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CARACTERIZAÇÃO DE ARTIGOS SOBRE O TEMA ENVELHECIMENTO NO BRASIL NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

KARINE BERTOLDI; LISIANE PASKULIN 

Atualmente, o aumento da expectativa de vida tornou-se um fenômeno mundial, alguns fatores como as melhorias no saneamento 
básico, as condições de vida mais adequadas, os avanços no controle de doenças e nas tecnologias de saúde estão relacionados ao 
envelhecimento populacional. O objetivo do trabalho foi caracterizar os artigos publicados sobre o tema envelhecimento no Brasil nos 
últimos dez anos. Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica onde se realizou um levantamento bibliográfico on line, através da base de 
dados Lilacs na Biblioteca Virtual em Saúde. Foram incluídos na pesquisa artigos em português publicados entre janeiro de 1998 a 
dezembro de 2008 e as variáveis analisadas foram: ano de publicação, tema de estudo, tipo de estudo e local de realização do estudo. 
Foram identificados 103 artigos que respondiam aos critérios de inclusão. Os temas mais relevantes encontrados foram aspectos sociais, 
biológicos e psicológicos. Houve um aumento de publicações ao longo dos anos principalmente artigos com os temas recursos humanos e 
estudos epidemiológicos. A maior importância dada aos estudos direcionados a esses temas pode estar associada à necessidade de 
conhecer o perfil da população idosa para lhes proporcionar um atendimento de qualidade. Os estudos quantitativos foram prevalentes. 
Quanto ao local de realização dos estudos, verificou-se que a maior parte era da região Sudeste. Os resultados mostram um aumento das 
pesquisas nos últimos anos, o que pode estar associado à necessidade de fornecer subsídios para a atuação dos profissionais da área da 
saúde no cuidado aos idosos. Pesquisas sobre envelhecimento são de fundamental importância para a ampliação do conhecimento sobre 
o processo de envelhecimento além de apoiar ações direcionadas ao benefício dos idosos.    
  




