêm a seguir, com cobertura de 11%, 7% e 6%, respectivamente.33 Não há
informações disponíveis para os demais países. Supomos uma cobertura muito baixa em todos os países sem dados, pois essa é a situação mais comum na região. Deduzimos que a falta de dados reflete
serviços e instituições incipientes.
No Uruguai, o governo presta uma combinação de serviços em ILPIs, centros-dia, domicílio e de tele
assistência a cerca de 4.200 pessoas. Como parte do sistema nacional de cuidados de longa duração,
o governo subsidia a contratação de cuidadores de atendimento domiciliar para cerca de 2.200 pessoas
com mais de 80 anos, bem como um serviço de tele assistência para cerca de 1.300 pessoas com mais
de 70 anos (SNIC, 2020). Também oferece serviços gratuitos em centros-dia a cerca de 100 pessoas
e opera uma série de ambientes de ILPIs e um hospital geriátrico que oferecem cuidados a quase 600
pessoas idosas (Aranco e Sorio, 2019). Supondo que todos esses serviços beneficiem pessoas com mais
de 65 anos com dificuldades para realizar pelo menos uma atividade básica da vida diária, a cobertura
é de 11%.
O Chile também oferece uma combinação de serviços de atendimento em ILPIs, centros-dia e
domicílio a cerca de 21 mil pessoas. Juntos, os serviços do Chile Cuida abrangem 1.800 pessoas de
todas as idades; não há dados sobre a discriminação de usuários por idade. Uma inovação na região,
os municípios do Chile Cuida também oferecem uma série de serviços adicionais personalizados que
incluem transporte, refeições entregues em casa, e fisioterapia. Nos municípios que não fazem parte do
Chile Cuida, mais de 19 mil pessoas idosas recebem serviços de cuidados de longa duração oferecidos
tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério do Desenvolvimento Social (Molina et al., 2020).
Há uma tendência recente na direção do atendimento domiciliar em resposta à preferência mundial
das pessoas idosas por envelhecer em suas próprias casas e comunidades (Aranco e Ibarrarán, 2020).
Os serviços em ILPIs continuam sendo importantes para aquelas pessoas que, além de estarem em
situação de dependência funcional grave, também sofrem de múltiplas condições crônicas de saúde
e carecem de apoio familiar e comunitário que possa complementar os cuidados de longa duração
prestados pelo governo. Centros-dia e tele assistência são importantes complementos dos serviços

33 Cálculos próprios com base em informações de Aranco e Sorio (2019), Forttes (2020) e Molina et al. (2020).
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de atendimento domiciliar (Benedetti, Acuña e Fabiani, 2022). Como descrito acima, a combinação de
serviços prestados varia muito de país para país.
Enquanto em alguns casos o governo presta serviços de cuidados de longa duração diretamente,
em outros oferece apoio financeiro, seja às pessoas ou aos provedores de serviços privados. As
transferências de renda para pessoas em situação de dependência funcional somente são incluídas no
cálculo dos níveis de cobertura quando estão vinculadas à compra de serviços de cuidados de longa
duração e quando há mecanismos para comprovar o atendimento desse requisito.
Em muitos países, governos locais ou nacionais transferem fundos para organizações sem fins lucrativos para que possam prestar serviços de cuidados. No Uruguai, por exemplo, o governo subsidia
serviços de cuidados de longa duração em ILPIs para 600 pessoas idosas em situação de vulnerabilidade (cerca de 1% das pessoas em situação de dependência de cuidados com mais de 65 anos),
prestados por ILPIs sem fins lucrativos. No Chile, o serviço de cuidados de longa duração em ILPIs
também é cofinanciado pelo Estado, mas os serviços são efetivamente prestados pelas organizações
sem fins lucrativos. Além disso, as ILPIs administradas por organizações sem fins lucrativos podem
solicitar financiamento público mediante a apresentação, para aprovação, de um plano de cuidados
para residentes (Molina et al., 2020). Quase seis mil pessoas (cerca de 13% das pessoas com mais de
65 anos que necessitam de cuidados e apoio de longa duração) recebem serviços subsidiados dessa
forma (Cunil-Grau e Leyton, 2018).
A elegibilidade normalmente é baseada na idade e na gravidade avaliada da dependência funcional.
Na maioria dos casos, o nível de renda individual ou familiar também é considerado junto com esses
critérios. A idade mínima para acesso a serviços públicos de cuidados de longa duração geralmente é
60 ou 65 anos. Para determinar a elegibilidade, os especialistas consideram uma boa prática levar em
conta o nível de dependência funcional em vez da idade. Essa é a abordagem que Chile, Costa Rica e
Colômbia planejam adotar. No Uruguai, o acesso atualmente é restrito por idade e nível de dependência:
pessoas com menos de 30 anos ou mais de 80 são elegíveis para serviços de atendimento domiciliar;
pessoas com mais de 65 anos são elegíveis para serviços em centros-dia, enquanto pessoas com mais
de 70 anos podem ter acesso a serviços de tele assistência.
Até agora, apenas o Uruguai dispõe de um mecanismo de avaliação unificado, formal e nacional
para avaliar o nível da dependência de cuidados. O tipo de serviço disponível para cada pessoa varia
de acordo com os resultados da avaliação: serviços de atendimento domiciliar estão disponíveis para
pessoas em situação de dependência funcional grave, enquanto pessoas em situação de dependência
funcional leve e moderada podem acessar serviços de centros-dia ou tele assistência. O Chile aplica
um mecanismo único de avaliação nos 22 municípios onde o Chile Cuida atua. Em outros países, as
diretrizes, quando existem, tendem a ser aplicadas com alguma variabilidade. Também é comum ver
instituições diferentes usando critérios de avaliação diferentes. Por exemplo, na Costa Rica, as instituições dos setores social e de saúde adotam métodos diferentes de avaliação.34

34. Para uma discussão sobre as formas de avaliação da necessidade de cuidados, ver Oliveira, Moncada e Terra (2022).
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Os serviços públicos de cuidados longa duração na região estão centrados principalmente na população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Uma exceção é o Uruguai, onde o acesso é
universal e a renda familiar é usada para definir o copagamento. No entanto, mesmo nesse caso, quase
90% dos usuários pertencem a famílias de baixa renda e, portanto, estão isentos de copagamentos
(Aranco e Sorio, 2019).

O papel do atendimento privado: serviços pagos do próprio bolso e instituições não
governamentais
Além dos serviços prestados ou financiados pelo governo, parte da população muitas vezes paga
do próprio bolso pelos serviços de cuidados de longa duração. Informações sobre a cobertura e o
custo desses serviços são escassas. Quando disponíveis, essas informações mostram altos custos em
comparação com a renda média da pessoa idosa. Por exemplo, no Uruguai, dados de 2015 apontam
que o custo mensal de uma Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas que atenda aos
padrões básicos de qualidade é superior ao valor da aposentadoria média contributiva (Aranco e Sorio,
2019). No México, menos de 9% das pessoas idosas podem arcar com os custos de atendimentos de
alta qualidade em ILPIs (López-Ortega e Aranco, 2019).
Em muitos países, as instituições sem fins lucrativos desempenham um papel importante na prestação de serviços de cuidados de longa duração, particularmente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Dados sobre a cobertura desses serviços, embora escassos, apontam para
sua importância. Por exemplo, em Bogotá, na Colômbia, mais de 30% das ILPIs que prestam cuidados
de longa duração não têm fins lucrativos (dados de 2013; Flórez, Martinez e Aranco, 2019). No México,
o número é de 20% (dados de 2015; López-Ortega e Aranco, 2019). No Uruguai, 7% das ILPIs são operadas por organizações não governamentais e abrigam 15% dos usuários dessas instituições (dados de
2015; Aranco e Sorio, 2019). Algumas dessas organizações recebem subsídios do governo, como é o
caso de Chile, Costa Rica, Equador e Uruguai (Aranco e Sorio, 2019, Forttes, 2020, Medellin et al., 2019,
Molina et al., 2020)
Devido à baixa cobertura dos serviços financiados pelo governo ou prestados por organizações sem
fins lucrativos, aliada à capacidade limitada da maioria das pessoas idosas para arcar com os custos
dos serviços, a maior parte dos cuidados de longa duração recai sobre as famílias, particularmente
as mulheres. Stampini et al. (2020) mostram que as mulheres responsáveis por prestar cuidados de
longa duração acabam reduzindo tanto sua participação no mercado de trabalho quanto o número de
horas trabalhadas (isso quando permanecem). Em muitos casos, elas acabam com um duplo fardo de
trabalho, combinando cuidados e trabalho remunerado, em detrimento da sua saúde física e emocional.
Essa situação não é socialmente sustentável, particularmente em um contexto de participação crescente
da mão de obra feminina e de redução do tamanho das famílias. As implicações dessa tendência são
discutidas mais detalhadamente na Seção 4.3.
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3.3.2 Qualidade dos serviços de cuidados de longa duração
Embora em sua grande maioria os serviços de cuidados de longa duração sejam prestados pelo setor
privado, em um sistema que efetivamente funciona o setor público tem a responsabilidade de regular
e supervisionar a qualidade desses serviços. Isso inclui autorizar, regular e supervisionar prestadores
de serviços, bem como implementar estratégias para treinar e certificar recursos humanos (Cafagna et
al., 2019). No geral, garantir a qualidade dos serviços de cuidados de longa duração continua sendo um
desafio para os países da região.
Os dados sobre a qualidade dos serviços de cuidados de longa duração na região são escassos e
incompletos. Para fins deste relatório, nossa avaliação se baseia na análise da literatura existente e
em informações públicas sobre programas e 36 entrevistas com partes interessadas de 12 países. Os
entrevistados eram representantes do governo, da sociedade civil e setor de gerontologia. O Anexo 1.E
apresenta detalhes das características dos respondentes, dos países cobertos e dos critérios usados
para a validação cruzada das respostas.
Usamos seis critérios básicos que são necessários e uma proxy da qualidade do serviço de cuidados
de longa duração. Três estão centrados em serviços de cuidados em ILPIs: (i) o país definiu padrões
nacionais de qualidade para serviços de cuidados de longa duração em ILPIs; (ii) uma grande proporção
das instalações tem autorização oficial (uma proxy da observância dos padrões de qualidade); e (iii)
o país dispõe de um registro nacional de estabelecimentos de cuidados de longa duração. Um critério
está centrado nos serviços de atendimento domiciliar: (iv) há mecanismos de controle de qualidade
para serviços de atendimento domiciliar. Os dois critérios restantes aplicam-se ao atendimento tanto
em ILPIs como domiciliar pois dizem respeito à qualidade dos recursos humanos que atuam no setor:
(v) o país estabeleceu requisitos de treinamento para pessoas cuidadoras; e (vi) uma alta proporção
de pessoas cuidadoras está formalmente empregada. A Tabela 3.1 mostra o nível de cumprimento, por
país, de cada um desses critérios. Como discutido a seguir, a maioria dos países com dados disponíveis
deixa a desejar na maior parte dos critérios de qualidade, com exceção dos padrões de qualidade para
ambientes de atendimento em ILPIs.
Embora varie de país para país, a qualidade dos serviços de cuidados de longa duração na região
é baixa. Argentina, Bahamas, Barbados, Chile e Uruguai atendem ao maior número de condições, com
apenas três cada. No outro extremo, Belize e República Dominicana não atendem a nenhum dos critérios.
Como discutido abaixo, o setor de atendimento em ILPIs geralmente apresenta melhor desempenho
em termos de qualidade do que o setor de atendimento domiciliar. De fato, o desempenho relativamente bom de Bahamas e Barbados é inteiramente atribuível à alta qualidade dos seus cuidados de
longa duração em ILPIs. Apenas dois países (Argentina e Chile) possuem mecanismos de controle de
qualidade para serviços de atendimento domiciliar. Isso é um sinal de alerta, particularmente porque
esses serviços estão se tornando cada vez mais importantes mundialmente. Outro sinal de alerta são os
baixos níveis de treinamento e formalização dos recursos humanos que atuam no setor. Argentina, Chile
e Uruguai são os únicos países com requisitos de treinamento e certificação, e essas regras se aplicam
apenas a pessoas cuidadoras oficialmente registradas como parte da política/sistema, que compõem
uma pequena parcela da força de trabalho do setor.
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TABELA 3.1 CRITÉRIOS PARA A QUALIDADE DO SERVIÇO DE CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO
Atendimento
domiciliar

Atendimento em ILPIs

Atendimento domiciliar e em ILPIs

Padrões de
qualidade para
configurações
de atendimento
em ILPIs

Parcela de
instalações com
autorização
oficial

Cadastro
nacional de
instituições

Mecanismos
de controle da
qualidade do
atendimento
domiciliar

Requisitos de
capacitação/
certificação de
recursos humanos

Nível de
formalização
de pessoas
cuidadoras
empregadas

Argentina

Sim (a)

Baixo

Não

Sim (b)

Sim ( d)

Baixo

Bahamas

Sim

Alta

Sim

Não

Não

Baixo

Barbados

Sim

Alta

Sim

Não

Não

Baixo

Belize

Não

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

Brasil

Sim

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

Chile

Sim

Baixo

Não

Colômbia

Sim

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

Costa Rica

Sim

Baixo

Não

Não

Sim (d)

Baixo

Equador

Sim

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

Jamaica

Sim

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

México

Não

Baixo

Sim

Não

Não

Baixo

Peru

Sim

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

República
Dominicana

Não

Baixo

Não

Não

Não

Baixo

Uruguai

Sim

Baixo

Sim

Não

Sim (d)

Baixo

Sim

(c)

Sim

(d)

Baixo

Fonte: Cálculos próprios com base em informações de Aranco e Sorio (2019), Flórez, Martinez e Aranco (2019), López-Ortega e Aranco (2019), Medellín et al.
(2019), Molina et al. (2020), Oliveri (2020), Forttes (2020), Redondo (2021) e entrevistas com especialistas (Ver detalhes no Anexo 1.E).
Notas: (a) Os padrões de qualidade existem apenas para as ILPIs do Instituto Nacional de Serviços Sociais para Aposentados e Pensionistas (PAMI) da Argentina, que compõem a maior parte das instalações do país. (b) Controles de qualidade são realizados uma vez por ano e se baseiam em como o bem-estar
do beneficiário mudou desde a avaliação anterior. Isso se aplica apenas a pessoas cuidadoras contratadas com transferências de renda do PAMI. (c) Somente
para o Chile Cuida. (d) Somente para serviços prestados no contexto de uma política nacional.

Como mostrado na Tabela 3.1, a maioria dos países dispõe e padrões de qualidade para serviços
de atendimento em ILPs, que estabelecem requisitos mínimos de infraestrutura, proporção e treinamento de pessoal; mas o grau de cumprimento geralmente é baixo devido à fraca fiscalização.
Consequentemente, uma grande parcela das instituições de cuidados de longa duração funciona sem
autorização legal (exceto em Barbados e nas Bahamas), suscitando dúvidas sobre a qualidade do serviço
que prestam. No Uruguai, dados de 2019 mostram que apenas 2% das ILPIs que operam no país estavam legalmente autorizadas a fazê-lo, e outras 10% estavam em processo de solicitação de autorização
(Aranco e Sorio, 2019). Só podemos estimar esse número para Barbados, Bahamas, México e Uruguai,
porque nenhum dos demais países tem registros nacionais de provedores de serviços.
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É ainda mais complexo garantir a qualidade dos serviços de atendimento domiciliar, que raramente
dispõem de mecanismos de controle de qualidade. O fato de esses serviços serem prestados em um
ambiente privado dificulta sua supervisão e a aplicação de padrões de qualidade. Mesmo em países
onde os serviços de atendimento domiciliar fazem parte de programas do setor público, os padrões de
qualidade normalmente não são definidos e os provedores não são frequentemente inspecionados. Só
conseguimos encontrar evidências da existência e implementação desses mecanismos na Argentina e
no Chile. A Argentina avalia o bem-estar dos beneficiários do subsídio de atendimento domiciliar do
PAMI uma vez por ano. O Chile dispõe de diretrizes para garantir a qualidade do serviço (que definem
as tarefas que a pessoa cuidadora deve realizar, o número de pessoas idosas que cada trabalhador pode
assistir, e outros aspectos). Além disso, todo beneficiário do programa chileno recebe uma visita de
avaliação a cada três meses e deve responder uma pesquisa de satisfação duas vezes por ano (Molina et
al., 2020). No entanto, esse mecanismo de supervisão só é aplicado nos municípios onde o Chile Cuida
atua e, por isso, abrange apenas uma fração dos serviços de atendimento domiciliar prestados no país.
Junto com os padrões de qualidade, as políticas de recursos humanos são outro determinante
fundamental da qualidade dos cuidados de longa duração, uma vez que as pessoas cuidadoras são
a espinha dorsal dos serviços. As políticas de recursos humanos incluem capacitação, remuneração
adequada, acesso à seguridade social, boas condições de trabalho, e oportunidades de desenvolvimento
profissional (OCDE, 2020b).
Pouquíssimos países da região (Argentina, Chile e Uruguai) têm requisitos obrigatórios de treinamento ou certificação de profissionais do cuidado. Como resultado, poucos profissionais em ambientes de
ILPIs ou domiciliar têm treinamento e habilidades adequadas. Pesquisas sobre a Colômbia, por exemplo,
mostram que apenas 30% do pessoal em ambientes de ILPIs recebeu treinamento (Flórez, Martinez e
Aranco, 2019). Esse número é inferior a 3% no México (Flórez, Martinez e Aranco, 2019; López-Ortega e
Aranco, 2019). A situação poderia ser ainda pior no caso do atendimento domiciliar pois as evidências
mostram que essas pessoas são frequentemente recrutadas para realizar serviços domésticos, e as
responsabilidades de cuidados são vistas como apenas mais uma tarefa entre tantas. No Uruguai, por
exemplo, cerca de 16% das pessoas que trabalham em serviços domésticos dizem que têm que cuidar
de uma pessoa idosa em situação de dependência de cuidados como parte de suas tarefas diárias.35
Além disso, mesmo em países onde há requisitos de treinamento de recursos humanos, estes são
atendidos apenas por uma pequena parcela da força de trabalho. No Uruguai, por exemplo, há uma
longa lista de espera para realizar o treinamento oficial exigido pelo SNIC. Dados de 2017 mostram
que das 18 mil pessoas que se inscreveram para o programa de treinamento, apenas mil conseguiram
se matricular. Devido a essa situação, foi preciso adiar mais uma vez o plano inicial de ter todas as
pessoas que trabalhavam na área de atendimento domiciliar de pessoas idosas devidamente treinadas
ou certificadas pelo sistema até 2017. Na Argentina, Oliveri (2020) estima que apenas 3% das pessoas
cuidadoras têm treinamento adequado.
O emprego formal entre pessoas cuidadoras também é muito baixo. Embora os dados sobre esse
aspecto sejam escassos, há estatísticas ilustrativas. Por exemplo, no Uruguai — que tem uma das maiores

35. C
 álculos próprios com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social do Uruguai (2013).
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taxas de emprego formal da região — os dados mostram que, em 2014, 44% das pessoas empregadas
como cuidadoras de pessoas em situação de dependência funcional não contribuíam para o sistema de
proteção social (Aranco e Sorio, 2019). Um dos objetivos da política nacional que o país implementou em
2015 foi aumentar o nível de emprego formal no setor; no entanto, devido à pequena escala do sistema,
o progresso foi lento. No México, dados de 2021 mostram que quase 80% das pessoas empregadas em
serviços domésticos e de cuidados são informais.36
Por fim, o cuidado familiar, que é o esquema tradicional de cuidados na região, também se caracteriza
por baixos níveis de treinamento e conhecimentos específicos. Embora não esteja incluída na Tabela
3.1, uma discussão de qualidade no contexto dos cuidados de longa duração não estaria completa sem
considerar o papel de familiares cuidadores. De fato, a maioria do trabalho de cuidado recai sobre familiares não remunerados, que geralmente têm pouco ou nenhum conhecimento das melhores práticas
para cuidar de uma pessoa em situação de dependência funcional. Embora existam grupos de apoio
para familiares cuidadores na maioria dos países como parte de associações sem fins lucrativos (por
exemplo, associações de Alzheimer), apenas no Chile o governo oferece treinamento básico e apoio a
familiares cuidadores como parte do Chile Cuida.

CONTINUE
LENDO
SOBRE:

CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO

36. Ver https://datamexico.org/es/profile/occupation/trabajadores-en-cuidados-personales-y-del-hogar#informalidad, acessado pela última vez em
7 de janeiro de 2022.
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3.4 Avaliação geral da proteção social na região
Nesta seção, sintetizamos as evidências sobre aposentadoria, atenção à saúde e cuidados de longa
duração a fim de avaliar a proteção social geral para pessoas idosas. Primeiro, explicamos como
convertemos os números apresentados nas Seções 3.1 a 3.3 em classificações categóricas (muito baixa,
baixa, alta, muito alta) de cobertura e qualidade. Em seguida, apresentamos nossa metodologia para
a construção de um índice de proteção social. Por fim, discutimos os resultados, destacando os países
que obtiveram os níveis mais altos de proteção.

3.4.1 Classificações categóricas de cobertura e qualidade
A Tabela 3.2 apresenta as medidas de cobertura e qualidade definidas anteriormente nesta seção
para cada área de proteção social. Para aposentadorias, a cobertura é o percentual de pessoas com
mais de 65 anos que recebem um benefício contributivo ou não contributivo; a qualidade é medida pela
taxa de reposição empírica, ou seja, a relação entre o valor médio de todas as aposentadorias (incluindo contributivas e não contributivas) e o salário médio dos trabalhadores e trabalhadoras de 50 a 64
anos (formais ou informais). Para a saúde, a cobertura é avaliada utilizando-se o Índice de Cobertura
de Serviços Essenciais de Saúde (para todas as idades), enquanto a qualidade é medida utilizando-se
o Índice de Acesso e Qualidade da Saúde (para todas as idades). Para cuidados de longa duração, a
cobertura é a razão entre o número de pessoas com mais de 65 anos que recebem serviços de cuidados
de longa duração financiados pelo governo e o número de pessoas na mesma faixa etária em situação
de dependência grave de cuidados. A qualidade é medida pelo número de critérios de qualidade atendidos pelo sistema de cuidados de longa duração de cada país.
Cada valor de cobertura ou qualidade é transformado em uma classificação qualitativa (muito baixa,
baixa, alta, muito alta), de acordo com limiares específicos para cada área (aposentadoria, atenção
à saúde, cuidados de longa duração) e dimensão (cobertura e qualidade). Os limiares selecionados,
embora arbitrários, levam em conta o nível de desenvolvimento de cada política na região, bem como
padrões internacionais, em vez da aspiração de um mundo ideal. Por exemplo, enquanto a cobertura
de menos de 75% é considerada relativamente baixa para aposentadorias e atenção à saúde, é tida
como muito alta para cuidados de longa duração. Isso reflete o desenvolvimento limitado de serviços
de cuidados de longa duração na América Latina e Caribe, bem como o fato de que, mesmo em países
de alta renda, as famílias continuam a prover grande parte do cuidado.
As aposentadorias são consideradas de alta qualidade quando fornecem uma taxa de reposição empírica de 40% ou mais, ao passo que, no caso da atenção à saúde, o limiar é de 75% ou mais no Índice
de Acesso e Qualidade da Saúde. Para cuidados de longa duração, a qualidade é avaliada como alta
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se pelo menos quatro critérios (mais da metade) forem atendidos. A Tabela 3. 2 resume os critérios de
classificação para cada área e dimensão.37

TABELA 3.2 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE COBERTURA E ÍNDICES DE QUALIDADE DE
APOSENTADORIAS, ATENÇÃO À SAÚDE, E CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO
Limiares de classificação
Área de
proteção social

Dimensão

Medida

Ano

Fonte

Muito baixa

Baixa

Alta

Muito alta

Cobertura

% de pessoas a partir
de 65 anos que
recebem aposentadoria
(contributiva ou não)

2019

Pesquisas
domiciliares

<50%

50%–75%

75%–90%

>90%

Qualidade

Taxa de reposição
empírica

2019

Pesquisas
domiciliares

<20%

20%–40%

40%–60%

>60%

Cobertura

Índice de Cobertura
de Serviços Básicos de
Saúde (todas as idades)

2017

OMS

<50%

50%–75%

75%–90%

>90%

Qualidade

Índice de Acesso e
Qualidade da Saúde
(todas as idades)

2016

IHME

<50%

50%–75%

75%–90%

>90%

Cobertura

% de pessoas a partir de
65 anos com dependência
grave de cuidados que
recebe serviços financiados
pelo governo

(b)

(b)

<5%
(or n/a)

5%–15%

15%–30%

>30%

Qualidade

Número de critérios de
qualidade atendidos (a)

(b)

(b)

0-1
(or n/a)

2-3

4-5

6

Aposenta-dorias

Saúde

Cuidados de
longa duração

Fonte: Elaboração própria.
Notas: Pesquisas domiciliares referem-se a Pesquisas Domiciliares Harmonizadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento na América Latina e Caribe;
OMS refere-se à Organização Mundial da Saúde, Índice Universal de Cobertura de Serviços de Saúde 2017; HMI refere-se a cálculos próprios com base no
Índice de Acesso e Qualidade da Saúde do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, do estudo Medição do Desempenho no Índice de Acesso e Qualidade
da Saúde para 195 países e territórios e locais subnacionais selecionados: uma análise sistemática com base na Carga Global de Doenças de 2016, acesso em
dezembro de 2020. (a) Dos seis critérios incluídos na Tabela 3.1. (b) O ano e a fonte de informações variam entre países.

37. O uso de limiares para classificar resultados ou desenvolvimento de políticas é comum na literatura. Por exemplo, o Índice de Pobreza
Multidimensional desenvolvido pelas Nações Unidas classifica os domicílios como em situação de pobreza extrema, em situação de
pobreza, ou em situação de vulnerabilidade, com base no número de privações que enfrentam (de um total de dez indicadores que
compreendem três dimensões da pobreza: saúde, educação e padrão de vida) (Oxford e ONU, 2021). As escalas de classificação e
as pontuações de países na Avaliação Institucional e de Políticas do País do Banco Mundial também usam limiares (Banco Mundial,
2017). Da mesma forma, a Legislação de Proteção do Emprego da OCDE usa valores de 0 a 6 para classificar a rigidez da legislação
de proteção de trabalhadores (OCDE, 2020a). Nosso índice foi desenvolvido na mesma linha.
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3.4.2 Índice de proteção social
Para cada área de proteção social calculamos um índice de proteção que combina as classificações
de cobertura e qualidade. Atribuímos um número a cada classificação categórica: 1 é muito baixo; 2
é baixo; 3 é alto; e 4 é muito alto. Combinamos cobertura (C) e qualidade (Q) usando uma média geométrica para produzir o índice de proteção (P). Embora seja um método simples, vários índices bem
conhecidos (como o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas ou a Cobertura Universal
de Saúde da Organização Mundial da Saúde) usam média geométrica para agregar dimensões devido
às boas propriedades do método. A média geométrica assume algum grau de substitutibilidade e complementaridade entre os componentes do índice, penalizando níveis muito baixos em qualquer deles.
Por exemplo, imagine um país com alta pontuação em cobertura (3) e uma pontuação muito baixa
em qualidade (1). A média simples é 2, ou proteção baixa. Em contraste, a média geométrica é 1,7, bem
inferior ao limiar para a classificação como baixa. Esse método foi escolhido porque a proteção não
pode ser obtida com eficácia, seja com cobertura sem qualidade ou qualidade sem cobertura. Ambas
as dimensões são fundamentais e sinérgicas.
A fórmula para o índice é:
(2)				

, i=p, h, l

onde representa aposentadorias (p), atenção à saúde (h), ou cuidados de longa duração (l), e representa os países da região.
puede tomar nueve valores diferentes, que van del 1 (muy bajo) al 4 (muy
alto). Los valores hasta 2 pueden considerarse bajos; los valores de 3 y superiores son altos; los valores
entre 2 y 3 pueden interpretarse como intermedios. Las calificaciones intermedias pueden deberse a
una alta cobertura con baja calidad, o a una baja cobertura con alta calidad.
Em seguida, combinamos os três índices (aposentadorias, atenção saúde e cuidados de longa duração) para um índice geral de proteção social para a população idosa. Como as áreas de proteção
social também são fundamentais e sinérgicas, usamos uma média geométrica para calcular o índice de
proteção social, da seguinte forma:
(3)				
O índice
varia de 1 a 4. Assim como nos índices P, valores de até 2 podem ser considerados baixos,
valores de 3 ou mais são altos, e valores entre 2 e 3 podem ser interpretados como intermediários.
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3.4.3 Que países alcançaram os níveis
mais altos de proteção social?
Argentina, Uruguai, Costa Rica e Chile têm os níveis mais altos de proteção social da região. As aposentadorias recebem as maiores pontuações: 2,6 em média tanto para cobertura como para qualidade.
Em seguida vem a atenção à saúde, onde a cobertura é superior à qualidade (2,4 e 1,9, respectivamente).
Os cuidados de longa duração obtêm uma pontuação bem inferior, tanto em cobertura (1,4) quanto
em qualidade (1,2) (Tabela 3.3).
Brasil, Suriname e Uruguai alcançam proteção alta em aposentadoria (Pp=3,5) - com cobertura muito
alta e níveis de qualidade altos - seguidos pela Argentina (Pp=3,0), onde tanto a cobertura quanto
a qualidade são altas. A cobertura de aposentadorias é a única dimensão de proteção social em que
alguns países da região atingem pontuações muito altas. Ao mesmo tempo, as aposentadorias também
são a única área em que alguns países obtêm pontuações mais altas em qualidade do que em cobertura.
Por exemplo, El Salvador tem cobertura muito baixa e qualidade muito alta. A situação é semelhante
em Honduras e na República Dominicana.38
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru, El Salvador e Uruguai obtêm proteção de nível intermediário em atenção à saúde (Ph=2,5), com cobertura
alta dificultada pela qualidade baixa (exceto no Chile, onde a cobertura é relativamente baixa e a
qualidade relativamente alta). Nenhum país da região obtém pontuação alta em proteção à saúde.
Em geral, a cobertura é mais alta do que a qualidade em todos os países, e apenas o Chile apresenta
qualidade alta. A maioria dos países se enquadra na categoria "baixa" em ambas as dimensões, com
alguns países da América Central e do Caribe apresentando um desempenho ainda abaixo desse limiar.
Argentina, Bahamas, Barbados e Costa Rica apresentam proteção de cuidados de longa duração de
nível intermediário (Pl=2,5), com alta cobertura e baixa qualidade. Assim como na atenção à saúde,
nenhum país da região obtém pontuação alta devido ao fato de que a qualidade é baixa (ou muito
baixa) em todos os casos. Além disso, 19 dos 26 países apresentam pontuação muito baixa tanto na
cobertura como na qualidade dos cuidados de longa duração.

38. As pontuações desse índice refletem apenas a cobertura e a qualidade da proteção social, que não são necessárias para a sua sustentabilidade fiscal global (ver na Seção 4 uma discussão detalhada desse aspecto). Se não forem sustentáveis, os sistemas serão,
em última análise, obrigados a reduzir cobertura ou qualidade.
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Fonte: Cálculos próprios com base em várias fontes (ver detalhes nos Anexos 1.C, 1.D e 1.E).
Notas: (a) com base em informações qualitativas coletadas por meio de um levantamento de formuladores de políticas de cuidados de longa duração e especialistas da área (incluindo representantes do setor público, gerontólogos, e representantes de associações de pessoas idosas).(b) não há dados disponíveis:
cobertura/qualidade presumidas como muito baixas.
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3.5 Relação entre qualidade de vida e proteção
social: as políticas importam
Há evidências amplas e robustas de que boas políticas para aumentar a cobertura e a qualidade
das aposentadorias, da atenção à saúde e dos cuidados de longa duração melhoram a qualidade
de vida das pessoas idosas. Os sistemas de aposentadoria têm desempenhado um papel importante
no alívio da pobreza entre pessoas idosas em muitos países da região por meio de benefícios contributivos e não contributivos (Galiani, Gertler e Bando, 2016; Lustig, Pessino e Scott, 2013; Gasparini et
al., 2007). Gasparini et al. (2007) constatam que as aposentadorias reduzem as taxas de pobreza entre
pessoas idosas em aproximadamente 40 pontos percentuais no Brasil e na Argentina, e em 20 pontos
percentuais no Chile e no Uruguai. As aposentadorias também têm impactos positivos na depressão
geriátrica (Bando, Galiani e Gertler., 2020, Galiani, Gertler e Bando, 2016) e no estado de saúde das
pessoas idosas (Hessel et al., 2018).
Sistemas de saúde fortes e em bom funcionamento também contribuem para a qualidade de vida
das pessoas idosas, melhorando seu estado de saúde e reduzindo despesas médicas pagas do
próprio bolso. Em um estudo realizado em 22 países da América Latina, Pinto et al. (2018) estimam
que melhorar a eficiência dos sistemas de saúde poderia aumentar a expectativa de vida ao nascer
em aproximadamente três anos. Evidências do Brasil, da Colômbia e da Costa Rica mostram que fortalecer a atenção primária ou integrar a oferta de atenção à saúde melhora os resultados de saúde ao
longo da vida (Rosero-Bixby, 2004; Macinko, Harris e Rocha, 2017; Alcaldía de Bogotá, 2019). Aumentar o financiamento para a saúde pública pode levar a melhores desfechos, aumentando o acesso a
serviços básicos, particularmente para pessoas em situação de maior vulnerabilidade (Bokhari et al.,
2007; Moreno-Serra e Smith, 2015; Xu et al., 2018). Algumas evidências apontam para os efeitos superdimensionados do financiamento público nos desfechos de saúde entre pessoas idosas (Asiskovitch,
2010). Finalmente, o financiamento para a saúde pública reduz a probabilidade de despesas médicas
catastróficas (Xu et al., 2018).
Os serviços de cuidados de longa duração melhoram o bem-estar e a satisfação com a vida das
pessoas idosas (Aranco e Ibarrarán, 2019). Os cuidados de longa duração na comunidade mostraram
melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas idosas na Inglaterra (Forder, Gousia e
Saloniki, 2019). Os serviços prestados por centros-dia, no Chile, incluindo exercícios físicos e mentais,
melhoraram significativamente os desfechos físicos e cognitivos (Valenzuela et al., 2021). Barnay e Juin
(2016) constataram que os cuidados de longa duração formais melhoram os indicadores de saúde mental das pessoas idosas. A prestação de cuidados de longa duração também tem um impacto positivo
na qualidade de vida de familiares cuidadores, que muitas vezes são pessoas mais idosas, trazendo
benefícios para a saúde, o emprego e o bem-estar financeiro (Van den Berg e Ferrer-I-Carbonell, 2007).
A Figura 3.11 apresenta a correlação entre o índice de qualidade de vida (apresentado na Seção 2.1)
e o índice de proteção social categórico (discutido na Seção 3.4) nos países da América Latina e
Caribe. Em média, os países com pontuações mais altas no índice de proteção social têm uma maior
expectativa de vida saudável sem pobreza aos 65 anos. Essa correlação está muito alinhada com as
conclusões de estudos rigorosos que mostram um efeito causal da proteção social na qualidade de vida
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das pessoas idosas. Isso fornece uma motivação para que países com níveis mais baixos de proteção
social analisem a experiência de países com níveis mais altos de proteção e implementarem reformas
para melhorar o bem-estar de suas populações envelhecentes.
As reformas da proteção social para uma população em que a proporção de pessoas idosas está
aumentando devem ser ajustadas às características específicas de cada país e preservar a sustentabilidade financeira. A sustentabilidade financeira é fundamental para garantir que os benefícios das
reformas da proteção social se estendam à próxima geração de pessoas idosas - um desafio que analisaremos na Seção 4. Além disso, cada país precisará implementar um conjunto diferente de reformas
baseadas nas características da sua população idosa (por exemplo, acumulação de ativos, estado de
saúde, dependência funcional) e seus esquemas atuais de proteção social, tema que discutiremos em
detalhes na Seção 5.

FIGURA 3.11 CORRELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA DE
PESSOAS IDOSAS E PROTEÇÃO SOCIAL, 2019
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Fontes e notas: Ver na Figura 2.1 os países incluídos e detalhes do cálculo da qualidade de vida. Ver o índice de proteção social na Tabela 3.3.
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4

O
 envelhecimento
populacional e a
tecnologia prejudicarão
a sustentabilidade da
proteção social para
pessoas idosas

O envelhecimento populacional pressionará a sustentabilidade fiscal e social de sistemas destinados a
proteger as pessoas idosas. Sustentabilidade é a capacidade dos países tanto de financiar transferências
e serviços para pessoas idosas (sustentabilidade fiscal), como de prestar serviços que reduzam a pressão
sobre famílias e comunidades (sustentabilidade social). Números maiores de pessoas idosas aumentarão drasticamente - e quase automaticamente - os gastos com aposentadorias. A tendência também
aumentará a demanda por serviços de atenção à saúde e cuidados de longa duração, mas nesses casos
o impacto nos gastos pode ser reduzido com o aumento da eficiência e o ajuste dos níveis de serviço.
Ao lado da demografia, o crescimento econômico e as mudanças tecnológicas desempenharão um
papel fundamental na determinação de gastos futuros com saúde. O crescimento econômico tem
sido consistentemente associado a maiores gastos com saúde por uma série de razões, incluindo maior
demanda por serviços de atenção à saúde e pressão crescente sobre os preços de insumos médicos
e salários de profissionais. Novas tecnologias — que variam de novos procedimentos médicos a testes
diagnósticos, medicamentos, vacinas e próteses — também têm sido associadas ao aumento dos gastos
com saúde, embora algumas possam gerar economias de custo. Muitas dessas tecnologias melhoram
a qualidade dos serviços de saúde e a qualidade de vida de uma pessoa. Algumas podem reduzir custos substituindo tecnologias mais caras (por exemplo, a cirurgia laparoscópica é mais barata e menos
arriscada, em muitos casos, do que técnicas cirúrgicas mais invasivas), ou prevenindo a necessidade de
tratamentos caros (por exemplo, a gestão do diabetes pode eliminar a necessidade de amputações e
próteses). No entanto, estudos empíricos mostram que, em geral, novas tecnologias médicas aumentam
os gastos com saúde.
Além disso, as altas taxas de emprego informal na região têm sido um obstáculo estrutural para o
financiamento dos sistemas de seguro social por meio de contribuições de empregadores e empregados. Tendências tecnológicas como a rápida expansão da economia baseada em plataformas podem
prolongar essa tendência. O emprego atípico (inclusive na economia gig) ameaça as taxas formais de
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emprego, comprometendo os regimes de financiamento de proteção social com base nas contribuições
de empregadores e empregados. Tecnologias baseadas em plataformas, como Uber ou Rappi, estão
dando uma nova forma ao relacionamento empregador-empregado, e as regulamentações trabalhistas devem acompanhar essa evolução. A participação do emprego nessas plataformas na América
Latina e Caribe ainda é baixa, mas deverá crescer rapidamente. A região teve um aumento de 875%
nos downloads de plataformas sob demanda entre 2015 (3.006 downloads por mil habitantes) e 2019
(29.322 downloads) (SensorTower, 2020). Se os sistemas de seguro social não adaptarem seu desenho
e financiamento a essa realidade, a cobertura poderá ser ainda mais comprometida.
A pandemia de Covid-19 impôs sérias restrições fiscais a toda a região. Países da América Latina e
Caribe têm menos espaço para investir em atenção à saúde e cuidados de longa duração em resposta
ao envelhecimento populacional. É provável que as pessoas idosas sofram desproporcionalmente com
orçamentos mais apertados para a provisão de cuidados. Assim, melhorar a eficiência da proteção social
será uma prioridade absoluta.
Nesta seção, discutimos as forças que afetam a sustentabilidade fiscal e social de aposentadorias,
atenção à saúde e cuidados de longa duração. Concluímos com uma comparação dos gastos correntes
com países de fora da região e com uma projeção dos gastos globais com proteção social até 2050.

CONTINUE
LENDO
SOBRE:

SUSTENTABILIDADADE
DAS APOSENTADORIAS

SUSTENTABILIDADADE
DA ATENÇÃO À SAÚDE
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4.1 Sustentabilidade das aposentadorias:
pressões subjacentes
A forma como os sistemas de aposentadoria se adapta às mudanças demográficas está relacionada
com a forma como os benefícios são determinados e financiados. Na América Latina e Caribe, a maioria
dos países adota um sistema de benefícios definidos onde as aposentadorias são determinadas por uma
fórmula pré-estabelecida e normalmente financiadas por contribuições de empregados e empregadores e, em alguns casos, pela receita fiscal geral. Além disso, a maioria dos países desenvolveu sistemas
de aposentadorias não contributivas financiadas com receita fiscal geral. Se não houver mudanças - e
para uma determinada cobertura e nível de aposentadoria -, os sistemas de benefícios definidos e as
aposentadorias não contributivas verão gastos maiores com aposentadorias e absorverão uma parcela
maior do PIB à medida que o número de pessoas idosas aumentar. Por outro lado, países com sistemas
de contribuição definida, onde as aposentadorias são o resultado do capital acumulado em uma conta
individual, verão o valor das aposentadorias diminuir ao longo do tempo à medida que a expectativa
de vida mais longa aumentar o número de anos que as pessoas vivem aposentadas.
Sistemas tradicionais de benefício definido geridos pelo governo são generosos pelos padrões
internacionais e geram grandes desequilíbrios fiscais. Se não houver mudanças nesses sistemas, as
despesas aumentarão. Como visto na Seção 3.1, a aposentadoria média prometida na América Latina e
Caribe em relação ao último pagamento de salário (taxa de reposição) é de 65%, contra 49% na OCDE
(OCDE, 2019) (Quadro 3.3). Além disso, a idade mínima de aposentadoria média na região é de 60 anos,
contra 64 na OCDE (Figura 4.1). Apesar de prometerem benefícios mais generosos, esses sistemas têm
uma taxa média de contribuição de 12% dos salários, em comparação com 17% na OCDE (Figura 4.2).
Se os parâmetros e a parcela de adultos que se qualificam para a aposentadoria permanecerem os
mesmos, as mudanças nos gastos com aposentadorias serão integralmente um produto de mudanças
populacionais. Isso significa que os gastos como parcela do PIB serão duas ou três vezes mais altos
do que os níveis atuais. Dadas as tendências demográficas e do mercado de trabalho, as receitas dos
sistemas contributivos provavelmente permanecerão estáveis durante as próximas décadas.
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FIGURA 4.1 IDADES LEGAIS MÍNIMAS DE APOSENTADORIA PARA OS
SISTEMAS PÚBLICOS DE SEGURIDADE SOCIAL, 2019
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Fontes: Administração da Seguridade Social, Programas de Seguridade Social em Todo o Mundo: As Américas, 2019; Um Panorama dos Sistemas
Previdenciários na América Latina e no Caribe, 2019. Altamirano et al., 2018.
Notas: Essas estatísticas refletem pessoas que se aposentaram em 2019. A média da OCDE exclui os países latino-americanos.

Forças semelhantes estão em ação no caso de benefícios não contributivos. Se os países pretendem
manter compromissos semelhantes em termos de cobertura e nível de benefícios relativos ao PIB per
capita, os gastos com aposentadorias não contributivas aumentarão junto com o envelhecimento populacional. Se os benefícios permanecerem constantes como proporção do PIB per capita os gastos com
benefícios não contributivos (como parcela do PIB) acompanharão o crescimento da população acima
de 65 anos (Bosch, Melguizo e Páginas, 2013). Como mostra a Figura 1.1, o tamanho relativo desse grupo
demográfico dobrará entre 2020 e 2050, assim como os gastos com aposentadorias não contributivas
como porcentagem do PIB.
Pressões adicionais surgirão em sistemas de contribuição definida. Ao contrário dos regimes de
benefício definido, os planos de contribuição definida se ajustarão ao envelhecimento populacional, reduzindo o valor das aposentadorias. Supondo-se uma idade de aposentadoria constante, um aumento
da longevidade reduzirá o valor da aposentadoria que os trabalhadores podem financiar diretamente
a partir de suas contas individuais. Altamirano et al (2018) estimam que as taxas teóricas de reposição
desses sistemas diminuirão, em média, de 39,8% em 2015 para 38,7% em 2050 e para 37,8% em 2100.
Essa queda será mais acentuada para trabalhadores de alta renda, que dependem menos das aposentadorias mínimas. Por exemplo, para aquelas que ganham três salários mínimos, as taxas de reposição
cairão de 26% em 2015 para 21% em 2100. Também surgirão pressões fiscais. A existência de aposentadorias mínimas financiadas com receita fiscal geral poderia implicar o aumento dos custos fiscais à
medida que os países envelhecerem, as aposentadorias forem reduzidas, e uma maior proporção de
trabalhadores se qualificar para aposentadorias mínimas.
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FIGURA 4.2 ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA A APOSENTADORIA,
TRABALHADOR MÉDIO (% DOS SALÁRIOS BRUTOS)
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Fontes: Administração de Seguridade Social, Programas de Seguridade Social em Todo o Mundo: As Américas, 2019; Um Panorama dos Sistemas
Previdenciários na América Latina e no Caribe, 2019. Altamirano et al., 2018.
Notas: CD significa sistemas de contribuição definida; BD, sistemas de benefício definido. Essas estatísticas se aplicam a empregados formais
ativos em 2018. Nos sistemas de contribuição definida, a alíquota de contribuição reflete contribuições capitalizáveis. Na maioria dos casos,
essas taxas também financiam incapacidade/invalidez e pensões de sobrevivência.
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4.2 Sustentabilidade da atenção à saúde
A sustentabilidade dos serviços de saúde pode aumentar principalmente com a melhoria da saúde
da população e da eficiência (financeira, gerencial e técnica). A cobertura universal de saúde de
qualidade tem um custo. Por exemplo, os gastos públicos e privados em saúde respondem por 9,5%
do PIB na OCDE (excluindo países da América Latina e Caribe) (OCDE, 2021).39 cuja qualidade do
acesso à saúde é substancialmente melhor do que na América Latina e Caribe, onde, em contrapartida, os gastos médios públicos e privados com saúde respondem por 7,4% do PIB (Rao, et al, 2022).40
Mas recursos adicionais somente fazem diferença para a saúde das pessoas se forem gastos de forma
eficaz e, nesse sentido, os sistemas de saúde da região não apresentam bom desempenho. A menos
que o dinheiro seja bem gasto, o financiamento pode aumentar sem gerar melhorias substanciais na
saúde (Pinto et al., 2018).
Os países diferem tanto nos valores como nas fontes de seus gastos com saúde. O setor público
responde por cerca da metade de todos os gastos com saúde na região, enquanto 30% são pagos pelo
próprio usuário, e os 20% restantes por meio de seguradoras privadas (com ou sem fins lucrativos). Em
comparação, a saúde financiada pelo governo responde por mais de 80% dos gastos em países como
Canadá, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e a maior parte da Europa. O alto envolvimento público parece
ser uma condição necessária, embora não suficiente, para tornar os serviços de saúde mais eficientes e
implementar planos nacionais de cobertura de saúde coerentes. Na América Latina e Caribe, proporções
elevadas de gastos com saúde pública podem ser encontradas em países tão diversos quanto Bolívia
(77% do gasto total com saúde), Colômbia (77%), Suriname (75%), Costa Rica (74%) e Uruguai (72%).
Em outros países, os gastos do governo com saúde respondem por uma parcela muito menor do gasto
total com saúde, representando apenas 35% na Guatemala e 13% no Haiti (Figura 4.3).
Os gastos com saúde por pessoa aumentam com a idade, mas uma parcela maior do gasto total
com saúde ainda se destina a pessoas jovens. O gasto médio com saúde para pessoas com menos
de 50 anos é de 213 dólares por pessoa no Peru, em comparação com 532 dólares na faixa de 50 a 64
anos; 1.185 dólares para pessoas entre 65 e 79 anos; e 1.691 dólares para pessoas com mais de 80 anos.
Esse padrão se repete em outros países da região (Figura 4.4) e é comumente observado na literatura
mais ampla (Karlsson, Iversen e Øien, 2016). Mas como os grupos idosos ainda são menos numerosos,
apenas 28% do gasto total com saúde se destinam a pessoas com mais de 65 anos no México; 21% na
Costa Rica e Trinidad e Tobago; 25% na Colômbia; 28% no Brasil; e 31% no Peru. Nos países da OCDE,

39. O
 s países da OCDE não incluem países da América Latia e Caribe que são membros da OCDE.
40. Neste relatório, optou-se por usar o gasto total com saúde (pública e privada) como um indicador de sustentabilidade fiscal para
melhorar a comparabilidade e garantir relevância macroeconômica. Em primeiro lugar, o gasto total com saúde é mais comparável
entre países do que o gasto público com saúde devido a variações significativas nas instituições que financiam a saúde. Por exemplo,
gastos não governamentais com seguros de saúde exigidos legalmente, se regulamentados e bem integrados, são indistinguíveis de
programas públicos do governo administrados por organizações privadas e financiados por impostos obrigatórios (que são denominados "prêmios"). Em segundo lugar, a parcela privada do gasto total com saúde reduz efetivamente a parcela de renda nacional
disponível para tributação (e, portanto, limita o espaço fiscal). Países com gastos mais eficientes com saúde pública podem reduzir
os gastos privados com saúde e ampliar sua base de receita potencial. Em contrapartida, aqueles com gastos ineficientes em saúde
pública não prestam os serviços exigidos pelos cidadãos, que então os compra de seguradoras privadas ou de provedores privados.
Assim, o gasto total com saúde captura melhor a combinação de gastos orçamentários públicos diretos e ineficiências que afetam
o espaço fiscal.
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os gastos per capita também são muito maiores para grupos idosos, mas a população desses países é
mais longeva. Enquanto a parcela média do gasto total com saúde destinada a pessoas com mais de
65 anos na América Latina e Caribe.41 é de 27%, esse percentual é de 36% na República Tcheca, 39% na
Coreia e 38% nos Países Baixos.42

FIGURA 4.3 GASTOS COM SAÚDE PÚBLICA COMO PARCELA DO
GASTO TOTAL COM SAÚDE, 2018 (%)
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Fonte: Cálculos próprios, a partir da Base de Dados Global de Gastos com Saúde da Organização Mundial da Saúde. Acesso em dezembro de 2020.
Notas: Os gastos correntes públicos e privados com saúde são calculados como o gasto total com saúde, menos os gastos pagos pelo usuário
do próprio bolso. O gasto total com saúde apresentado nessa figura equivale ao "Gasto Atual com Saúde" na base de dados da Organização
Mundial da Saúde e não inclui formação bruta de capital.

41. Média baseada nos 24 países da região para os quais há estimativas disponíveis em Rao et al. (2022).
42. Cálculos próprios, com base em dados disponíveis em https://stats.oecd.org/, recuperados em 19 de novembro de 2021
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FIGURA 4.4 GASTO PER CAPITA COM SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA
(PPC, US$ DE 2018)
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Fonte: Cálculos baseados em dados sobre despesas médicas que se enquadram nos principais capítulos da Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 10 (CID-10).
Nota: Dados coletados pela Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins.

Muitos fatores que aumentam os gastos com serviços de saúde não são facilmente influenciados
pelos governos e estão relacionados com aumento de renda, expansão dos serviços de saúde, preços dos insumos, novas tecnologias, e envelhecimento populacional (Fan e Savedoff, 2014; Pinto et
al., 2018). Entre o momento atual e 2050, o gasto per capita com saúde na região deverá crescer 3,2%
ao ano em termos reais nos países da América Latina e 2,4% ao ano no Caribe (Rao et al., 2022).43 O
maior crescimento, superior a 4% ao ano, é esperado na República Dominicana, no Panamá, no Peru e
em Trinidad e Tobago, enquanto taxas de crescimento de 2% ou menos são projetadas para Argentina,
Guiana, Jamaica e México. No geral, os gastos com saúde deverão ser 175% maiores em 2050 em relação
ao momento atual como resultado de quatro fatores: crescimento econômico e mudança tecnológica;
aumento da prevalência de doenças; envelhecimento populacional; e crescimento da população.
O crescimento econômico e a mudança tecnológica são os fatores mais significativos, seguidos pela
prevalência de doenças, o envelhecimento populacional, e o crescimento da população. Com base
nessas projeções, os gastos com saúde (privada e pública) aumentarão em um fator de 2,8 entre os
últimos anos e 2050 em países da América Latina e Caribe. Os gastos com saúde como parte do PIB
passarão da média regional atual de 7,4% em 2020 para 10,2% até 2050. O crescimento econômico e a

43. A
 s projeções de gastos com saúde são todas baseadas em Rao, et al., 2022, salvo em indicação do contrário.
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tecnologia terão o maior efeito sobre os gastos com saúde — em média, esse fator por si só praticamente
duplicará o gasto total com saúde. No entanto, os países continuarão a apresentar grandes disparidades,
com previsões de que os gastos com saúde ficarão abaixo de 8% do PIB na Bolívia, na Guiana, no Peru
e no Suriname, mas acima de 12% do PIB na Argentina, no Brasil, no Chile e na Nicarágua. Os efeitos
finais da pandemia de Covid-19 sobre os gastos com saúde ainda não estão claros em razão da defasagem nas notificações dos governos. Os gastos com saúde podem diminuir devido à crise econômica
(Gheorge et al., 2020), mas essa tendência provavelmente será de curta duração.
A capacidade dos países para sustentar níveis mais elevados de gastos com saúde depende de sua
capacidade fiscal e seu compromisso político. Os países da OCDE podem sustentar gastos com saúde
bem acima dos níveis observados na América Latina e Caribe devido a uma combinação de opções mais
eficazes de mobilização de receitas internas e alocação orçamentária. O Fundo Monetário Internacional estima que os gastos com saúde dos países da América Latina e Caribe convergirão para os níveis
encontrados nas economias mais ricas de hoje na suposição de que políticas semelhantes de ordem
política e fiscal sejam adotadas (Figliuoli et al., 2018). Embora os gastos com saúde como parcela do
PIB sejam o indicador mais claro do esforço necessário para financiar os gastos com saúde, em última
análise as políticas fiscais globais (receita e despesa) determinarão se esse nível de gastos é sustentável.
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4.3 Sustentabilidade dos cuidados de longa
duração
Os gastos públicos com serviços de cuidados de longa duração nos países da América Latina e Caribe
são muito baixos. Como o setor é pouco desenvolvido e é muito fragmentado, é difícil estimar dados
sobre o custo de todos os serviços de cuidados de longa duração prestados em um país. Molina et al.
(2020) constatam que o custo de vários serviços públicos selecionados para pessoas idosas em situação
de dependência de cuidados no Chile foi de 0,02% do PIB em 2019. No Uruguai, os serviços públicos
para pessoas em situação de dependência de cuidados (incluindo as mais jovens) responderam por
0,04% do PIB em 2017 (Aranco e Sorio, 2019). Em contrapartida, países de fora da região com sistemas
de cuidados consolidados investem aproximadamente 1,2% do PIB em cuidados de longa duração.44
No entanto, essa estimativa inclui tanto serviços sociais como de saúde relacionados com cuidados de
longa duração.45 (OCDE, 2017; Comissão Europeia, 2018; Mueller, Bourke e Morgan, 2020).
Os baixos gastos na América Latina e Caribe refletem sistemas de cuidados de longa duração mal
desenvolvidos e baixa cobertura para a população-alvo. Fabiani et al. (2022) estimam que a prestação de serviços de cuidados de longa duração a 50% das pessoas idosas em situação de dependência
funcional em 16 países da região exigiria, em média, 0,5% do PIB, com grande variação entre os países.
As estimativas supõem um pacote de serviços que incluem atendimento em domicílio, em ILPIs, centros-dia e tele assistência. Essas simulações básicas supõem que os recursos humanos são o principal
componente do custo dos serviços de cuidados de longa duração e fornecem um valor aproximado do
custo de implementação desses serviços.46
Como os governos da região estão gastando pouco com serviços de cuidados de longa duração,
esses serviços não ameaçam a sustentabilidade fiscal do sistema de proteção social. No entanto,
há dúvidas legítimas sobre sua sustentabilidade social. No esquema atual, as mulheres das famílias
assumem a maior parte das responsabilidades por cuidados de longa duração. Dados de pesquisas
domiciliares mostram que mais de 75% das pessoas idosas que necessitam de apoio para atividades
da vida diária, recebem ajuda de familiares não remunerados (98,6% no México, 93% no Brasil, 84,8%
na Costa Rica, 79,1% na Argentina e 76,4% no Uruguai).47

44. Estimativa própria, com base no gasto total de países da OCDE com cuidados de longa duração de 1,5% do PIB, dos quais 79% são
financiados pelo governo (dados relatados in Mueller, Bourke e Morgan, 2020). As estimativas da OCDE não incluem dados sobre
Chile, México, Nova Zelândia e Turquia, devido à falta de disponibilidade.
45. Serviços de saúde incluem assistência com atividades básicas da vida diária, bem como tarefas relacionadas com cuidados médicos
e de enfermagem, tais como curativos, administração de medicamentos, cuidados paliativos, diagnóstico médico relacionado com
uma condição de cuidados de longo prazo, atividades de reabilitação etc. Serviços sociais de cuidados de longa duração incluem
assistência com atividades instrumentais da vida diária (Mueller, Bourke e Morgan, 2020).
46. Ver descrição mais detalhada em Fabiani et al. (2022).
47. Cálculos próprios, com base em dados da Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS), no Uruguai (2013), do Estudio Nacional
de Salud y Envejecimiento (ENASEM), no México (2018), da Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS), na Costa Rica (2018),
do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI), no Brasil (2018), e da Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Adulto Mayor
(ENCAVIAM), na Argentina (2012).
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A maior parte do apoio familiar é prestada pelas mulheres, com impactos negativos nos seus resultados no mercado de trabalho. Dados de Chile, Colômbia, Costa Rica e México mostram que as mulheres
respondem por 63% a 84% das pessoas cuidadoras não remuneradas e são responsáveis por 72% a 88%
do tempo dedicado ao cuidado de familiares idosos (Stampini et al., 2020). Essa responsabilidade está
associada a uma redução significativa tanto na participação no mercado de trabalho como no número
de horas trabalhadas para aquelas mulheres que permanecem empregadas (Stampini et al., 2020). A
necessidade de acomodar as responsabilidades pela prestação de cuidados também explica por que
as mulheres estão super-representadas no mercado de trabalho informal, geralmente em esquemas
que permitem mais flexibilidade (Banco Mundial, 2020; Gasparini e Marchionni, 2015). No geral, essas
tendências de prestação de cuidados significam que as mulheres ganham menos do que os homens
durante seus anos de trabalho e têm menor probabilidade de acesso a aposentadorias contributivas,
como visto na Seção 3.1.
Além do impacto na independência financeira das mulheres, as responsabilidades pela prestação
de cuidados têm consequências bem documentadas para a saúde física, mental e emocional das
pessoas cuidadoras não remuneradas. Os deveres de prestação de cuidados de longa duração estão
associados ao aumento de sintomas depressivos (Coe e van Houtven, 2009), bem como ao maior uso
de antidepressivos, tranquilizantes, analgésicos e agentes gastrointestinais. Uma meta-análise constatou que a prestação de cuidados teve efeitos positivos e negativos sobre os cuidadores, mas os efeitos
negativos foram mais proeminentes entre indivíduos de menor renda (Pinquart e Sörensen, 2003).
Com o encolhimento do tamanho da família e o aumento da participação da força de trabalho feminina, está cada vez menos possível contar apenas com o cuidado familiar. Por exemplo, dados do
Estudo Mexicano sobre Saúde e Envelhecimento mostram que cerca de uma em cada quatro pessoas
com dificuldade para realizar três ou mais atividades básicas da vida diária não recebem apoio (González-González et al., 2019).
Em resumo, os atuais esquemas de cuidados de longa duração são financeiramente sustentáveis,
mas criam desafios sociais e privam uma grande proporção de pessoas em situação de dependência
funcional dos cuidados de que necessitam. Também atribuem a maior parte das responsabilidades pelos
cuidados a familiares não remunerados
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4.4 Gastos atuais e futuros com proteção social
Nesta seção, projetamos o impacto que o envelhecimento, a mudança epidemiológica, a mudança
tecnológica e o desenvolvimento potencial de sistemas de cuidados de longa duração terá nos gastos
com proteção social na América Latina e Caribe. As projeções abrangem gastos com aposentadorias,
atenção à saúde (pública e privada) e cuidados de longa duração. Para as aposentadorias, adotamos a
mesma abordagem do Fundo Monetário Internacional (2018) e projetamos a trajetória dos gastos com
aposentadorias em razão das tendências populacionais atuais, mantendo a cobertura geral (parcela
dos beneficiários de aposentadorias) e a generosidade (taxas de reposição de sistemas contributivos e
não contributivos) nos níveis atuais (ver detalhes no Anexo 1.C). No caso de gastos com saúde, nossas
estimativas são baseadas em Rao et al. (2022), que projetam o aumento dos gastos públicos e privados
com saúde com base em crescimento populacional, envelhecimento, prevalência de doenças e fatores
de risco associados e inflação médica excessiva. As projeções de gastos com cuidados de longa duração supõem que os países da região eventualmente desenvolverão sistemas de cuidados que cobrirão
até 50% das pessoas idosas em situação de dependência de cuidados (ver Fabiani et al., 2022, e Anexo
1.E). Não há como saber se os países ampliarão os serviços de cuidados de longa duração para esse
nível, mas usamos essa suposição para demonstrar as implicações fiscais de progressos significativos
na direção de uma rede de segurança mais sólida. As tendências projetadas poderão não se materializar
se os países reformarem os benefícios de aposentadoria ou de saúde em resposta ao envelhecimento
populacional, ou se a ação de políticas alterar as tendências epidemiológicas previstas. O propósito
dessas estimativas é destacar os principais estressores dos gastos com proteção social nos esquemas
institucionais atuais, bem como tendências demográficas e epidemiológicas.
Estima-se que os gastos gerais com aposentadorias, atenção à saúde (pública e privada e para todas
as idades) e cuidados de longa duração aumentarão de 11,7% do PIB em 2020 para 18,9% do PIB em
2050. Cerca de 48% desse aumento será impulsionado pelas aposentadorias, que passarão de 3,9% do
PIB em 2020 para 7,4% em 2050. Os gastos com saúde aumentarão de 7,4% para 10,2% (respondendo
por 37% do aumento geral). A maior parte desse aumento será atribuída aos gastos com saúde para
pessoas acima de 65 anos, que deverá passar de 2,2% do PIB em 2020 para 4,8% em 2050. Enquanto
isso, os gastos com pessoas abaixo de 65 anos permanecerão relativamente constantes, em aproximadamente 5% do PIB (Figura 4.5). Além disso, a pressão para o desenvolvimento de serviços de cuidados de
longa duração deverá aumentar. O número de pessoas idosas em situação de dependência de cuidados
deverá chegar a 23 milhões até 2050, quase o triplo do número atual (Aranco, Ibarrarán e Stampini,
2022). Se a região fosse desenvolver sistemas de cuidados de longa duração com ampla cobertura, o
custo seria significativo. Estimamos que cuidados de longa duração para 50% das pessoas em situação
de dependência de cuidados em 2050 custaria quase 1,4% do PIB, em média (Fabiani et al., 2022).48
Tanto os níveis atuais de gastos como as pressões fiscais futuras variam amplamente entre os países.
No Brasil, na Costa Rica e na Argentina, que já estão na parte superior dos gastos com aposentadoria e
saúde na região, a despesa deverá aumentar em mais de 8% do PIB até 2050. Paraguai, Peru ou Repú-

48. Ver Fabiani et al. (2022). Uma taxa de cobertura de 50% significaria que cuidados de longa duração financiados pelo governo são
prestados a cerca de 8% das pessoas com mais de 65 anos. Em comparação, a parcela da população com mais de 65 anos que
recebe atendimento domiciliar ou em ILPIs nos países da OCDE é de 11% (OCDE, 2021).
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blica Dominicana verão os gastos aumentarem menos de 5% do PIB. Em média, os países que gastam
mais hoje verão aumentos de gastos maiores no futuro (Figura 4.6). Isso se aplica particularmente a
países com alta cobertura de aposentadoria e benefícios. No entanto, decisões políticas e financeiras
sobre a qualidade e a cobertura de transferências e serviços eventualmente determinarão a trajetória
final dos gastos.

FIGURA 4.5 TENDÊNCIAS NOS GASTOS COM APOSENTADORIAS, ATENÇÃO À SAÚDE E
CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO COMO PARCELA DO PIB (%), 2020-2050
20%

Parcela do PIB

16%
12%
8%
4%
0%

2020

Saúde <65
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Saúde 65+

2040

Aposentadorias

2050

Cuidados de longa duração

Fonte: Cálculos próprios, com base em BID, Mercados de Trabalho e Sistema de Informações Previdenciárias; Fundo Monetário Internacional,
Base de Dados de Perspectivas Econômicas Mundiais; OCDE, Dados sobre Aposentadoria e Gastos com Saúde; Rao et al. (2022).
Notas: "Saúde <65" refere-se a gastos com saúde com a população abaixo de 65 anos; "Saúde 65+" refere-se a gastos com saúde com população
com 65 anos ou mais. Em razão da disponibilidade de dados, os países incluídos na figura são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. O valor regional é a média
não ponderada dos 16 países latino-americanos incluídos no gráfico.
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FIGURA 4.6 GASTOS ATUAIS E FUTUROS COM APOSENTADORIAS, ATENÇÃO À SAÚDE E CUIDADOS
DE LONGA DURAÇÃO PARA PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS, COMO PARTE DO PIB (%), 2020-2050
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Fonte: Cálculos baseados em BID, Mercados de Trabalho e Sistema de Informações Previdenciárias; Fundo Monetário Internacional, Base de
Dados de Perspectivas Econômicas Mundiais; OCDE, Previdência de Dados e Gastos com Saúde; Rao et al. (2022); Fabiani et al. (2022).

A persistirem as tendências atuais, alguns países da América Latina e Caribe estarão no caminho
para superar os níveis de gastos da OCDE à medida que sua população envelhecer, mas com níveis
menores de cobertura e qualidade. Quando comparamos os gastos com aposentadoria e saúde com
os níveis atuais de envelhecimento populacional em países da América Latina e Caribe e países da
OCDE (Figura 4.7), constatamos que os países da América Latina e Caribe atualmente são mais jovens
e gastam substancialmente menos com saúde e aposentadoria do que os países da OCDE (11,4% contra
19%). No entanto, mesmo hoje Brasil, Argentina e Uruguai estão gastando tanto quanto Grécia e Espanha,
como porcentagem do PIB, apesar de terem uma população mais jovem. Também projetamos gastos
médios na América Latina e Caribe para 2050. Traçamos os níveis atuais de gastos com aposentadoria
e saúde (pública e privada) em relação ao envelhecimento populacional para os países da região e os
comparamos com os gastos atuais da OCDE (excluindo América Latina e Caribe). Nossas projeções
indicam que, até 2050, a população idosa da América Latina e Caribe igualar-se-á às proporções atuais
da OCDE. Seus gastos serão ligeiramente inferiores ao nível atual da OCDE (17,5% do PIB contra 19%),
com níveis mais baixos de cobertura e qualidade em alguns serviços, e com menor capacidade para
financiá-los. A relação entre a receita fiscal média anterior à epidemia de Covid-19 e o PIB na América
Latina e Caribe foi de 22,4%, contra 34,2% nos países da OCDE (OCDE, 2019).
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FIGURA 4.7 CORRELAÇÃO ENTRE A PARCELA DE PESSOAS IDOSAS (% DA POPULAÇÃO)
E GASTOS COM APOSENTADORIA E SAÚDE (% DO PIB)
EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E PAÍSES DE ALTA RENDA, 2019
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Fontes: Para obter informações sobre gastos com saúde e aposentadoria nos países da América Latina e Caribe, ver Figura 4.6. As informações
sobre o percentual da população com mais de 65 anos foram extraídas das Perspectivas da População Mundial, Nações Unidas, 2019; OCDE,
Dados sobre Gastos com Aposentadoria e Saúde.
Notas: Os gastos em 2050 são projetados apenas para a América Latina. O valor regional é a média não ponderada dos 16 países latino-americanos incluídos no gráfico.
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Para conter o aumento dos gastos com proteção social, os países da América Latina e Caribe poderiam optar por reduzir os benefícios de aposentadoria, ajustar a qualidade dos serviços de saúde,
ou limitar o desenvolvimento de sistemas de cuidados de longa duração. As projeções de gastos
apresentadas até agora nesta seção supõem que os países manterão os benefícios de aposentadoria
constantes (em relação aos salários), adaptarão a atenção à saúde às tendências tecnológicas e epidemiológicas, e ampliarão os serviços de cuidados de longa duração. Isso poderá não acontecer. Por
exemplo, os países poderão reduzir as taxas médias de reposição de aposentadoria contributiva de 55%
para 24% a fim de manter os gastos com aposentadoria no percentual atual do PIB. No entanto, esses
ajustes poderão reduzir a qualidade de vida das pessoas idosas e causar problemas sociais. As tensões
entre a sustentabilidade fiscal e social serão uma força central na formulação de políticas.
Além disso, todas as reformas precisarão ponderar os benefícios e ônus entre bem-estar e gastos
ao longo das gerações. Em média, as taxas de pobreza entre crianças (0 a 17 anos) são 17 pontos percentuais mais altas do que entre pessoas idosas (Figura 4.8). Na Argentina e no Brasil, onde a pobreza
entre as pessoas idosas está quase erradicada, as taxas de pobreza entre crianças ainda excedem 30%.
O envelhecimento populacional pode criar pressões para a redução de gastos com grupos mais jovens,
apesar de suas taxas de pobreza mais altas, a fim de aumentar os gastos com proteção social para
pessoas idosas. De acordo com nossas estimativas, os gastos per capita com saúde são 4,2 vezes mais
elevados para pessoas com mais de 65 anos em relação àquelas com menos de 65 anos. A previsão é
de que essa proporção cresça para 5,2 até 2050. Sem reformas, os sistemas de aposentadoria estão
no caminho para absorver uma parcela crescente de gastos públicos para financiar benefícios para
trabalhadores de alta renda, deixando pouco espaço para gastos com grupos mais jovens (Izquierdo,
Pessino e Vuletin, 2018).
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FIGURA 4.8 TAXA DE POBREZA ENTRE PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS
E ENTRE CRIANÇAS MENORES DE 18 ANOS (%), 2019
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Fonte: Cálculos próprios, com informações das Pesquisas Domiciliares Harmonizados do BID, América Latina e Caribe.
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5

S
 ociedades em processo
de envelhecimento na
América Latina e Caribe
necessitam de amplas
reformas de proteção social

Apesar do progresso obtido, todos os países da região apresentam lacunas em seus sistemas de
proteção social para pessoas idosas. A análise na Seção 3 mostra que, embora alguns países necessitem melhorar a cobertura e a qualidade nas três áreas, outros precisam centrar-se principalmente na
qualidade dos benefícios fornecidos, uma vez que alcançaram a cobertura, especialmente nas áreas
de aposentadoria e atenção à saúde (por exemplo, Uruguai). Devido ao envelhecimento acelerado da
população, todos os países necessitam de reformas de proteção social.
A situação da aposentadoria é altamente heterogênea. Em um extremo estão países como a Bolívia,
que fornecem cobertura quase universal, com benefícios relativamente baixos. No outro extremo, Paraguai e El Salvador oferecem benefícios de aposentadoria de alta qualidade para uma pequena parcela
da população. Outros países como Argentina, Uruguai e Brasil alcançaram cobertura quase universal
com benefícios adequados, mas com despesas fiscais em rápida expansão.
No caso dos serviços de saúde, a qualidade continua sendo um desafio em quase todos os países
da região e, embora a cobertura formal seja quase universal em muitos países, a cobertura efetiva é
dificultada por barreiras de acesso, tais como custos econômicos, distância dos centros, falta de recursos
humanos e físicos e fatores culturais.
A área de cuidados de longa duração é a mais incipiente da proteção social, em termos tanto de
cobertura como de qualidade. Uma grande parcela de pessoas idosas em situação de dependência
funcional depende de redes familiares para receber o apoio de que necessitam. Mesmo os serviços de
cuidados prestados pelo governo, em países que os possuem, geralmente são limitados à população
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, os países da região têm muito trabalho a
fazer na área de definição e cumprimento de padrões de qualidade.
Os países terão que enfrentar esses desafios em seus sistemas de proteção social em meio a pressões
fiscais criadas por uma transição demográfica acelerada. A maioria dos países terá que aumentar a
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cobertura e melhorar a qualidade, mesmo que um maior número de pessoas idosas impulsione a demanda por gastos com aposentadorias, atenção à saúde e cuidados de longa duração.
Nas seções a seguir, inicialmente revisaremos as reformas do sistema como um todo, seguidas das reformas para aumentar a cobertura e a qualidade em cada área de proteção social. A Tabela 5.1 apresenta
um resumo das reformas recomendadas.

TABELA 5.1 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS REFORMAS
Aposentadoria

Atenção à saúde

Cuidados de longa duração

Governança para a qualidade
Criar benefícios em conjunto
Reformas no
sistema como
um todo

Desvincular parcialmente os benefícios do emprego formal
Coordenar serviços de atenção à saúde e cuidados de longa duração
Desenvolver instituições para subsidiar e orientar políticas para populações em processo de
envelhecimento
Incluir considerações de gênero que fechem lacunas de cobertura e qualidade

Redefinir objetivos
e parâmetros de
aposentadoria

Principais
Reformas
Setoriais

Em alguns
casos, aumentar
aposentadorias não
contributivas e integrar
sistemas
Promover o emprego
formal
Estimular a poupança
voluntária
Abordar discrepâncias
de gênero na cobertura
e adequação das
aposentadorias

Melhorar a equidade
financeira

Desenvolver arcabouço legal e
financeiro

Reorganizar sistemas
para abordar o novo
perfil epidemiológico

Estabelecer critérios de elegibilidade,
incluindo mecanismos para avaliar
dependência funcional

Adotar uma abordagem
centrada na pessoa e na
comunidade

Definir combinações de serviços
Definir e supervisionar padrões de
qualidade

Fortalecer a atenção
primária

Desenvolver recursos humanos
qualificados

Fortalecer a educação, a
prevenção e a promoção
em saúde

Promover serviços preventivos de
cuidados de longa duração

Abordar lacunas de
gênero
Fortalecer recursos
humanos (em números e
habilidades)

Fonte: Elaboração própria.
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Estimular empresas do setor privado
Abordar lacunas de gênero,
melhorando as condições de trabalho,
proporcionando repouso as pessoas
cuidadoras, incentivando a divisão das
responsabilidades entre os gêneros
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5.1 Considerações do sistema como um todo
Reformas de proteção social que visam melhorar o bem-estar das pessoas idosas devem se concentrar na qualidade. No geral, os gastos privados com saúde têm permanecido altos em comparação com
os países da OCDE, muitas vezes devido à baixa qualidade dos serviços públicos ou financiados pelo
governo (Kruk et al., 2018b). Melhorar o bem-estar das pessoas idosas exigirá, portanto, reformas para
melhorar a qualidade dos serviços por meio de investimentos sistêmicos em capacitação de recursos
humanos, gestão integrada da atenção e fiscalização eficazes.
As reformas previstas precisam levar em consideração as interações entre aposentadorias, atenção
à saúde e cuidados de longa duração. As políticas nas três áreas de proteção social devem adotar uma
abordagem holística que leve em conta interações, sinergias, benefícios e ônus entre essas três áreas.
As aposentadorias, a atenção à saúde e os cuidados de longa duração se complementam e se sobrepõem no esforço de fornecer um piso de proteção para pessoas idosas. Em recomendações publicadas
recentemente, a Comissão de Seguridade Social do Uruguai menciona explicitamente a necessidade
de considerar a reforma da previdência em um contexto mais amplo de mudanças sociais e culturais
impulsionadas pelo envelhecimento populacional. A Comissão recomenda, assim, a coordenação e integração de reformas em todas as áreas (CESS Uruguai, 2021). Outro exemplo é a proposta de reforma
da previdência chilena, em discussão desde 2015, que inclui um "seguro de dependência funcional"
para pessoas com mais de 65 anos, financiado pelo aumento de contribuições previdenciárias.49 Esse
seguro é uma forma eficiente de fornecer cobertura a qualquer pessoa que eventualmente necessite
de cuidados. A proposta inclui subsídios para pessoas não cobertas pelo seguro.
Nesse contexto, torna-se crucial gastar de forma mais eficiente. Os países podem ganhar eficiência
considerando reformas conjuntas que combinem elementos das agendas de aposentadoria, atenção
à saúde e cuidados de longa duração. Os países precisam implementar reformas que aumentem a
cobertura e a qualidade da atenção à saúde e dos cuidados de longa duração a fim de reduzir os gastos
com aposentadorias e tornar a proteção social mais sustentável. Por exemplo, reformas previdenciárias
destinadas a aumentar a sustentabilidade fiscal reduzindo benefícios para alguns grupos populacionais
têm maior probabilidade de serem aceitas social e politicamente se acompanhadas de melhor cobertura
e qualidade dos benefícios de atenção à saúde e cuidados de longa duração. Da mesma forma, reformas
que asseguram às pessoas idosas maior acesso a serviços de atenção à saúde e cuidados de longa
duração de qualidade podem aliviar parte da pressão para aumentar as aposentadorias, cobrindo itens
que compõem uma grande parte dos orçamentos das pessoas idosas. Investir em um sistema robusto
de cuidados de longa duração também pode ajudar a conter os custos da atenção à saúde e, portanto,
aliviar as restrições orçamentárias totais.
Dado o nível de trabalho informal na região, o acesso a alguns serviços e benefícios precisa ser
desvinculado (total ou parcialmente) do emprego formal. Alguns riscos que os sistemas de proteção
social visam cobrir não estão ligados à relação de emprego, de modo que o acesso aos seus benefícios

49. Ver: https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/autoridades-explican-alcances-del-nuevo-subsidio-y-seguro-de-dependencia-contenidos-en-la-reforma-a-las-pensiones/
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também não deve estar atrelado a essa relação. Talvez o exemplo mais claro seja o da saúde: o risco
de adoecer não está ligado à relação de emprego. Historicamente, os sistemas de saúde da Europa começaram como um benefício atrelado ao emprego, e a maioria dos países europeus ainda tem seguro
de saúde financiado com impostos sobre a folha de pagamentos (França, Alemanha, Holanda e Suíça,
entre outros). No entanto, esses países reduziram gradualmente sua dependência desses impostos e
as receitas gerais tornaram-se a principal fonte de financiamento da saúde. Hoje, a Europa dispõe de
sistemas que garantem acesso à saúde, independentemente da relação de emprego. Em contrapartida,
para que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde de alta qualidade, é preciso que pelo menos
um membro da família tenha um emprego formal e contribua para o sistema. Os esforços para desvincular o acesso à saúde da relação de emprego nos países da América Latina e Caribe têm se mostrado
mais árduos do que na Europa devido aos grandes setores informais e, em alguns casos, à evasão fiscal.
Consequentemente, países que conseguiram combinar com sucesso suas populações contribuintes e
não contribuintes em um único sistema nacional de saúde - como Costa Rica, Colômbia e Uruguai - tiveram que aumentar o financiamento público oriundo das receitas gerais e encontrar meios para operar
de forma mais eficiente para conter custos. O outro caminho para a cobertura universal de saúde que
desvincula o acesso da relação de emprego depende de provisão pública. Essa é a abordagem dos
serviços nacionais de saúde nos países caribenhos de língua inglesa, embora esses sistemas também
exijam gastos públicos substanciais e melhorias na eficiência.
O financiamento da aposentadoria poderia depender mais da tributação geral, mas certas funções
do sistema previdenciário ainda precisam ser baseadas em emprego ou renda recorrente. Como
descrito neste relatório, a região fez progressos substanciais na redução da pobreza, ampliando pilares
não contributivos, que essencialmente desvinculam benefícios previdenciários da relação de emprego.
Esse será o caminho mais direto para a redução das lacunas de cobertura. No entanto, poupanças ou
contribuições recorrentes serão necessárias para assegurar aposentadorias que possam aliviar o consumo das pessoas idosas. Os países precisarão de políticas para garantir contribuições continuadas, quer
obrigatórias ou voluntárias, ao longo da vida ativa dos trabalhadores (ver Seção 5.2).
Ao escolher um mecanismo de financiamento de cuidados de longa duração os países precisam
equilibrar os objetivos de cobertura universal e sustentabilidade financeira. Embora alguns países
de alta renda tenham optado por financiar cuidados de longa duração usando o mesmo mecanismo da
atenção à saúde, essa não é necessariamente a melhor opção na América Latina e Caribe. Por exemplo,
embora as pessoas aceitem amplamente os conceitos de cobertura universal e serviços gratuitos no
momento da oferta do serviço no caso da saúde, esse nem sempre é o caso para cuidados de longa
duração, de modo que a maioria dos países poderia considerar a adoção de copagamentos substanciais
(ver discussão aprofundada no Quadro 5.1).
As reformas na atenção à saúde e nos cuidados de longa duração também devem coordenar os serviços prestados pelos dois setores, tanto para tornar os gastos mais eficientes como para produzir
melhores resultados de saúde e capacidade funcional para pessoas idosas. As evidências mostram
que sistemas de cuidados de longa duração e atenção à saúde bem coordenados reduzem os números
de internações e consultas de emergência, bem como o tempo médio de internação. Uma abordagem
de cuidados bem coordenada também acelera o processo de encaminhamento de pessoas idosas para
um nível diferente de atenção, quando necessário.
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As reformas em cada área devem levar em conta uma perspectiva de gênero. Apesar dos recentes
progressos obtidos, a qualidade de vida das mulheres idosas ainda fica atrás da dos homens. Fechar as
lacunas de gênero deve ser um princípio norteador das reformas em todas as áreas de proteção social.
Independentemente da concepção e maturidade do seu sistema de proteção social, os países precisam criar instituições para melhor adaptar seus sistemas de aposentadoria, atenção à saúde e
cuidados de longa duração às mudanças demográficas. As reformas do sistema de proteção social são
política e socialmente complexas. Países mais envelhecidos conseguiram se adaptar criando instituições
que orientam os sistemas de proteção social à medida que as tendências econômicas, demográficas
ou tecnológicas mudam.
Por exemplo, alguns países estão implementando mecanismos de autocorreção para compensar
desequilíbrios em seus sistemas de aposentadoria. Esses tipos de mecanismo têm sido genericamente
denominados fatores de sustentabilidade ou regras de ajuste. Às vezes, os fatores de sustentabilidade não
corrigem necessariamente os próprios desequilíbrios, mas chamam a atenção para estes e os corrigem
ao longo do tempo por meio de legislação, antes que seja tarde demais (Bosch et al, 2020). No entanto,
essas instituições nem sempre funcionam; ajustes orientados por fatores de sustentabilidade podem
não ser socialmente aceitáveis. Por exemplo, na Espanha, os dois mecanismos de ajuste introduzidos
em 2013 para tornar os sistemas de aposentadoria fiscalmente sustentáveis (o fator de sustentabilidade
e a regra de revalorização da aposentadoria) foram suspensos porque as regras careciam de aceitação
social e política (Arce, 2020).
No setor de saúde, os países têm realizado revisões periódicas nacionais que levam em conta o envelhecimento populacional; ou mesmo revisões multinacionais, como a recente Comissão Pan-Europeia
de Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Os países também criaram instituições para monitorar o custo
e a qualidade da atenção à saúde com o propósito de orientar políticas públicas. Exemplos importantes
incluem instituições de avaliação de tecnologias de saúde, como o Instituto Nacional de Excelência em
Saúde e Cuidados, no Reino Unido, e o Programa de Avaliação de Intervenções e Tecnologias em Saúde,
na Tailândia. Essas instituições realizam análises da razoabilidade (e custo-efetividade) da adoção de
novos medicamentos e tecnologias médicas para subsidiar políticas.
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5.2 Princípios norteadores de reformas
previdenciárias
Fornecer princípios norteadores de reformas previdenciárias na América Latina e Caribe é um desafio, dada a variedade de sistemas e estados atuais de cobertura, adequação e sustentabilidade
fiscal. No entanto, certas ações fundamentais são suficientemente gerais para fornecer orientação e
destacar onde as mudanças são necessárias.
É essencial que todos os países redefinam seus objetivos previdenciários para estabelecer novos
parâmetros e tornar os sistemas mais equitativos. Essa revisão deve levar em conta políticas complementares existentes na atenção à saúde e nos cuidados de longa duração. A Seção 3 documentou como
alguns sistemas de aposentadoria se destinam a ser generosos, enquanto outros fornecerão benefícios
inadequados de acordo com parâmetros atuais e tendências demográficas. No entanto, há pouca discussão na região sobre o que é um benefício adequado. Uma das recomendações centrais de políticas deste
relatório é explicitar os objetivos do sistema de aposentadoria. Uma forma de fazê-lo é estabelecendo um
nível-alvo de aposentadoria. Esse nível deve ser determinado com base nas condições atuais do sistema
de aposentadoria e na situação de políticas complementares que são centrais para a cobertura e qualidade da atenção à saúde e dos cuidados de longa duração. Esse exercício ajudará os países a definir os
principais parâmetros de aposentadoria e determinar o volume de financiamento necessário. Também
lançará luz sobre iniquidades nos sistemas de aposentadoria e removerá ou modificará elementos cruciais
de desenho que contribuem para as iniquidades (como períodos longos de contribuição ou fórmulas de
aposentadoria que beneficiam desproporcionalmente trabalhadores de alta renda).
Para melhorar a cobertura da aposentadoria, particularmente em um futuro próximo, alguns países
precisam ampliar programas não contributivos. Da mesma forma, benefícios contributivos e não
contributivos poderiam ser mais bem integrados na maioria dos países. Há recursos de desenho
cruciais que devem ser incorporados a regimes não contributivos novos e existentes. Programas não
contributivos precisam ser devidamente integrados com programas contributivos a fim de fornecer
cobertura adequada e evitar o desincentivo do emprego formal ou da poupança. O padrão-ouro para
criar pilares não contributivos e solidários de sistemas de aposentadoria é um benefício universal ou
semiuniversal subsidiado contra a pobreza, que diminua progressivamente à medida que os cidadãos
acumulam poupança ou contribuições. Esse desenho equilibra a necessidade de cobertura generalizada,
progressividade e alinhamento de incentivos. Programas universais não contributivos, financiados com
receitas gerais e que proporcionam benefícios a todos os trabalhadores, independentemente da sua
relação de emprego (por exemplo, a aposentadoria universal na Bolívia), não alteram as decisões dos
trabalhadores de contribuir. Por outro lado, programas que concedem benefícios somente se a pessoa
trabalhar no setor informal ou não alcançar a aposentadoria no sistema contributivo podem incentivar
o emprego informal (Bosch, Melguizo e Páginas, 2013).
Para introduzir melhorias de longo prazo nos sistemas de aposentadoria, os países da região precisam
estender o mandato do seguro social para além das pessoas assalariadas - incluindo trabalhadores
autônomos, empregados domésticos e a crescente coorte de trabalhadores da economia gig - e
criar empregos mais formais. Embora alguns benefícios de aposentadoria devam ser desvinculados
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da relação de emprego, novas contribuições e recursos financeiros certamente serão necessários para
assegurar aposentadorias adequadas para a população. Para estender o seguro social para além de
empregos de altos salários e cobrir o trabalho fora dos padrões (trabalhadores autônomos, bem como
trabalhadores comissionados, contratados, da economia gig e domésticos), a inclusão no seguro social
deve buscar proteger todas as formas de emprego (Bosch, Melguizo e Pagés, 2013). Em muitos países,
pessoas que trabalham em ocupações fora dos padrões não são obrigadas a contribuir para a seguridade
social. Isso cria incentivos para que os empregadores contratem trabalhadores nessas categorias, uma
que economizariam o custo do seguro social (Levy, 2008). Alaimo, Chaves e Soler (2019) sugerem que
os regulamentos - embora devam reconhecer as diferenças entre trabalho fora dos padrões (incluindo
a economia gig) e trabalho tradicional - devem minimizar o máximo possível a possibilidade de arbitragem entre essas categorias. Brasil e Uruguai já regulamentaram e classificaram esses trabalhadores
como autônomos e, em ambos os países, eles devem contribuir para a seguridade social, ainda que em
regimes contributivos especiais.
Para aumentar a cobertura, os países precisam aplicar com maior rigidez os regulamentos sobre
aposentadoria e emprego formal. Estender o mandato do seguro social a todos os trabalhadores é
um primeiro passo para a criação de empregos mais formais, mais protegidos. Mas sem uma aplicação
rigorosa, alcançar uma cobertura quase universal contra riscos será difícil. Há fortes evidências de que
uma aplicação mais rígida aumentará a participação do trabalhador da empresa na seguridade social. A
aplicação pode ser particularmente eficaz para grandes empresas que recorrem à informalidade (Bosch
et al., 2020). No entanto, a tentativa de punições mais severas para o emprego informal pode resultar
em um aumento do emprego formal, mas também pode gerar mais desemprego (Almeida e Carneiro,
2012; Amengual, Coslovsky e Yang, 2017; Kanbur e Ronconi, 2016). Para minimizar esse aspecto adverso,
os países podem combinar mais supervisão com outras medidas pró-formalização. Além disso, a aplicação das leis formais de emprego tem o potencial de aumentar significativamente as receitas. Se os
trabalhadores da região que ganham mais do que o salário mínimo pudessem se tornar trabalhadores
formais, as contribuições para o seguro social aumentariam em 0,9% do PIB. O percentual exato para
cada país varia de acordo com as taxas de trabalho informal, observância do salário mínimo e alíquotas
de contribuição.50
Os países podem criar esquemas modernos de poupança voluntária para aumentar a cobertura e
os níveis de aposentadoria, aplicando conceitos da economia do comportamento e alavancando
novas tecnologias de informação. A economia do comportamento oferece estratégias inovadoras
para aumentar a cobertura para trabalhadores autônomos e as contribuições voluntárias. Uma grande
proporção de trabalhadores (autônomos, comissionados, não remunerados em empresas familiares,
bem como empregados domésticos e da economia de plataformas) não têm vínculo empregatício
que lhes permita fazer contribuições automáticas para a seguridade social. A economia do comportamento sugere que a ausência de mecanismos automáticos de contribuição - como os que existem
para trabalhadores assalariadas - pode ser a principal causa da baixa cobertura e falta de poupança de
aposentadoria entre esses grupos (Choi, et al., 2004; Madrian e Shea, 2001). Nos países de alto poder
econômico, mecanismos de depósito automático têm se mostrado muito mais eficazes na construção
de poupanças voluntárias para a aposentadoria do que incentivos fiscais, que mal geram novas pou-

50. Ver estimativas para todos os países na Tabela 5.
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panças (Carroll et al., 2009; Chetty et al., 2014; Benartzi, Beshears e Milkman, 2017). Os países precisam
inovar para automatizar os pagamentos do sistema de seguridade social por esses grupos (por exemplo,
via débito direto, imposto de renda ou em contas de água ou luz). O Laboratório de Poupança para a
Aposentadoria do BID constatou que plataformas digitais sob demanda oferecem uma grande oportunidade para implementar débitos automáticos de poupança. No Peru, os motoristas do aplicativo Cabify
foram convidados a poupar voluntariamente parte de seus ganhos e 18% deles se inscreveram em um
sistema de débito automático (Bernal et al., 2021). Quando mecanismos automatizados desse tipo não
são viáveis, outros instrumentos podem ser usados, tais como métodos de contribuição simplificados
ou mensagens de texto SMS. Evidências mostram que esses empurrões são facilmente ampliáveis e
podem ser uma maneira muito econômica de aumentar a poupança voluntária para a aposentadoria. No
entanto, seu impacto na poupança é menor do que o dos depósitos automáticos (Karlan et al., 2010).
Na Colômbia, trabalhadores autônomos de baixa renda receberam mensagens de texto convidando-os
a poupar. Após 15 meses recebendo mensagens de texto, os trabalhadores aumentaram sua poupança
em 15,87 dólares para cada dólar investido em mensagens de texto (Azuara et al., 2021).
Fechar lacunas de gênero na cobertura e adequação da aposentadoria deve ser um princípio norteador das reformas. As discrepâncias de gênero no índice de qualidade de vida se devem a uma importante
lacuna entre a parcela de homens e mulheres que recebem aposentadorias. Um passo de política para
fechar essa lacuna é ampliar as aposentadorias não contributivas em países onde as mulheres estão
em desvantagem e a cobertura global tende a ser baixa. No entanto, as soluções de longo prazo devem
se concentrar em como aumentar a criação de empregos formais para as mulheres, incluindo políticas
que promovam esquemas de trabalho flexíveis para homens e mulheres, regulamentações trabalhistas
que incentivam maior paridade entre licença maternidade, e licença paternidade e investimentos para
promover políticas de cuidados infantis e cuidados de longa duração para pessoas idosas a fim de
estimular o emprego feminino.
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5.3 Princípios norteadores para
reformas na saúde
A Seção 3 argumenta que muitos países avançaram em direção à cobertura universal de saúde e à
melhoria do acesso entre pessoas idosas, mas a qualidade dos serviços continua precária e desigual.
Portanto, abordar as necessidades de saúde das pessoas idosas requer ações em muitos níveis, incluindo
financiamento equitativo, transformação da gestão dos serviços de saúde, além de programas voltados
para as necessidades específicas das pessoas idosas.
Os países precisam de sistemas de saúde financeiramente equitativos, o que significa que as pessoas
podem receber serviços sem gastos substanciais do próprio bolso. Embora nenhum sistema de saúde
tenha alcançado equidade, diferentes países obtiveram progressos. Por exemplo, Colômbia e Costa
Rica reduziram os gastos do próprio bolso para 15% e 22% do gasto total com saúde, respectivamente.
Esses números são comparáveis aos níveis encontrados na Europa Ocidental.
Os países precisam de serviços de saúde organizados, para prestar o atendimento certo, às pessoas
certas, no momento certo, com modelos que abordem toda a gama de problemas de saúde da população. Esses sistemas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas por meio da promoção
de uma vida saudável em todas as idades, da prevenção de problemas de saúde, da detecção e gestão
de condições crônicas quando estas surgirem, e da oferta de tratamento oportuno para condições
resolúveis e curáveis.
Os serviços de saúde precisam considerar o perfil epidemiológico da população atual. A maioria
dos sistemas de saúde da região se desenvolveu em torno de cuidados curativos. Mais tarde, avançaram
nas áreas de doenças infecciosas e saúde materno-infantil. Mas tem sido difícil reorientar os sistemas
para as condições de saúde mais proeminentes da atualidade e para as necessidades de populações
cada vez mais idosas. Para que essa transformação ocorra, os sistemas precisarão se concentrar mais
na promoção da saúde e na gestão de doenças crônicas, além de alocar recursos para doenças e debilidades que afetam pessoas idosas. Também será preciso recrutar e treinar profissionais de saúde em
habilidades técnicas, de comunicação e sociais envolvidas no cuidado de pessoas idosas.
O princípio norteador para melhorar a saúde e a atenção à saúde das pessoas idosas é adotar uma
abordagem centrada na pessoa e na comunidade, que enfatize a atenção primária e seus vínculos
com outros níveis de atenção à saúde e serviços sociais (OMS, 2015). O modelo médico atual, em que
um único provedor de saúde trata um único paciente, não pode atender adequadamente às necessidades de saúde de pessoas com câncer, transtornos mentais, hipertensão, diabetes ou, muitas vezes,
uma combinação de muitas doenças. Em vez disso, as equipes de profissionais de saúde precisam se
envolver com a comunidade para que a promoção da saúde e a prevenção, triagem e gestão de doenças recebam o tempo e os recursos adequados. Além disso, as instituições de saúde precisam se
reorganizar para atender de forma eficiente a população, melhorando a comunicação e a coordenação
da atenção. A pandemia de Covid-19 também revelou a importância do financiamento adequado das
funções de saúde pública na detecção e no controle de doenças infecciosas que são as mais fatais e
debilitantes para as pessoas idosas.
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A atenção primária forte é a pedra angular de uma atenção à saúde acessível, de alta qualidade e
equitativa. Programas com forte foco na atenção primária nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina têm sido associados a muitos resultados positivos em saúde, incluindo um menor número
de internações evitáveis e maior expectativa de vida (Barkley et al., 2016; Bastos et al., 2017; Pesec et
al., 2017; Valentijn et al., 2013). As disparidades na mortalidade em grupos de renda e raciais também
tendem a ser menores quando os serviços de atenção primária à saúde estão mais amplamente disponíveis (Hone et al., 2017).
Países da América Latina e Caribe estão começando a incluir a atenção primária na prevenção e
gestão de condições crônicas de saúde (Atun et al., 2015). A característica comum dessa abordagem
envolve a organização de equipes interdisciplinares para monitorar a saúde da comunidade e alcançar
proativamente aqueles que poderiam se beneficiar da atenção à saúde, entre outros esforços. Até recentemente, grande parte desse trabalho comunitário de nível primário estava concentrado na saúde
materno-infantil, mas, agora, mais países estão incorporando serviços para pessoas idosas.51 Algumas
dessas iniciativas envolvem a promoção da mobilidade física e da educação em saúde, a criação de
equipes interprofissionais especializadas no atendimento a uma população definida de pessoas idosas, o
aumento do número de geriatras, e o desenvolvimento de plataformas digitais de saúde para conectar a
força de trabalho em saúde com o atendimento em ILPIs (Ministério da Saúde do Chile, 2021; Ministério
da Saúde da Costa Rica, 2018; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, 2021).
Uma boa atenção primária também pode ser custo-efetiva. Estudos mostram que sistemas com forte
atenção primária podem obter melhores resultados de saúde entre pessoas com condições crônicas
de saúde e aumentar os serviços de saúde preventivos (Almeida et al., 2018, Kaselitz, Rana e Heisler,
2017). Onde a atenção primária é boa, as pessoas têm menor probabilidade de passar por dificuldades
financeiras relacionadas à saúde, como demonstra um estudo que inclui Brasil, Colômbia, El Salvador,
Jamaica, México e Panamá (Macinko et al., 2019).
Incentivar e ensinar as pessoas a gerenciar sua própria saúde também faz parte de uma estratégia
de saúde eficaz. Ao autogerenciar suas condições crônicas de saúde as pessoas idosas podem melhorar sua capacidade funcional e seu bem-estar. De fato, programas que incentivam a autogestão têm
mostrado que a saúde e o bem-estar das pessoas idosas melhoram quando elas adquirem confiança
em sua capacidade de viver bem, mesmo com condições crônicas (Morsch et al., 2021). Um programa
de autogestão para doenças crônicas no México, por exemplo, levou a melhorias nos comportamentos
de saúde (por exemplo, atividade física), desfechos de saúde (por exemplo, adesão a consultas médicas) e comportamentos gerais de autogestão (por exemplo, adesão ao tratamento, conhecimento da
doença) (Cordova, M.I.P. de et al., 2017).
Os investimentos em prevenção podem ter grandes impactos positivos na saúde, mesmo em populações idosas. Mudanças de comportamento em uma fase avançada da vida ainda podem beneficiar
a saúde. Por exemplo, aumentando sua atividade física, as pessoas idosas podem retardar o desenvolvimento de osteoporose, melhorar sua capacidade funcional e cognitiva (McMillan et al., 2017; Taylor,
2014). Dados para a Colômbia também mostram que estratégias para reduzir a hipertensão e outros

51. E
 quipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) da Costa Rica
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fatores de risco cardiovasculares (como o sedentarismo) estão atrelados a melhorias na saúde (Gómez
et al., 2021). Mesmo o abandono do tabagismo até os 64 anos pode resultar em vidas mais longas (Jha
et al., 2013).
Muitos países da região já reconhecem o importante papel da promoção da saúde na garantia do
envelhecimento saudável. Por exemplo, Chile e Uruguai aprovaram leis de rotulagem para alertar os
consumidores sobre o teor de sal, gordura e açúcar de alimentos processados (BID, 2021a; Grupo de
Avaliação Independente do Banco Mundial, 2018). No Uruguai, os governos locais criaram academias ao
ar livre gratuitas para todos os cidadãos (Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial, 2018).
Os países introduziram impostos sobre o tabaco e adotaram muitas das políticas recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde para reduzir o tabagismo (OMS, 2021b). O México acrescentou um imposto aos refrigerantes para reduzir o consumo de açúcar (Sánchez-Romero et al., 2020).
A promoção da saúde das pessoas idosas é multidimensional e inclui um senso de pertencimento
social. Políticas que abordam serviços comunitários, meio ambiente, moradia e atividades sociais, culturais e produtivas podem dar às pessoas idosas um lugar e um papel na sociedade, que pode ser uma
parte fundamental do envelhecimento saudável. No entanto, alcançar esse objetivo requer coordenação
entre muitos setores, incluindo saúde, educação, assistência social, previdência e outros envolvidos na
criação de contextos amigáveis à longevidade.
É essencial reconhecer as diferenças de gênero e abordá-las adequadamente. Além de sua tendência discriminatória em relação às necessidades de saúde das mulheres, os sistemas de saúde também
têm atendido mal às necessidades de saúde dos homens (Chrisler, Barney e Palatino, 2016; FitzGerald
e Hurst, 2017; Kruk et al., 2018a). Homens e mulheres tendem a chegar à velhice com vários tipos de
traumas pregressos, abuso de substâncias, condições de saúde mental e debilidades físicas, mas diferem na forma como envolvem amigos e familiares no seu nível de conexão social e no grau de abertura
para o autocuidado. Será impossível melhorar a atenção à saúde para pessoas idosas sem reconhecer
essas diferenças e treinar gestores e profissionais da saúde a reconhecer e mitigar seus próprios vieses
(Marcelin et al., 2019).
A reorientação dos sistemas de saúde mudará a forma como os recursos humanos são recrutados,
treinados e alocados. Serviços integrados de saúde que abordem os problemas de saúde atuais exigem
uma gama mais ampla de pessoal profissionalmente treinado, com maior ênfase na atenção primária e
maior capacidade de comunicação e trabalho em equipe, independentemente do grupo etário atendido. No entanto, como discutido na Seção 3.2, os países da região geralmente não dispõem do número
suficiente ou do tipo certo de profissionais de saúde para atender às necessidades das pessoas idosas.
Assim, precisarão treinar e empregar profissionais que possam entender os aspectos físicos, mentais,
culturais, sociais e familiares do envelhecimento. Também precisarão ser capazes de avaliar as condições físicas, psicológicas e nutricionais e tratar problemas de saúde específicos da idade (por exemplo,
fragilidade, sarcopenia, osteoporose, osteoartrite). Mas identificar rapidamente os problemas somente
será útil se houver também um acompanhamento por profissionais capazes de coordenar o cuidado
de doenças complexas e transtornos mentais como depressão, demência, vícios, negligência e abuso.
Por fim, os profissionais das áreas social e de saúde devem ter habilidades de comunicação condizentes com os valores e a cultura das pessoas idosas e trabalhar bem com serviços sociais e de atenção à
saúde complementares (OMS, 2015).
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Uma melhor atenção à saúde tem probabilidade de ser mais sustentável financeiramente. Conforme
explicado na Seção 4, os gastos com saúde deverão aumentar devido a uma combinação de fatores
econômicos, tecnológicos, demográficos e epidemiológicos. Na maioria dos países, avançar na direção
da saúde universal sem enormes aumentos nos gastos com saúde exigirá uma combinação de promoção
da saúde, prevenção de doenças e políticas para conter pressões econômicas e tecnológicas de custos.
Reformas bem-sucedidas do setor saúde beneficiarão as pessoas idosas, mas os países também
precisam de políticas específicas. Embora maior acesso, aliado à equidade e à qualidade da atenção
à saúde beneficiem todas as pessoas na região, as necessidades epidemiológicas e sociais das pessoas
idosas ainda merecem atenção especial. Em particular, os países precisarão reorientar os sistemas de
saúde para os tipos de promoção da saúde, difusão comunitária, atenção primária, integração com outros
níveis de atenção e coordenação com outros tipos de serviços sociais que atendem pessoas idosas. As
reformas do setor de saúde que alcançarem essa transformação proporcionarão uma atenção melhor
e a um custo mais razoável do que aquelas que insistirem nas abordagens menos eficazes do passado.
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5.4 Princípios norteadores para reformas em
cuidados de longa duração
Um desafio crescente que chama cada vez mais a atenção na região é promover a capacidade funcional das pessoas idosas por meio de serviços preventivos e cuidados de longa duração. Em razão
de normas sociais e de gênero, as mulheres da família ainda são responsáveis pela maior parte do cuidado ofertado as pessoas idosas. Em 2020, a pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais os deveres
de cuidado das mulheres e destacou a insuficiência e a fragilidade dos serviços de cuidados de longa
duração em todo o mundo. A região da América Latina e Caribe não foi exceção.
A Seção 3 explicou por que todos os países da região precisam ampliar tanto a cobertura como
a qualidade de seus serviços de cuidados de longa duração. Várias partes interessadas apoiam
essa agenda, incluindo ministérios do desenvolvimento social, ministérios da mulher, organizações de
igualdade de gênero e organizações de pessoas idosas. O setor privado também vem demonstrando
interesse crescente não apenas em desenvolver serviços de cuidados de longa duração, como também
nas oportunidades de negócios da economia de cuidados. A experiência dos países mais avançados na
transição demográfica mostra que é necessário criar, implementar e expandir gradualmente os sistemas
de cuidados de longa duração.
Embora existam serviços de cuidados de longa duração na região, muitos países ainda precisam criar
e implementar um marco institucional para organizá-los e integrá-los em um sistema coordenado.
Normalmente, uma lei de cuidados de saúde define as instituições encarregadas de formular, implementar e avaliar as políticas do setor; estabelecer legislações; estabelecer critérios de elegibilidade para
serviços financiados pelo governo ou subsidiados; e definir e supervisionar critérios de qualidade. Os
mecanismos de financiamento também podem ser definidos na lei de cuidados de saúde (ver discussão
de opções no Quadro 5.1). A construção do arcabouço institucional e de financiamento é um processo
iterativo que envolve várias partes interessadas nos governos central e locais (que normalmente acabam desempenhando um papel importante na prestação de serviços), bem como no setor privado e
na sociedade civil.
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QUADRO 5.1 OPÇÕES PARA FINANCIAR CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO
O seguro social e a tributação geral são as principais fontes de financiamento para sistemas
de cuidados de longa dduração. Essas fontes são complementadas por gastos do próprio
bolso e seguro privado. Em um modelo de financiamento de seguro social as pessoas fazem
contribuições obrigatórias geralmente na forma de impostos sobre a folha de pagamentos. Os
recursos são alocados exclusivamente para cuidados de longa duração e apenas pessoas em situação de dependência de cuidados recebem benefícios. Alguns países que adotam esse esquema
de financiamento (por exemplo, Alemanha, Coreia do Sul e Holanda) recorrem ao mesmo método
para financiar seus sistemas de saúde (OCDE, 2013). Esse método geralmente é complementado
com receita fiscal geral no financiamento de serviços para pessoas que não contribuíram para
o sistema. A Alemanha introduziu um imposto sobre a folha de pagamentos na década de 1990
para financiar um plano de seguro social para cuidados de longa duração. A alíquota aumentou
gradualmente de 1% para os atuais 2,55%. Desde 2004, os aposentados também são obrigados a
fazer contribuições, e as pessoas sem filhos contribuem com um percentual maior do seu salário
(2,85%) (Colombo et al. 2011; Ministério Federal da Saúde da Alemanha, 2017). Na Coreia do Sul,
que lançou seu sistema em 2008, inicialmente as pessoas eram obrigadas a contribuir com 0,21%
do seu salário. Esse percentual subiu para 0,55% em 2019 (Serviço Nacional de Seguro de Saúde
da Coreia, 2019).
Um modelo de financiamento baseado na tributação geral não requer um fundo específico para
cuidados de longa duração e tem uma base tributária mais ampla. No entanto, não dispor de um
fundo específico pode significar que os recursos disponíveis para o sistema são menos previsíveis
ou são propensos a mudanças nas prioridades do governo. Os países nórdicos (Noruega, Suécia,
Dinamarca e Finlândia) são exemplos clássicos de financiamento baseado na tributação geral.
Para complementar o financiamento, a maioria dos sistemas depende de pagamentos efetuados
diretamente pelos usuários e suas famílias. Em alguns casos, os beneficiários dos cuidados pagam
um valor proporcional à sua renda ou patrimônio, como na França, onde as pessoas que recebem
o subsídio de independência personalizado (allocation personnalisée d'autonomie) para a contratação de serviços de atendimento domiciliar devem pagar uma porcentagem do custo total do seu
plano de cuidados, salvo se ganharem menos de 800 euros por mês. Esse percentual pode chegar
a 90% do plano para quem ganha mais de 2.945 euros por mês (valores de 2018) (Le Bihan 2018).
A Coreia do Sul exige que os beneficiários arquem com 20% do custo do atendimento em ILPIs
e 15% do custo do atendimento domiciliar, a menos que estejam vivendo em situação de pobreza
(Caruso Bloeck, Galiani e Ibarrarán, 2017; Serviço Nacional de Seguro de Saúde da Coreia, 2019).
O seguro privado é outro mecanismo de financiamento, embora normalmente represente uma
parcela muito pequena dos gastos totais com cuidados de longa duração. O seguro privado responde por menos de 2% do total nos países da OCDE, com exceção da Bélgica (10%) e do Japão
(4%) (Costa-i-Font, Courbage e Swartz, 2015).
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Para implementar um sistema de cuidados, os países precisam definir e implantar um instrumento
para avaliar o nível de dependência funcional e de cuidados das pessoas. Essa é uma parte fundamental para determinar quem se qualifica para serviços financiados pelo governo. A ferramenta
de avaliação normalmente é um questionário que mede a capacidade da pessoa para realizar independentemente um conjunto de atividades básicas e instrumentais da vida diária, bem como suas
capacidades cognitivas.52 Essas informações são usadas para gerar uma pontuação que reflita o nível
de dependência funcional e de cuidados. Os questionários também coletam informações socioeconômicas, que em alguns casos são usadas para restringir a elegibilidade a pessoas em situação de pobreza
ou de vulnerabilidade (por intermédio de uma avaliação individualizada da capacidade financeira da
pessoa), ou a pessoas que não podem contar com qualquer ajuda familiar (porque vivem sozinhas, por
exemplo). Nos Estados Unidos, por exemplo, os serviços de cuidados de longa duração são parcialmente financiados pelo Medicaid, um programa público destinado exclusivamente a pessoas de baixa
renda (Medellín et al., 2018). Muitos países usam informações sobre renda ou riqueza para definir o
copagamento dos beneficiários. A França, por exemplo, usa uma escala móvel baseada em renda para
calcular transferências. Pessoas de alta renda recebem apenas 10% do benefício máximo possível para
o seu nível de dependência de cuidados.
Os países também precisam selecionar o tipo de serviços a serem prestados a pessoas com diferentes níveis de dependência de cuidados. Os planos de cuidados normalmente oferecem uma combinação de atendimento em ILPIs, em domicílios, em centros-dia e tele assistência. Os sistemas também
podem oferecer serviços de descanso para pessoas cuidadoras familiares. O atendimento em ILPIs é
recomendado para pessoas com dependência grave, especialmente se necessitarem de atenção constante e seu apoio familiar for limitado. Em contrapartida, os serviços de centros-dia e tele assistência
geralmente são usados por pessoas com comprometimento funcional leve e/ou para complementar
outros serviços. Cada país deve escolher os serviços oferecidos com base no perfil da população que
necessita de cuidados de longa duração, bem como em fatores culturais e considerações financeiras.
No entanto, há um movimento mundial na direção de fortalecer os serviços de atendimento domiciliar
pois estes satisfazem a preferência generalizada das pessoas por permanecerem em sua própria casa
e comunidade. Os países devem concentrar esforços no desenvolvimento de atendimento profissional
de qualidade nos domicílios das pessoas.
Os países também precisam decidir se prestarão serviços de forma direta ou na forma de transferências de renda atreladas à condição de implementar um determinado plano de cuidados. França
e Escócia adotam essa última abordagem, enquanto Japão e Coreia do Sul oferecem serviços principalmente de forma direta. O financiamento normalmente exclui serviços prestados por familiares (por
exemplo, no Uruguai). Na França, os membros da família (exceto cônjuges ou parceiros) somente têm
permissão para prestar serviços de cuidado se tiverem recebido treinamento (Medellín et al., 2018).
Alguns países fornecem transferência de renda incondicional para pessoas em situação de dependência de cuidados ou suas famílias. No entanto, esse mecanismo não permite supervisão da qualidade
e não promove a redistribuição de cuidados entre gêneros. Esse tipo de benefício - implementado,

52. Alemanha, Coreia do Sul e Japão adaptaram suas ferramentas para medir a dependência de cuidados a fim de incorporar ou fortalecer
perguntas sobre comprometimento cognitivo (Medellín et al., 2018; Campbell, e Gibson, 2010; Jeon e Kwon, 2017).
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por exemplo, na Espanha e na Itália - reconhece a alta prevalência de cuidados familiares não remunerados, permite aos beneficiários gerenciar os recursos livremente e tem custos administrativos menores.
No entanto, não garante que as pessoas que necessitam de cuidados de longa duração o recebam, e
perpetua o papel tradicional das mulheres como cuidadoras nas famílias (Campbell, Ikegami e Gibson,
2010). Portanto, não é considerado uma boa prática para cuidados de longa duração.
O papel do cuidado familiar pode ser reconhecido por meio de reformas trabalhistas que facilitem
licenças temporárias ou reduzam jornadas de trabalho, em vez de por meio de transferências incondicionais (Addati, Cattaneo e Pozzan, 2022). Por exemplo, na Alemanha, trabalhadores que prestam
cuidados a uma pessoa em situação de dependência funcional têm direito a seis meses de licença remunerada ou a até 24 meses de trabalho em meio período (Comissão Europeia, 2017). Créditos previdenciários e legislação de flexibilidade trabalhista para compensar o tempo gasto no cuidado de crianças são
relativamente comuns (por exemplo, no Uruguai e no Chile). Ainda não existem esquemas semelhantes
para cuidados de longa duração, mas alguns países estão começando a considerá-los. Por exemplo, um
projeto de lei foi apresentado na Colômbia em 2019 para subsidiar as contribuições previdenciárias e
de saúde de pessoas que cuidam de familiares idosos em situação de dependência de cuidados.53 Na
Costa Rica, os trabalhadores podem tirar licença não remunerada para cuidar de familiares em estado
de fim de vida.53 As instituições de trabalho, previdência, saúde e cuidados de longa duração precisam
se coordenar de perto para formular e implementar essas reformas de políticas.
Outro marco no processo de construção de um sistema de cuidados de longo prazo é a definição
de padrões de qualidade e o monitoramento de sua implementação. Esses padrões incluem especificações de infraestrutura, índices de pessoal e requisitos mínimos de treinamento para a obtenção de
licenças e credenciamentos. O cumprimento é monitorado por meio de inspeções e relatórios e normalmente há penalidades para o descumprimento de padrões (ou recompensas pelo seu cumprimento). É
mais difícil regular o atendimento domiciliar do que o cuidado em ILPIs. No País Basco da Espanha, o
monitoramento da qualidade do atendimento domiciliar se concentra em assegurar que este seja eficaz
e apropriado, que as condições de trabalho sejam adequadas e que o atendimento seja prestado com
segurança (Leturia et al., 2015).
Recursos humanos qualificados são uma parte fundamental da qualidade do cuidado. As políticas
de recursos humanos incluem treinamento profissional, reconhecimento do trabalho de cuidados e
promoção da saúde física e mental das pessoas cuidadoras. O objetivo é melhorar a interação entre
os usuários dos serviços e as pessoas cuidadoras como um determinante fundamental da qualidade
do serviço (Malley, Trukeschitz e Trigg, 2015). Uma análise dos países da OCDE constatou que melhorar as condições de trabalho, incluindo remuneração, formalidade, segurança, autonomia profissional
e reconhecimento, ajuda a melhorar a qualidade do cuidado (Colombo e Muir, 2016). O setor precisa
de gestores de cuidados que analisem a situação de cada usuário e elaborem e monitorem planos de
cuidados, em cooperação com os serviços sociais e de saúde.

53. Lei 7.756 da Costa Rica. Ver http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39795&strTipM=TC
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Os governos podem aprovar o conteúdo dos programas de treinamento, estabelecer e supervisionar requisitos mínimos de certificação para pessoas cuidadoras e facilitar o acesso a treinamento.
Os métodos e a duração do treinamento variam amplamente entre os países (Colombo et al., 2011).
Por exemplo, o Japão exige uma certificação de pessoa cuidadora (Kaigo Fukushi Shi) que é periodicamente revista por uma associação profissional nacional (Associação de Cuidadores do Japão, s.d.;
Lanfang, Zaaba e Umemoto, 2012). As pessoas candidatas à certificação devem comprovar que receberam treinamento presencial em um dos centros de treinamento ou que têm experiência prática em
estabelecimentos de cuidados.
Os países precisam integrar serviços de cuidados de longa duração com atenção à saúde para garantir qualidade e tornar os gastos com saúde mais sustentáveis. Isso permite que as informações fluam
de forma mais eficaz, e que as instituições médicas e sociais façam encaminhamentos de forma mais
eficiente intra sistemas para uma abordagem de cuidados centrada na pessoa que considere seu estado
de saúde, seu nível de independência funcional e seu contexto e atribua a combinação mais eficiente
de serviços/tratamentos em cada caso (OMS, 2015). Aqui, novamente, os gestores de cuidados são
fundamentais para obter a integração, desenvolvendo planos para pessoas em situação de dependência
de cuidados em coordenação com os provedores de atenção à saúde. Japão, Coreia, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido adotam essa abordagem (Cafagna et al., 2019; Colombo, 2011). Os países podem
criar sistemas de informação que lhes permitam considerar, em conjunto, as necessidades de atenção
à saúde e cuidados de longa duração. O Quaro 5.2 apresenta a experiência de Belo Horizonte, Brasil,
na implementação de um modelo integrado de atenção à saúde e assistência social.
Mecanismos de financiamento também podem incentivar a coordenação. Por exemplo, como parte
da Lei de Cuidados Acessíveis nos Estados Unidos, organizações de gestão de saúde social foram
criadas para incentivar a coordenação entre programas de cuidados de longa duração prestados pelo
Medicare e por programas de saúde. Isso significa agrupar reembolsos por serviços de atenção à saúde
e cuidados de longa duração por meio da divisão de custos nos reembolsos a provedores ou contratos
equivalentes. Espanha e Reino Unido, por exemplo, adotaram mecanismos semelhantes como parte da
reforma do seu serviço nacional de saúde.
A integração com os serviços de atenção à saúde também deve incluir serviços preventivos para a
recuperação de capacidade funcional ou a redução de novas perdas. De acordo com Curry (2006),
os serviços preventivos de cuidados de longa duração abrangem "um continuum de serviços de apoio
que vão de serviços de cuidados intermediários relativamente formais prestados por profissionais de
saúde e assistência social" (por exemplo, serviços de centros-dia, serviços de reabilitação, atendimento
domiciliar para a prevenção de cuidados) "às chamadas intervenções de baixo nível, que poderiam incluir
esquemas de favorecimento de amizades, a instalação de um corrimão ou ajuda com compras" (p.7).
Esses serviços podem prevenir o surgimento de novas necessidades de cuidados de longa duração e
reduzir os níveis gerais de necessidades existentes (por exemplo, comprometimento de mobilidade
leve ou moderado).
Os serviços preventivos de cuidados de longa duração podem ajudar a diminuir o número de pessoas
idosas em situação de dependência funcional, bem como reduzir o nível de necessidade de serviços
de saúde e cuidados de longa duração ao longo do tempo, incluindo atendimento em hospitais ou
em ILPIs (Curry, 2006). Há poucas informações quantitativas sobre a eficiência e eficácia dos serviços
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de cuidados de longa duração voltados para a prevenção (Curry, 2006; OCDE, 2011; Duan-Porter et al.,
2020), particularmente na América Latina e Caribe. No entanto, evidências internacionais mostram que
serviços preventivos de cuidados de longa duração de base comunitária, com vários componentes e
multidisciplinares, podem ser exequíveis e um bom lugar para começar (Hattori et al., 2019).
Para melhores resultados, esses serviços devem ser integrados a outras intervenções de prevenção
e promoção da saúde implementadas pelo setor de saúde (por exemplo, prevenção primária e secundária de doenças crônicas) e outros setores governamentais, como infraestrutura e transporte (por
exemplo, cidades amigáveis à idade, moradias adequadas), desenvolvimento social e aposentadoria
(Golinowska e Sowa-Kofta, 2017). Os países devem incluir grupos marginalizados na implementação
desses serviços e devem ser prestados de forma equitativa, a fim de evitar maiores lacunas de saúde e
bem-estar entre pessoas idosas.
Ao desenvolver o setor de cuidados de longa duração os países podem promover um novo ecossistema de negócios que inclua incentivos para novas iniciativas empreendedoras. A economia de
cuidados de longa duração tem potencial para gerar aproximadamente quatro milhões de empregos
apenas em países como Argentina, Brasil, México e Peru até 2030,54 de forma que pode ser um importante motor da recuperação econômica pós-pandemia. Esse desenvolvimento faz parte da economia
prateada - os bens e serviços exigidos por uma população em processo de envelhecimento (Okumura
et al., 2020; Jiménez et al., 2021).
Por fim, como geralmente são as mulheres que prestam cuidados, seja informal ou formalmente,
o desenvolvimento e a implementação de um sistema de cuidados de longa duração podem ter
impactos de gênero significativos. Em primeiro lugar, os serviços públicos de cuidados poderiam
aliviar a pressão sobre pessoas cuidadoras familiares, dando-lhes tempo para participar de atividades
de trabalho ou lazer, em benefício de sua saúde física e emocional e, potencialmente, de sua segurança
de renda. Em segundo lugar, criar oportunidades de emprego e treinamento dentro do setor tem o
potencial de melhorar as perspectivas de carreira das pessoas cuidadoras. Isso impacta não apenas
suas condições de trabalho atuais, mas também sua segurança de renda quando estiverem idosas, uma
vez que elas contribuem para o sistema de aposentadoria. Em terceiro lugar, por reconhecer e valorizar
o trabalho - remunerado ou não - das pessoas cuidadoras, um sistema de cuidados de longa duração
tem o potencial de incentivar uma divisão mais equitativa das responsabilidades de cuidados entre
os gêneros. O Quadro 5.2 descreve a iniciativa Manzanas de Cuidado da Colômbia como um exemplo
local de como empoderar as mulheres e promover uma divisão mais igualitária das responsabilidades
de cuidados entre gêneros.

54. Cálculos próprios, com base no Escritório Internacional Trabalho (2018). Tabela A.5.2., p.428, cenário "High Road".
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QUADRO 5.2 EXPERIÊNCIAS INOVADORAS EM CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO NA
REGIÃO: OS CASOS DE BELO HORIZONTE E BOGOTÁ
Em 2011, a cidade de Belo Horizonte lançou o Programa Cuidado Maior, iniciativa piloto
com uma abordagem social, de saúde e comunitária para o cuidado de pessoas idosas
em ambientes desfavorecidos. A espinha dorsal da intervenção são as pessoas cuidadoras
comunitárias, que recebem treinamento básico e prestam de 10 a 40 horas de serviços de
atendimento domiciliar por semana, em troca de um salário básico (Lloyd-Sherlock, Giacomin e Sempé, 2022). Elas são responsáveis por auxiliar as pessoas idosas em suas atividades
diárias, trabalhar com as famílias na elaboração de um plano de cuidados e notificar os
centros sociais e de saúde locais mensalmente (ibid.).
Até 2018, o programa havia atendido 1.980 pessoas, ou cerca de 6% das pessoas idosas com
dificuldades para realizar atividades básicas da vida diária na cidade (de Souza Aredes et
al., 2021). Avaliações qualitativas do programa mostram impactos positivos em termos de
apoio familiar, autocuidado e prevenção de internações e institucionalizações (de Souza
Aredes et al. 2021). Uma análise quantitativa recente constatou que o programa aumentou
a proporção de idas planejadas em relação a idas não planejadas aos hospitais, bem como a
proporção de idas para fins de reabilitação (em oposição a outras razões) (Lloyd-Sherlock,
Giacomin e Sempé, 2022).
Outra iniciativa que merece destaque é a Manzanas de Cuidado (Localidades de Cuidado),
em Bogotá, na Colômbia. O programa oferece serviços de cuidados para dar às pessoas
cuidadoras familiares tradicionais, tempo para concluir o ensino médio ou fazer um curso
de empreendedorismo. A iniciativa também usa cursos e oficinas para promover o envolvimento dos homens nas atividades de cuidados.
Atualmente, sete localidades participam do programa, com outras tantas atendidas por
unidades móveis. Em 2021, o programa atendeu 10.416 pessoas de todas as idades, incluindo
pessoas idosas; 3.246 pessoas cuidadoras participaram de oficinas, incluindo 1.255 homens;
mais de quatro mil mulheres concluíram o treinamento que que as tornava mais aptas a
encontrar empregos; e 88 pessoas cuidadoras puderam concluir sua educação formal. Além
disso, as unidades móveis atenderam 3.254 pessoas em áreas remotas.55

55. Ver https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/sistema-distrital-de-cuidado-beneficiados-con-manzanas-del-cuidado
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Anexo 1
Metodologia e dados
A. Tendências populacionais e
crescimento do PIB: dados
Na Seção 1, usamos três fontes de dados: Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2019, das
Nações Unidas; Banco Mundial; e Fundo Monetário Internacional.
Os dados sobre população são das Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2019 para a região
da América Latina e Caribe. Nessa região, as Nações Unidas incluem Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Cuba,
Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Montserrat,
Porto Rico, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, Saint Martin (lado francês), São Vicente e Granadinas, Sint Maarten (lado holandês), Ilhas Trinidad e Tobago, Turcos e Caicos, Ilhas Virgens
Americanas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Ilhas Malvinas, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru,
Suriname, Uruguai e Venezuela.
Para obter os últimos dados disponíveis sobre PIB per capita, consultamos o agregado para a América
Latina e o Caribe na base de dados do Banco Mundial. Nessa região, o Banco Mundial inclui Antígua
e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas
Cayman, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
Porto Rico, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Sint Maarten (lado holandês),
Suriname, Trinidad e Tobago, Ilhas Turks e Caicos, Uruguai, Venezuela e Ilhas Virgens.
No agregado de países de alta renda, o Banco Mundial inclui: Andorra, Antígua e Barbuda, Aruba,
Austrália, Áustria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Brunei
Darussalam, Canadá, Ilhas Cayman, Ilhas do Canal, Chile, Croácia, Curaçao, Chipre, República Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Ilhas Faroé, Finlândia, França, Polinésia Francesa, Alemanha, Gibraltar, Grécia , Groenlândia, Guam, Hong Kong, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha do Homem, Israel, H30, Itália, Japão, Rep.
da Coreia, Kuwait, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau RAE da China, Malta, Mônaco,
Nauru, Holanda, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Ilhas Marianas do Norte, Noruega, Omã, Palau, Polônia,
Portugal, Porto Rico, Catar, San Marino, Arábia Saudita, Seychelles, Cingapura, Sint Maarten (lado holandês), República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, St. Martin (lado francês), Suécia, Suíça, Taiwan, China,
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Trinidad e Tobago, Ilhas Turks e Caicos, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai
e Ilhas Virgens Americanas.
Os dados sobre crescimento do PIB são do agregado do Fundo Monetário Internacional para a América
Latina e o Caribe. Nessa região, o FMI inclui Antígua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados,
Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e
Venezuela.

B. Qualidade de vida: dados e metodologia
Dois tipos de fontes de dados foram usados para calcular o índice de qualidade de vida: (1) um conjunto
de pesquisas domiciliares harmonizadas realizadas pelo BID na América Latina e no Caribe, e (2) dados
sobre saúde em nível de país da Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto
de Métrica e Avaliação de Saúde.
Para calcular a parcela de pessoas com mais de 65 anos que vive sem pobreza, usamos os últimos dados
de renda individual disponíveis das pesquisas domiciliares na Tabela B.1. A última coluna indica se esse
país foi incluído nos cálculos da média regional para a Seção 2.
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TABELA B.1 PESQUISAS DOMICILIARES E DE MÃO DE OBRA
USADAS PARA CALCULAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA
País

Fonte

Ano

Incluído na média
regional

Argentina

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

2019

Sim

Bolívia

Encuesta de Hogares

2019

Sim

Brasil

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

2019

Sim

Chile

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

2017

Sim

Colômbia

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

2019

Sim

Costa Rica

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

2019

Sim

República Dominicana

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT)

2019

Sim

Equador

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)

2019

Sim

Guatemala

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI)

2019

Sim

Guiana

Pesquisa da Força de Trabalho (LFS)

2019

Não

Honduras

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)

2019

Sim

México

Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de Hogares (ENIGH)

2018

Sim

Nicarágua

Encuesta de Hogares sobre la Medición de Niveles de Vida (EMNV)

2014

Não

Panamá

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)

2019

Sim

Paraguai

Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC)

2019

Sim

Peru

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

2017

Sim

El Salvador

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)

2019

Sim

Suriname

Encuesta de condiciones de vida (Suriname)

2017

Não

Uruguai

Encuesta Continua de Hogares (ECH)

2019

Sim

Venezuela

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)

2019

Não

Calculamos as taxas de pobreza usando a linha de pobreza internacional de 5 dólares por dia (paridade
do poder de compra de 2011). Para verificar a robustez dos resultados, também calculamos: (i) o índice
com base na renda domiciliar per capita em vez da renda individual; (ii) o índice com base no limiar da
renda da classe média de 12,4 dólares por dia (paridade do poder de compra de 2011). O Quadro B.1
apresenta os resultados dessa análise de robustez.
Os dados sobre expectativa de vida e expectativa de vida saudável aos 65 anos baseiam-se no cálculo
para pessoas de 65 a 69 anos. Neste relatório, usamos dados sobre a expectativa de vida saudável aos
65 anos expressa em anos, publicados pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (e não da Organização Mundial da Saúde ou das Nações Unidas, uma vez que as projeções do Instituto consideram
também o efeito das variáveis socioeconômicas e epidemiológicas — ver no Quadro B.2 uma explicação
mais detalhada).
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A Tabela B.2 mostra os valores, por país e por sexo, para cada variável usada para calcular o índice de
qualidade de vida, junto com o resultado do índice.

TABELA B.2 TAXAS DE POBREZA, EXPECTATIVA DE VIDA SAUDÁVEL E ÍNDICE DE
QUALIDADE DE VIDA POR PAÍS, 2019
Taxa de pobreza aos 65 anos ou mais
Renda individual
(A)

Renda domiciliar per
capita (B)

Expectativa de vida
saudável aos 65 anos
(C)

Índice de qualidade
de vida
(1-A)*C

País

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Argentina

0,15

0,17

0,14

0,05

0,05

0,04

13,3

12

14,4

11,3

10

12,5

Bahamas

13,5

12,5

14,4

Belize

13,4

12,9

13,9

Bolívia

0,37

0,23

0,5

0,2

0,2

0,2

11,4

11,2

11,6

7,2

8,6

5,8

Brasil

0,08

0,04

0,11

0,04

0,04

0,04

13,9

12,8

14,8

12,8

12,4

13,1

13,6

13,4

13,8

Chile

0,07

0,03

0,1

0,04

0,04

0,04

14,6

13,7

15,3

13,5

13,3

13,8

Colômbia

0,46

0,36

0,54

0,27

0,29

0,25

15,9

15,2

16,6

8,6

9,7

7,7

Costa Rica

0,22

0,11

0,3

0,1

0,11

0,09

15,1

14,1

16

11,9

12,5

11,3

República Dominicana

0,25

0,24

0,25

0,13

0,14

0,13

13,4

12,4

14,4

10,1

9,4

10,8

Equador

0,28

0,17

0,38

0,18

0,19

0,17

13,8

13,3

14,3

9,9

11

8,8

Barbados

Guatemala

0,63

0,49

0,77

0,52

0,53

0,51

12,7

12,3

13,2

4,7

6,3

3

Guiana

0,12

0,13

0,11

0,32

0,29

0,34

10,6

9,7

11,4

9,3

8,4

10,1

Honduras

0,78

0,74

0,82

0,59

0,6

0,57

11,2

10,8

11,6

2,5

2,8

2,1

Haiti

10,1

10,1

10,1

Jamaica

13,8

12,7

14,9
7,7

9,1

6,4

México

0,42

0,28

0,53

0,26

0,26

0,26

13,3

12,7

13,8

Nicarágua

0,82

0,71

0,91

0,59

0,61

0,57

12,2

11,1

13,3

2,2

3,2

1,1

Panamá

0,12

0,08

0,16

0,09

0,1

0,09

15,7

14,8

16,6

13,7

13,6

13,9

Peru

0,37

0,24

0,48

0,19

0,19

0,2

15,9

15,5

16,2

10

11,7

8,5

Paraguai

0,26

0,2

0,31

0,21

0,23

0,19

14

12,9

15

10,4

10,3

10,4

El Salvador

0,45

0,42

0,48

0,27

0,29

0,25

14,1

13

15

7,7

7,6

7,7

Suriname

0,57

0,53

0,6

0,5

0,49

0,51

12,7

11,6

13,7

5,4

5,5

5,4

13,5

12,5

14,5

Trinidad e Tobago
Uruguai

0,06

0,02

0,1

0,01

0,01

0,01

13,8

12,3

15

12,9

12

13,6

Venezuela

0,91

0,89

0,92

0,94

0,93

0,94

13,6

12,4

14,7

1,3

1,4

1,2

Fonte: Cálculos próprios, com base em (i) dados sobre a expectativa de vida ajustada pela saúde do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, Ferramenta
de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde; (ii) dados sobre a pobreza entre pessoas idosas das pesquisas
domiciliares harmonizadas do BID.
Notas: A expectativa de vida saudável aos 65 anos é o cálculo para pessoas de 65 a 69 anos. A taxa de pobreza é a parcela de indivíduos cuja renda individual
diária é inferior a 5 USD (paridade do poder de compra de 2011). Foram excluídos países com dados de 2016 e anteriores: Belize (2007), Haiti (2012), Jamaica
(2014), Nicarágua (2014), Bahamas (2014), Trinidad e Tobago (2015), Barbados (2016).
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QUADRO B.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA USANDO DIFERENTES MEDIDAS
DE RENDA E LIMIARES DE POBREZA
O índice de qualidade de vida pode ser calculado usando diferentes definições de limares
de renda e pobreza. A Figura B.1.A mostra que as tendências regionais são robustas para
o uso de diferentes limiares de pobreza (5 dólares, paridade do poder de compra, ou 12,4
dólares, paridade do poder de compra, per capita, por dia). Em ambos os casos, a região
apresenta avanços significativos nas duas últimas décadas.
Quando a renda domiciliar per capita é usada em vez da renda individual (compare a Figura
B.1.B abaixo com a Figura 2.3 no texto principal), as mulheres se saem substancialmente
melhor, porque sua renda individual na velhice é inferior à dos homens, e a soma da renda
domiciliar reduz essa lacuna. Neste relatório, nosso foco é a renda individual, por considerarmos ser a que melhor reflete as diferenças de gênero (em termos de capacidade de
ação, independência financeira e bem-estar) que precisam ser abordadas pelas políticas
de proteção social.

FIGURA B.1.A COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA COM DIFERENTES
LIMIARES DE RENDA INDIVIDUAL, 2019
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Fontes: Ver Figura 2.1.
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FIGURA B.1.B. ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA COM BASE NA RENDA
FAMILIAR PER CAPITA (LINHA DE POBREZA DE 5 USD POR DIA)
Média regional, 2019
12,5
Total
Mulheres 13,3
Homens 11,7

Índice de qualidade de vida (anos)

18
16
14
12
10
8
6
4
2

Fontes: Ver Figura 2.1.
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QUADRO B.2 DIFERENÇAS NAS ESTIMATIVAS DE EXPECTATIVA DE VIDA
ENTRE AS NAÇÕES UNIDAS, A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
E O INSTITUTO DE MÉTRICAS E AVALIAÇÃO DE SAÚDE
As estimativas de expectativa de vida são onipresentes nos sistemas de análises e produção
de relatórios sobre saúde pública. Os principais produtores dessas estatísticas — as Nações
Unidas, a Organização Mundial da Saúde e o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde —
usam diferentes fontes de dados e abordagens para retificar informações sobre registros de
óbitos desatualizadas e incluir dados ausentes.
A Organização Mundial da Saúde calcula as taxas de mortalidade específicas por idade com
base em registros de óbitos, idade e sexo, e população censitária. Para garantir a consistência
entre as tabelas de vida das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, essa última
também usa as estimativas populacionais das Perspectivas da População Mundial: Revisão de
2019, produzidas pela Divisão de População das Nações Unidas; dados sobre óbitos e registros
informados à Organização Mundial da Saúde pelos Estados-membros; taxas de mortalidade
infantil e de menores de 5 anos, desenvolvidas pelo Grupo Interinstitucional para a Estimativa
da Mortalidade Infantil (IGME);56 estimativas da ONU-Aids/Organização Mundial da Saúde de
mortalidade por HIV para países com alta prevalência de HIV; e estimativas de mortalidade
do estudo Carga Global de Doenças 2019. A Organização Mundial da Saúde usa estimativas
de mortalidade da ONU-Aids/Organização Mundial da Saúde e Carga Global de Doenças, na
ausência de dados vitais atualizados. Apenas 77 dos 198 países dispõem de um sistema de
registros vitais com dados que abrangem pelo menos 22 anos, a partir de 1990. Para países
sem registros vitais completos, a Organização Mundial da Saúde usa as estimativas do Grupo
Interagências das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil em menores de
15 anos e a tabela de vida padrão produzida pelo estudo da Carga Global de Doenças para
adultos (OMS, 2020c).
Da mesma forma, as Nações Unidas dependem de registros civis e da contagem populacional de censos para calcular taxas de mortalidade específicas por idade. Para países com
dados incompletos sobre categoria etária, a mortalidade é estimada com base nos dados de
sistemas de registros vitais subnacionais, censos, ou pesquisas demográficos e domiciliares.
A ONU também usa estimativas e projeções populacionais para ajustar essas estimativas
(ONU, 2007; ONU, 2013).
O Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde também compila dados de sistemas nacionais
de registros vitais, censos e pesquisas domiciliares e demográficas. No entanto, ao contrário
das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, o Instituto de Métricas e Avaliação
de Saúde usa dados censitários e de registro populacional para produzir suas estimativas. As
taxas de mortalidade para cada grupo idade-sexo são estimadas por meio de uma combinação de modelos lineares de efeito misto e outros métodos para capturar o nível associado

56 O IGME-ONU é composto por membros das seguintes instituições: OMS, UNICEF, PNUD, Banco Mundial e grupos acadêmicos.
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de condições sociais, econômicas e demográficas (ou seja, renda per capita, anos médios
de escolaridade e taxa total de fecundidade em mulheres com menos de 25 anos), com
tendências de mortalidade (Wang et al. , 2020).
Neste relatório, usamos dados sobre a expectativa de vida saudável aos 65 anos expressa
em anos, publicados pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, uma vez que suas
projeções se baseiam em variáveis socioeconômicas e epidemiológicas que são fundamentais para viver com saúde, que é um componente primordial da nossa medida de qualidade
de vida. No entanto, há discrepâncias notáveis entre os dados sobre expectativa de vida
ao nascer do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas. Em 2019, as estimativas do Instituto de Métricas e Avaliação de
Saúde variaram de 2,9 anos a menos a 3,8 anos a mais, em comparação com os números
das Nações Unidas para os países da região. A diferença média é de 1,4 ano, e cinco países
apresentam uma diferença superior a dois anos. As estimativas da Organização Mundial da
Saúde mostram discrepâncias semelhantes às das Nações Unidas, variando de 4,0 anos a
menos a 3,5 anos a mais, com uma diferença média de 1,5 ano, e quatro países apresentam
uma diferença superior a dois anos.
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C. Aposentadorias: dados e metodologia
Cobertura e qualidade
Os dados para o cálculo da cobertura de aposentadoria e das taxas de reposição foram extraídos das
bases de dados das pesquisas domiciliares apresentadas na Seção B deste anexo. Definimos cobertura
como o percentual de adultos com mais de 65 anos que recebem algum tipo de aposentadoria, quer
contributiva ou não contributiva.
As taxas de reposição (RR), nosso indicador de qualidade, são definidas como a razão entre o valor
médio das aposentadorias entre aposentados de 65 a 69 anos (P) e o salário médio auferido por trabalhadores de 50 a 64 anos
, como substituto (proxy) da renda pré-aposentadoria). A equação é:

Sustentabilidade da aposentadoria
Projetamos os gastos com aposentadorias (PE) como percentual do PIB para cada país, até o ano de
2050. De acordo com Figliuoli et al. (2018), os gastos com aposentadorias são produto de quatro indicadores: razão de dependência da velhice (DR), definida como a razão entre a população com mais
de 64 anos e a população de 15 a 64 anos;57 taxa de elegibilidade (ER), medida como a razão entre
aposentados e todos os adultos com mais de 65 anos; taxa de reposição (RR); e o inverso da taxa de
emprego (IER), definido como a razão entre a população em idade ativa e a população empregada. Com
essa definição em mente, e seguindo Clements et al. (2016), a mudança nos gastos com aposentadorias
do ano t-1 ao ano t pode ser expressa como:

Estamos interessados principalmente no impacto da demografia nos gastos com aposentadorias, de
modo que em nossas estimativas básicas supomos que a taxa de elegibilidade, as taxas de reposição e o
inverso da taxa de emprego não mudam ao longo do tempo, de modo que as mudanças nos gastos com
aposentadorias são impulsionadas principalmente por mudanças na razão de dependência na velhice.

57 As estimativas da razão de dependência entre pessoas idosas foram extraídas das Perspectivas da População Mundial: Revisão de
2015, das Nações Unidas.
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D. Atenção à saúde: dados e metodologia
Estado de saúde
Usando dados da Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e
Avaliação de Saúde, calculamos a expectativa de vida e a expectativa de vida ajustada pela saúde para
pessoas com mais de 65 anos. Também foram calculados os anos vividos com incapacidade e a prevalência de doenças em pessoas com mais de 65 anos, por fatores de causa e risco e por país.
Além disso, três países da região dispõem de pesquisas que podem ser usadas para calcular a proporção de indivíduos que fuma, pratica atividade física e consome a quantidade mínima diária de frutas e
verduras estabelecida pela Organização Mundial da Saúde: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,
na Argentina (2018); Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, no Brasil (2016) e Estudio
Nacional sobre Discapacidad, na Costa Rica (2018). Para informar as estatísticas de comportamento
de risco para a saúde na Seção 2.4.2., criamos uma variável dicotômica com base em respostas autorrelatadas. De todas as pessoas que fumam atualmente, calculamos a porcentagem daquelas que hoje
fumam diariamente. A porcentagem de prática de atividade física envolve atividades de alta e baixa
intensidade, inclusive caminhadas diárias de 10 minutos.

149

ENVELHECER

NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA
ENTRE PESSOAS IDOSAS

Tabelas adicionais, Seção 2.4
TABELA D.1 PREVALÊNCIA DE DOENÇAS (POR 100 MIL HABITANTES) EM PESSOAS COM MAIS DE 65
ANOS NA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA E CARIBE, POR CAUSA, 2010 - 2019
Anos vividos com
incapacidade

Prevalência

Anos vividos com
incapacidade/prevalência

2010

2019

%Δ

2010

2019

%Δ

2010

2019

%Δ

Doenças cardiovasculares

28,530

28,051

-1.7

1,572

1,530

-2.6

5,509

5,455

-1.0

Doenças respiratórias crônicas

15,074

14,711

-2.4

619

653

5.4

4,109

4,436

8.0

Diabetes e doenças renais

49,665

52,348

5.4

3,272

3,573

9.2

6,589

6,826

3.6

Doenças digestivas

60,817

60,765

-0.1

614

587

-4.3

1,009

966

-4.3

Transtornos mentais

14,690

14,304

-2.6

1,973

1,917

-2.9

13,433

13,398

-0.3

Distúrbios musculoesqueléticos

51,020

51,932

1.8

4,325

4,439

2.6

8,477

8,549

0.8

Neoplasias

15,328

15,143

-1.2

383

402

5.0

2,499

2,655

6.3

Distúrbios neurológicos

37,586

38,304

1.9

1,583

1,640

3.6

4,212

4,281

1.6

Outras doenças não transmissíveis

80,651

80,742

0.1

2,270

2,284

0.6

2,814

2,829

0.5

Doenças dos órgãos dos sentidos

78,323

76,331

-2.5

4,374

4,132

-5.5

5,585

5,413

-3.1

Doenças cutâneas e subcutâneas

48,784

49,058

0.6

611

613

0.4

1,253

1,250

-0.2

Transtornos por uso de substâncias

2,035

2,001

-1.7

229

228

-0.6

11,248

11,374

1.1

Total de enfermedades no transmisibles

99,932

99,930

0.0

21,825

21,998

0.8

21,840

22,013

0.8

Fonte: Cálculos próprios, com base na Ferramenta de Resultados da Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, acesso em
dezembro de 2020.

TABELA D.2 FATORES DE RISCO POR PAÍS E FAIXA ETÁRIA (%)
Atualmente fuma

Atualmente fuma
diariamente

Atualmente bebe

50-60

23,7

82,8

60-70

18,3

70-80

9,5

80+
50-60

Número médio de porções por dia
Frutas

Verduras

Prática de
atividade física

13,1

4,6

1,4

55,8

83,2

11

4,6

1,4

63,6

86,8

10,4

4,7

1,4

70,7

3,3

79,6

7,6

4,8

1,3

78,5

21,4

-

-

1,47

3,72

26,3

60-70

16

-

-

1,53

3,66

25,8

70-80

9,9

-

-

1,45

3,42

19,6

80+

5

-

-

1,49

3,35

10,5

50-60

8,7

-

29,6

-

-

19,4

60-70

7,8

-

33,4

-

-

19,3

70-80

-

-

-

-

-

-

80+

-

-

-

-

-

-

Argentina

Brasil

Costa Rica

Fonte: Cálculos próprios, com base na Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, na Argentina (2018), no Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros,
no Brasil (2016) e no Estudio Nacional sobre Discapacidad, na Costa Rica (2018).
Nota: Os resultados devem ser interpretados com cautela, pois cada país adota uma definição diferente de consumo de álcool, uso de tabaco, hábitos alimentares e atividade física.
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Acesso e qualidade da atenção à saúde
Usando dados da Organização Mundial da Saúde e do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde,
construímos o índice Universal de Cobertura de Saúde para 2017 e o índice de Acesso e Qualidade da
Atenção à Saúde para cada país da região. Nenhuma dessas fontes desagrega os dados por faixa etária.
O índice de Acesso e Qualidade da Atenção à Saúde mede o acesso e a qualidade da atenção à saúde
em 195 países, para 32 condições de saúde. Para calcular o índice, os autores selecionaram primeiramente
32 condições baseadas na lista de causas de óbitos de Nolte e McKee (2003) que podem ser evitadas
com atenção à saúde de qualidade. A seguir, foram calculadas as taxas de mortalidade padronizadas
por riscos para causas não relacionadas com câncer e as razões entre mortalidade e incidência para
cânceres, a fim de remover o efeito conjunto do risco comportamental e ambiental. Em terceiro lugar, as
taxas de óbitos foram padronizadas por idade e classificadas em uma escala de 0 a 100 para diferentes
locais. Por fim, o índice de Acesso e Qualidade da Atenção à Saúde (Fullman et al., 2018) foi calculado
com base na análise do componente principal. Esse índice, portanto, reflete a capacidade do sistema
de saúde para chegar às pessoas que necessitam de acesso e prestar atendimento de qualidade (em
termos de impacto).
Além disso, cinco países da região têm pesquisas com informações sobre acesso a tratamentos de hipertensão e diabetes para pessoas com mais de 65 anos: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, na
Argentina (2018), Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, no Brasil (2016), Estudio Nacional
sobre Discapacidad, na Costa Rica (2018), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, no México (2018)
e Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, no Peru (2018). Cada pesquisa formula as perguntas de
forma diferente. Argentina, Brasil e México são os únicos países onde a pesquisa inclui medidas antropométricas e bioquímicas. Para apresentar as informações na Figura 3.9, primeiramente identificamos
indivíduos com hipertensão e diabetes na pesquisa. No México, as pessoas são classificadas como
tendo hipertensão se sua pressão sistólica for superior a 140 mmHg e/ou a diastólica for superior a 90
mmHg e/ou caso informem que estão sendo tratadas para pressão alta. As pessoas são classificadas
como tendo diabetes se relatarem níveis de glicemia acima de 126 mg/dl e/ou que estão sendo tratadas
para diabetes. No caso de Argentina, Brasil, Costa Rica e Peru, identificamos os indivíduos com base
em respostas autorrelatadas. Em seguida, criamos uma variável dicotômica que indica se uma pessoa
com hipertensão e diabetes estava recebendo tratamento antes da pesquisa, incluindo medicamentos
e insulina para pacientes diabéticos.
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Tabelas adicionais, Seção 3.2
TABELA D.3 PORCENTAGEM DE PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES
QUE ESTÃO RECEBENDO TRATAMENTO, POR SEXO (%)
Faixa etária
Argentina

Brasil

Costa Rica

México

Perú

Hipertensão

Diabetes

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

50-64

65,2

66,7

67,5

66,6

65-79

77,5

80,4

71,4

71,0

80+

82,1

84,4

65,2

74,0

50-64

79,5

89,6

93,2

92,9

65-79

90,0

95,4

93,0

93,8

80+

88,2

97,2

92,8

95,4

50-64

89,7

95,6

89,6

95,1

65-79

96,3

98,3

95,0

96,2

80+

99,1

99,8

95,5

99,0

50-64

69,3

71,5

97,2

97,6

65-79

66,2

59,6

98,0

98,4

80+

73,7

57,8

98,7

99,0

50-64

62,5

69,9

70,6

89,8

65-79

84,1

80,9

82,5

82,8

80+

87,8

91,6

96,4

67,1

Fonte: Cálculos próprios, com base em: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, na Argentina (2018); Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros,
no Brasil (2016); Estudio Nacional sobre Discapacidad, na Costa Rica (2018); Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, no México (2018); e Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, no Peru (2018).
Notas: Os resultados devem ser interpretados com cautela, pois cada país tem uma definição diferente de acessibilidade ao tratamento para cada condição.
Considera-se que as pessoas têm acesso ao tratamento para o controle de hipertensão, diabetes e colesterol se autorrelataram estar recebendo tratamento
na semana anterior à pesquisa. Os percentuais foram calculados com base no número total de pessoas na faixa etária que autorrelatou sofrer de hipertensão
ou diabetes, ou que tenham medidas físicas indicando essas condições.
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Sustentabilidade da atenção à saúde
Nossas projeções de gastos com saúde para a região são baseadas em Rao et al. (2022) e usam tendências de crescimento populacional, envelhecimento, prevalência de doenças e fatores de risco associados,
bem como excesso de inflação médica.58 Projetamos a despesa corrente com saúde (CHE, na sigla em
inglês)59 na faixa etária , no grupo de doenças
, e no ano
usando a equação:

Onde
é a mudança relativa no tamanho da população com base nos dados de projeção populacional das Nações Unidas;
é a mudança relativa na prevalência da doença com base nos dados da
Carga Global de Doenças do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde;
é o excesso de inflação
médica anual, calculado como a soma da contribuição do crescimento econômico para os gastos com
saúde e o fator residual60 (ou seja, preços médicos, novas tecnologias, intensidade de uso de serviços
médicos, cobertura de serviços de saúde). Para 2020, o excesso de inflação médica foi definido como
zero para todos os países, a fim de levar em conta o impacto da Covid-19 e do crescimento econômico
negativo.
é o gasto corrente com saúde (em relação ao ano anterior) para a doença na faixa etária . Os dados
do gasto corrente com saúde por faixa etária e grupo de doenças foram compilados para sete países:
Costa Rica, Peru, México, Argentina, Colômbia, Trinidad e Tobago e Brasil. As fontes de dados variaram
entre os países e incluíram gastos com saúde informados às Contas Nacionais de Saúde da Organização Mundial da Saúde, pesquisas domiciliares (por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição
no México e a Pesquisa Nacional Domiciliar no Peru) e dados administrativos (por exemplo, despesas
hospitalares e ambulatoriais do DATASUS e SIASUS no Brasil). Para extrapolar o gasto corrente com
saúde em nível de idade e doença para os demais 19 países da região, Rao et al. (2022) agruparam os
países por gastos com saúde per capita e usaram os sete países com dados primários como perfis de
referência de gastos para o restante do grupo. Esses agrupamentos de países foram usados apenas
para estimar a distribuição do gasto corrente com saúde por faixas etárias e doenças. Outros fatores,
como PIB e crescimento populacional, foram específicos de cada país.

58. Excesso de inflação médica refere-se a uma série de fatores que levam a um aumento dos gastos com saúde, mas que são difíceis
de desagregar, incluindo descoberta de novos tratamentos e tecnologias, aumento dos preços dos insumos, aumento dos salários
dos profissionais médicos, mudanças na produtividade (menor ou maior) e mudanças na intermediação financeira (menor ou maior).
59. Gasto corrente com saúde inclui todos os gastos nacionais com saúde, exceto formação bruta de capital. Equivale ao que é comumente descrito como gasto total com saúde nas análises da maioria dos sistemas de saúde.
60. O fator residual é estimado como o aumento total do gasto com saúde, menos as contribuições de mudanças demográficas, prevalência de doenças e crescimento econômico.
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E. Cuidados de longa duração: dados e
metodologia
Prevalência de dependência funcional
Os dados sobre dependência funcional na Seção 2.5 são de Aranco et al. (2022), que estimam a prevalência da dependência de cuidados em 26 países da América Latina e Caribe. Para países com dados
de pesquisa sobre dependência de cuidados, a prevalência é o percentual de pessoas com mais de 65
anos que dizem ter dificuldade (ou necessidade de ajuda), em pelo menos uma atividade básica da
vida diária. Para países sem dados de pesquisas, a prevalência é prevista como uma função da idade, do
sexo e do perfil epidemiológico da população idosa, usando coeficientes estimados a partir de dados
de pesquisas de outros países (ver detalhes em Aranco et al., 2022).

Cobertura e qualidade dos cuidados de longa duração
Fontes de dados
A região possui dados muito limitados sobre a cobertura e qualidade de cuidados de longa duração.
Para a Seção 3.3, baseamo-nos em uma combinação de informações oficiais (nos poucos casos que
estavam disponíveis), relatórios e artigos de fontes confiáveis, bem como uma série de estudos de caso
do BID sobre Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, República Dominicana, Jamaica,
México e Uruguai (Oliveri, 2020; Aranco et al., 2022; Molina et al., 2020; Flórez et al., 2019; Medellín et al.,
2019; Forttes, 2020; Redondo, 2021; Ashby-Mitchell et al., 2022; López-Ortega e Aranco, 2019, Aranco
e Sorio, 2019).
Complementamos essas informações com 42 entrevistas abrangendo 17 países, com partes interessadas
do governo, da área de geriatria ou gerontologia e da sociedade civil. No caso de divergência entre
as respostas dos entrevistados em um país, usamos a resposta mais prevalente. Sempre que possível,
comparamos as respostas das partes interessadas com dados oficiais e informações publicadas. Países
onde apenas uma resposta estava disponível foram considerados valores ausentes. Fizemos a mesma
suposição para países onde apenas duas respostas conflitantes estavam disponíveis, e nenhuma outra
fonte de informação foi encontrada. Após esses ajustes, foram usados dados de 36 entrevistas, representando 12 países. A Tabela E.1 apresenta um resumo do número de entrevistas por país e área de
especialização dos entrevistados.
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TABELA E.1 ENTREVISTAS COM PARTES INTERESSADAS: RESUMO DAS RESPOSTAS POR PAÍS
Nº de respondentes
da área de geriatria

Nº de respondentes
do governo

Argentina

2

2

Bahamas

1

1

Barbados

1

Belize

1

Brasil

País

Nº de respondentes
de organizações da
sociedade civil

Total
4

1

3

1

2

1

1

3

1

2

1

4

Chile

1

2

1

4

Colômbia

1

1

2

4

Costa Rica

1

1

2

Guiana

1

1

Jamaica

1

México

1

1

2

Peru

1

2

3

Uruguai

1

Total

14

1

16

2

1

2

12

42

Fonte: Elaboração própria, com base em entrevistas realizadas entre janeiro de 2021 e junho de 2021.

Estimativa de taxas de cobertura
Seguindo a definição indicada na Seção 3.3, definimos taxa de cobertura dos serviços públicos de longa
duração como:

onde o numerador representa o número de pessoas em situação de dependência grave com mais de 65
anos, que recebe serviços de cuidados de longa duração financiados pelo governo, e o denominador é o
número de pessoas na mesma faixa etária em situação de dependência grave de cuidados (dificuldade
para realizar pelo menos uma atividade básica da vida diária).
Devido à disponibilidade de dados, no entanto, uma série de suposições são necessárias para calcular
essa proporção. Em primeiro lugar, dados sobre o número de pessoas que recebe serviços públicos
financiados pelo governo, classificadas por idade e nível de dependência, não estão prontamente
disponíveis. Isso ocorre em parte porque muitos países não têm regras claras para quem tem direito
aos benefícios (como explicado na Seção 3.3). Com exceção do Uruguai, os países não dispunham de
nenhum dado ou dispunham apenas de dados agregados sobre o número de usuários, sem maiores
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informações sobre suas características demográficas ou de dependência de cuidados. Para calcular a
equação [5], supomos que todos os usuários têm mais de 65 anos e dependência grave de cuidados.
Estamos cientes de que esse nem sempre é o caso (alguns usuários podem ser mais jovens e ter níveis
mais leves de dependência). Como resultado, a taxa de cobertura calculada usando essa fórmula é uma
superestimação (uma vez que o numerador "real" é menor).
A segunda suposição é sobre a tempestividade dos dados. Os dados sobre o número de pessoas idosas
que recebem serviços (numerador) e o número de pessoas idosas em situação de dependência grave
de cuidados (denominador), geralmente são de anos diferentes, porque são de fontes diferentes. A
suposição subjacente é que nem o numerador nem o denominador muda substancialmente em um
curto período de tempo.
Para oito países (Bahamas, Belize, Brasil, Colômbia, Jamaica, México, Peru e República Dominicana),
baseamos nossa avaliação da cobertura em uma combinação de informações qualitativas contidas em
relatórios e documentos públicos, além de informações fornecidas por pessoas que participaram da
pesquisa. Para 12 países (Bolívia, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, El
Salvador, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela), não foi possível coletar informações confiáveis
sobre cobertura. Nossa suposição é de que a cobertura era muito baixa - aquém do limiar de 5%.

Avaliação dos níveis de qualidade
Analisamos a qualidade dos cuidados de longa duração, considerando até que ponto os serviços de cada
país atendem a determinados critérios básicos de qualidade dos cuidados, especificados na Tabela 3.1. A
avaliação é qualitativa, baseada em informações extraídas de documentos disponíveis ao público e em
respostas das partes interessadas dos países. Conseguimos obter essas informações para 14 países. No
caso de países sem informações disponíveis, supomos que a qualidade é muito baixa.

Sustentabilidade dos cuidados de longa duração
Fabiani et al. (2022) estimam o custo teórico de diferentes sistemas de serviços de cuidados de longa
duração para 17 países da América Latina e Caribe. Supondo um nível de cobertura de 50%, o custo em
2020 varia de 0,20% do PIB na Argentina a 1,02% na Bolívia (Tabela E.2). Para projetar a sustentabilidade
fiscal até 2050, os autores usam as estimativas de pessoas adultas em situação de dependência funcional
de Aranco et al. (2022). Neste estudo, a prevalência de dependência de cuidados entre pessoas com
mais de 65 anos é impulsionada tanto pelo aumento do número de pessoas idosas, como pelas mudanças projetadas na estrutura de idade e sexo da população idosa. Supõe-se que os custos unitários dos
serviços (por exemplo, a tarifa horária de uma pessoa cuidadora profissional) permanecem constantes
em termos reais. A Tabela E.2 mostra o custo estimado de um sistema de cuidados de longa duração
em 2020 e 2050, por país, para diferentes níveis de cobertura.
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F. Gasto actual y futuro en protección social
TABELA F.1 GASTO ACTUAL Y FUTURO EN PENSIONES, SALUD (PRIVADA Y PÚBLICA) Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, POR PAÍS, COMO PORCENTAJE DEL PIB (%)
Pensiones
Pais
Argentina

Salud

Atención a la dependencia

2020

2030

2040

2050

2020

2030

2040

2050

2020

2030

2040

2050

9,5

10,6

12,1

15

9,2

9,9

11

12,3

0,3

0,4

0,5

0,6

n.a

n.a

n.a

(a)

6,1

6,9

7,7

8,4

n.a

Bahamas

n.a

Barbados

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

6,8

7,8

8,8

9,9

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

Belice

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

6,2

7,4

9,1

11,4

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

Bolivia

3,9

4,1

4,4

4,8

6,3

6,6

7,1

7,8

1,0

1,5

2,0

2,5

Brasil

9,8

14,2

19,2

26,2

9,7

10,9

12,4

13,9

0,4

0,6

0,9

1,2

Chile

2

2,8

3,7

4,4

9,3

10,3

11,7

13

0,5

0,6

0,9

1,2

Colombia

4,7

4,1

3,7

3,4

7,5

8

8,7

9,4

0,5

0,8

1,3

1,7

Costa Rica

4

6

7,9

10,2

7,4

7,9

8,7

9,6

0,6

1,0

1,4

1,8

República Dominicana

0,6

0,8

1,1

1,3

5,7

6,6

7,9

9,6

0,2

0,3

0,5

0,7

Ecuador

2,9

3,5

4,2

4,9

8,3

9

10,2

11,6

0,6

1,0

1,5

1,9

El Salvador

2,2

2,7

3,3

4,1

7,3

8,1

9,2

10,8

0,3

0,3

0,5

0,6

Guatemala

0,8

0,9

1,1

1,2

6,3

7,4

9

11,4

0,6

0,9

1,3

1,9

4,7

4

3,4

2,8

0,3

0,6

0,8

0,9

0,8

1,3

2,0

3,0

Guyana

n.a

(a)

(a)

n.a

(a)

(a)

n.a

(a)

(a)

n.a

(a)

Honduras

1,9

2,5

3,4

4,9

7,2

7,9

9,1

10,7

Jamaica

0,9

1,3

1,6

2,1

5,7

6,7

8

9,5

México

3,6

4,8

6,9

9,3

5,6

6,3

7,3

8,3

8,9

10,1

12,1

14,8

n.a

Nicaragua

n.a

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

(a)

0,5
(a)

n.a

n.a

(a)

(a)

0,8
n.a

(a)

n.a

n.a

(a)

n.a(a)

(a)

1,2
n.a

n.a(a)
1,6

(a)

n.a(a)

Panamá

3

4

5,3

6,5

7,4

7,7

8,4

9,1

0,46

0,76

1,08

1,42

Paraguay

3

3,5

4,2

5,2

7,1

7,4

7,9

8,6

0,2

0,3

0,4

0,5

1,9

2,5

3,3

5

5,4

6,1

6,9

0,5

0,8

1,2

1,5

7

7

7,1

7,2

n.a

Perú
Surinam

1,4
n.a

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

(a)

n.a

(a)

n.a

(a)

n.a(a)

Trinidad y Tobago

4,5

6,2

7,1

9,5

6

7

8,5

10,2

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

n.a(a)

Uruguay

8,8

10

11,4

13,1

8,7

8,8

9,3

10

0,4

0,5

0,5

0,6

Media regional

3,9

4,8

5,9

7,4

7,4

8,0

9,0

10,2

0,5

0,7

1,0

1,4

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo
Monetario Internacional, Base de Datos de Perspectivas Económicas Mundiales; OCDE, Datos de Pensiones y Gasto en Salud; Organización Mundial de la
Salud, Estimaciones mundiales de salud; Naciones Unidas 2019; e institutos nacionales de estadística.
Notas: (a) Significa que no hay datos disponibles. El valor regional se calcula como una media no ponderada de los 16 países latinoamericanos que aparecen
en el cuadro.
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