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4,7 é a média  
de anos de estudo.

28,4% tiveram 
menos de um ano de 
estudo. No Nordeste 
representam 46,9%.
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9 em cada 10 
idosos contribuem 

ativamente para o 
sustento financeiro 
da casa, sendo que 
em mais da metade 

dos casos eles 
são os principais 

responsáveis.

Um estudo de 2013 
mostrou que, de um 

total de 312 mil óbitos 
entre 60 a 74 anos, 70% 
poderiam ser evitados 

com melhorias nos 
serviços de saúde, maior 

acesso a tratamentos 
médicos e melhor 
qualidade de vida.

A média de suicídio da 
população de 70 anos 
ou mais é 156% maior 

que da população geral.

1,2 milhão de pessoas 
com mais de 65 anos no 
Brasil são atingidas pelo 
Alzheimer. E o número 
de casos deve mais que 

dobrar até 2030.

A faixa dos 60 aos 64 
anos lidera o ranking 

dos diagnosticados com 
depressão, com 11,1%. De 
1997 a 2012 o consumo 
de antidepressivos por 
idosos passou de 8,3% 

para 23,6%.

27,6% das 
pessoas com 

sessenta anos ou mais 
praticam atividades 

físicas.

15% dos clientes 
das agências de viagem

são idosos.

Mais de 200 
instituições de ensino 
superior têm programas de 

Universidade Aberta 
à Terceira Idade.

São 3.548 
instituições, 
abrangendo 30% das 
cidades do Brasil.

65,2% são 
filantrópicas e 

conveniadas 
(incluindo leigas 

e religiosas) 28,2%  
são privadas

6,6% são públicas. 
São apenas 218 

instituições.

Os idosos que residem 
nestas unidades 
constituem menos de 
1% da população idosa 
brasileira 

O crime mais comum 
contra o idoso é o 

estelionato. No Rio de 
Janeiro, em 2012, foram 

22 vítimas por dia. 

Em São Paulo, o Disque 
100 contabilizou 7.550 

denúncias em 2016: 
negligência, violência 

psicológica e abuso 
financeiro e econômico.

20% associam as 
compras a uma  

atividade de lazer

70% não compram  
por impulso

27% se queixam da falta 
de letras maiores em 
placas e nos rótulos

7% já adquiriram o 
costume de comprar 

pela internet

2/3 dos 
agressores  

são filhos, parentes  
e cônjuges.

83,9% vivem em 
áreas urbanas

12,6% usavam a 
internet em 2015. 

Domicílios que tinham 
pelo menos uma 

pessoa com mais de 
60 anos

29% De 2000 a 2010, entre 
pessoas acima de  
50 anos, houve:

• 55% mais casamentos
• 28% mais divórcios

Aumentou quase 70% 
o número de netos e 

bisnetos que vivem sob 
a custódia dos avós de 

1991 a 2000.

50+

Casais que moram  
com filhos de 25 anos 

ou mais

30,6%
Casais sem a 

presença de filhos 

26,5%
Idosos que vivem 

sozinhos

15,1%

COM QUEM MORAM?

Evolução da expectativa 
de vida no Brasil

Por faixa etária

QUEM SÃO OS IDOSOS NO BRASIL?
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O Brasil ocupava em 
2015 no ranking de 
qualidade de vida:

A 56ª posição entre as 
96 nações avaliadas

A 3a posição na América 
Latina e Caribe


