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1. APRESENTAÇÃO
A cidade de São Paulo, recém creditada como uma cidade amiga 

da pessoa idosa, apresenta recursos e políticas que visam a promoção 

do envelhecimento ativo para os seus habitantes e a manutenção de 

uma velhice independente para a sua população idosa que representa 

uma faixa de 15% do espectro etário do município. No entanto, ainda 

há longo caminho a percorrer e desafios a serem enfrentados. 

Ainda é preciso reconhecer que pessoas se deparam com uma 

série de dificuldades ao longo do seu curso de vida, que se intensificam 

com a idade igual ou superior a 60 anos. As alterações biológicas, bem 

como, as condições psicossociais e socioculturais impõem ganhos e 

perdas para o indivíduo em processo de envelhecimento, de modo 

que a gestão destes eventos é dependente da atuação de vários 

fatores internos e externos ao indivíduo, seja o acesso às políticas e 

equipamentos de saúde, assistência e lazer ou mesmo a concepção 

sobre a velhice que ainda convive com preconceito e estereótipos 

negativos.

Assim, a voz de representantes do segmento idoso municipal 

orienta, juntamente com a transversalidade do Poder Público, os 

caminhos para a efetivação de uma política pública que traga a 

materialidade ideal para as pessoas idosas. Instrumentos de controle 

social, como a V Conferência Municipal do Idoso de 2019 e as 

realizações do IDEA Idoso/Gestor, prerrogativas para alcançar o Selo 

Pleno de Amigo do Idoso, juntamente com a crescente atuação da 

sociedade civil, pautaram demandas e necessidades desse público 

que já é o grupo etário que mais cresce, na capital paulista.

O dever da família, da sociedade e do Estado no amparo e na 

garantia de direito das pessoas idosas, preconizado no artigo 230 da 

Constituição Federal e reafirmado pelo artigo 3º da Política Nacional 

do Idoso e pelo artigo 3º do Estatuto do Idoso, demanda que várias 

mãos construam a realidade que recepcionará o envelhecimento 

populacional. Nesse sentido, o I Plano Intersetorial de Políticas Públicas 

para o Envelhecimento mostra a sua relevância ao orientar as ações 

multiprofissionais, interdisciplinares e intersecretariais para garantir o 

bem-estar e qualidade de vida ao seu segmento etário mais longevo.

Cláudia Carletto
Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania, de São Paulo.
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2. INTRODUÇÃO
A população com 60 anos ou mais representava, no ano de 

2020, 15,6% da população do município de São Paulo (SEADE, 2021). 

Esta proporção é maior que a porcentagem nacional, estimada em 

14,26% no mesmo ano, segundo o IBGE (2018). Somente esse recorte 

etário que totaliza 1,8 milhão de idoso no município, é maior que 

a população total de 19 capitais brasileiras. Ainda, as projeções 

municipais apontam para que, em 2030, verifiquemos uma proporção 

idosos de 20% e em 2050 de 30% da população total (SEADE, 2021). 

Tal contagem é somente um dos vários indicativos do desafio trazido 

pela conquista da longevidade humana.

 O expressivo aumento da expectativa de vida no território 

nacional, bem como verificado em tendência mundial, traz à luz 

a necessidade de estruturação de condições materiais para um 

envelhecimento digno, de modo que os anos acrescidos possam 

ser vividos com maior qualidade. A multidimensionalidade e 

multidirecionalidade intrincada no cotidiano do ser humano em 

constante processo de envelhecimento, conforme apontado pela 

perspectiva lifespan  (NERI, 2006), assume como requerimento que 

vários fatores estejam consonantes para a efetivação dessa qualidade 

de vida e consequente bem-estar.

Envelhecemos todos, mas não da mesma forma. Diferentes 

caracteres, como sexo biológico, identidade de gênero, orientação 

sexual, cor, etnia, naturalidade, nacionalidade, renda e classe social 

determinam recursos e desafios de um indivíduo ao longo do seu 

curso de vida, influenciando o seu processo de envelhecimento de 

maneira não-linear. Tais questões podem variar o acesso ao sistema 

de saúde, à educação em seus variados níveis, ao trabalho decente e 

sua respectiva remuneração e condição econômica, culminando no 

atingimento (ou não) da aposentadoria. Os papéis de gênero podem 

diferenciar tarefas e atribuições exercidas, como a dicotomização 

entre o papel do provedor familiar, figura economicamente 

dominante ocupada majoritariamente pelos homens, e o de cuidador, 

exercido em sua maioria por mulheres, o que contribui, por sua vez, 

  1. Perspectiva Lifespan é um paradigma proposto por Paul e Margareth Baltes que entende o 
desenvolvimento humano como um processo contínuo, multidimensional e multidirecional de 
mudanças regidas por influências biopsicossociais, normativas e não-normativas, marcado por 
ganhos e perdas concorrentes e por interatividade entre o indivíduo e a cultura (NERI, 2006).
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para a visualização do fenômeno da feminização da velhice (SERPA, 

2010; MEIRA et al, 2017). As idiossincrasias da própria vida formulam 

e condicionam a heterogeneidade das velhices humanas dentro de 

um cenário ainda não plenamente desperto e consciente acerca 

desse fenômeno, porém rigidamente regido e marcado por critérios 

temporais e etários (NERI, 2013). 

 Diante disso, a Coordenação de Políticas para Pessoa Idosa da 

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, em conjunto 

com as demais secretarias municipais da Prefeitura   Municipal de São 

Paulo e com o Grande Conselho Municipal do Idoso, formulou o Plano 

Intersetorial de Políticas para o Envelhecimento. O Plano tem como 

preceito a busca de uma visão e orientação holística para a criação de 

políticas públicas no município de São Paulo para os próximos quatro 

anos, de 2021 a 2024.
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3. O QUE É O PLANO INTERSETORIAL
DE POLÍTICAS PARA O ENVELHECIMENTO 

O Plano Intersetorial de Políticas Públicas (2021-2024) é um im-

portante instrumento de gestão pública, construído a partir das dis-

cussões e deliberação entre os técnicos de quinze secretarias munici-

pais da Prefeitura Municipal de São Paulo e dos idosos representados 

pelo Grande Conselho Municipal do Idoso. Neste sentido, visa definir 

objetivos, metas e ações orientadas ao envelhecimento populacional, 

de forma virtuosa e condigna aos princípios dos direitos humanos. 

 Assim, este documento, produzido a partir de uma multiplicidade 

de olhares e saberes, poderá ser uma importante referência de 

consulta, para o planejamento e na construção ou consolidação dos 

programas, projetos, serviços de atendimento ao idoso residente na 

cidade de São Paulo. 

 Construído a partir das demandas e deliberação dos idosos 

representantes pelos Fóruns de Direito e do Grande Conselho 

Municipal do Idoso colocadas na V Conferência Municipal do Idoso 

realizada em 2019, bem como nos encontros para a execução do 

Instrumento de Diagnóstico para o Envelhecimento Ativo – IDEA/

Idoso e IDEA/Gestor, quanto ao Programa Cidade Amiga do Idoso, 

o Plano está alicerçado nos mesmos quatro eixos que fundamentam 

e estruturam o Envelhecimento Ativo e Saudável, termo adotado 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS (2005), para expressar os 

“processos de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005, p. 13). 

 Consonantes aos eixos saúde, participação, segurança/proteção 

foi também acrescido o eixo gestão, uma vez que se percebeu a 

necessidade de se criar um bloco que agregasse ações específicas 

para melhor gerenciamento das políticas públicas para este fim. 

Assim, partindo do pressuposto da integralidade e do tripé 

biopsicossocial do ser humano que requer abordagem interdisciplinar 

e intersetorial no tocante à atuação do poder público frente ao 

desafio do envelhecimento populacional, as várias mãos constituintes 

deste Plano buscaram traduzir empiricamente esse princípio, 

descentralizando responsabilidades e articulando ações estruturais 

para o fomento do envelhecimento ativo no âmbito municipal. 
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Deste modo, o Plano Intersetorial de Políticas para o 

Envelhecimento foi pautado pelo entendimento, como já posto, de que 

somente a partir de um olhar e de ações amplas e englobantes - com 

a cooperação das diversas secretarias, acrescidas pela a sociedade 

civil, podemos ambicionar dar aos cidadãos com 60 anos ou mais, um 

envelhecimento pautado nas premissas dos direitos humanos e do 

envelhecimento ativo e saudável. 

 Assim, para melhor compreensão da dimensão dos desafios 

aqui colocados, a seguir, apresentaremos um rápido diagnóstico dos 

idosos residentes no município de São Paulo. 
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4. RETRATOS DOS IDOSOS NA CIDADE DE 
SÃO PAULO

 Nas últimas décadas a estrutura etária da população brasileira vem 

passando por rápidas transformações. Se até a década de 80 erámos 

considerados um país jovem, hoje somos um país em rápido processo de 

envelhecimento. Este é decorrente das diferentes combinações entre as 

taxas de natalidade e mortalidade, em períodos distintos, acarretando 

um significativo aumento do peso relativo das pessoas com 60 anos ou 

mais e, portanto o envelhecimento da população. 

 Na cidade de São Paulo não poderia ser diferente, passamos de uma 

população idosa de 970.000 idosos no ano de 2000, o que representava 

9,3% da população, para pouco mais de 1,8 milhos de idosos em 2020, 

saltando assim para 15,6% da população total (DATASUS, 2021; SEADE, 

Projeções Populacionais, 2021).

 Todavia, o processo de envelhecimento não acontece de maneira 

homogênea na cidade, há enormes diferenças demográficas, sociais 

e econômicas que impactam diretamente na qualidade de vida desse 

importante segmento populacional. 

 Segundo Projeções Populacionais da Fundação Seade para o ano 

de 2020, em termos absolutos a macrorregião Leste apresenta o maior 

número de idosos na cidade, seguido de perto da macrorregião Sul, 

ambas com percentuais próximos de 30%, conforme tabela abaixo.  

TABELA 1 - População e percentual por macrorregião da po-
pulação idosa residente. Cidade de São Paulo, 2020.

Macroregião População idosa %

Leste 619.662 33,44

Sul 563.778 30,42

Norte 358.962 19,37

Oeste 220.659 11,91

Centro 90.225 4,87

Cidade de São 
Paulo

1.853.286 100,00

Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais, 2020
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Desagregando a população idosa por distrito, Sapopemba 

pertencente a macrorregião Leste e Sacomã da macrorregião Sul, 

são os dois distritos com o maior número de idosos com 41.392 e 

41.143 respectivamente. O mapa abaixo da população idosa na cidade, 

demostra bem a sua distribuição.

MAPA 1 - Número de idosos por distrito.
Cidade de São Paulo, 2020.

Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais, 2020/SMDHC/CPPI/
CPI.

 Em termos proporcionais, o cenário da cidade é outro, as maiores 

concentrações de idosos residentes no município estão na macrorregião 

Oeste e Centro, seguidos da Norte, Leste e Sul.
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TABELA 2 – Proporção de idosos por macrorregião.
Cidade de São Paulo, 2020.

Macroregião Proporção de Idosos

Oeste 20,5

Centro 19,6

Norte 15,5

Leste 15

Sul 14,5

Cidade de São Paulo 15,6

   Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais, 2020.

MAPA 2 - Proporção de idosos por distrito.
Cidade de São Paulo, 2020. 

Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais, 2020/SMDHC/CPPI/
CPI. 

Outras peculiaridades desse segmento populacional podem 

ser observadas, por exemplo, na maior proporção de idosas do sexo 

feminino. Segundo Projeções da Fundação Seade (2020), a proporção de 

mulheres entre as idosas, é de 59,4% (tabela 2) e cresce com o avançar 

das faixas etárias. Ou seja, a feminização da velhice e as consequências 
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decorrentes nas questões econômicas, de moradia, lazer, entre outras 

são imprescindíveis e devem ser consideradas no planejamento e na 

consecução das políticas públicas.

TABELA 3 – Proporção de idosas do sexo feminino por faixa 
etária. Cidade de São Paulo, 2020.

Faixa Etária
Pop. Masculina Pop. Feminina

Total
N. Abs. % N. Abs. %

60  64 259.875 43,7 334.222 56,3 594.097

65 a 69 198.476 42,4 270.004 57,6 468.480

70 a 74 137.225 40,3 203.683 59,7 340.908

75 anos ou 
mais

156.893 34,9 292.908 65,1 449.801

Total 752.469 40,6 1.100.817 59,4 1.853.286

Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais, 2020

       

Já as taxas de analfabetismo entre os idosos reforçam a desigualdade 

social na cidade, que não se restringe em absoluto ao segmento 

populacional com menos idade, como seria absurdo supor. As altas taxas 

de idosos analfabetos na cidade de São Paulo podem ser observadas 

no mapa a seguir, chegando a atingir mais de 25% em distritos como 

Marsilac, Parelheiros, Anhanguera, Grajaú e Jardim Ângela.
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MAPA 3 -  Proporção de idosos analfabetos por distrito. 
Cidade de São Paulo, 2010.

Fonte: IBGE/Censo Demográfico, 2010. Elaboração: SMDHC/CPPI/CPI.

Outro indicador que sintetiza as condições de vida, de renda e de 

saúde da população idosa e os desequilíbrios econômicos e sociais na 

cidade, é a expectativa de vida dos idosos por distrito. Na tabela a seguir, 

fica evidenciado as menores expectativas de vida aos 60 anos nos 

distritos periféricos em contra posição os distritos mais centrais, muitos 

pertencentes as macrorregiões oeste e alguns distritos da macrorregião 

Sul, como, por exemplo, Moema, Vila Mariana (SÃO PAULO, 2020).

TABELA 4 – Expectativa de vida aos 60 anos por distrito.
Cidade de São Paulo, 2020.

Distritos Expectativa de vida ao 
60 anos

Alto de Pinheiros 28,68

Moema 28,16

Morumbi 28,00

Jardim Paulista 27,97

Pinheiros 27,55

Pedreira 27,18
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Jaguaré 26,89

Itaim Bibi 26,45

Consolação 25,68

Saúde 25,63

Bela Vista 25,52

Vila Sônia 25,51

Perdizes 25,27

Santa Cecília 24,99

Vila Mariana 24,89

Liberdade 24,76

Bom Retiro 24,70

Anhanguera 24,63

Vila Andrade 24,54

Santo Amaro 24,51

Vila Leopoldina 24,47

Butantã 24,05

Cambuci 24,04

Vila Prudente 23,91

Cursino 23,73

José Bonifácio 23,70

Campo Belo 23,54

Tatuapé 23,46

Sacomã 23,44

Jaçanã 23,41

Ipiranga 23,41

Lapa 23,40

São Lucas 23,32

Vila Matilde 23,26

Campo Grande 23,16

São Rafael 23,08

Carrão 23,01

Capela do Socorro 22,96

Tucuruvi 22,96

Cidade Ademar 22,91
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Pari 22,86

Capão Redondo 22,85

Aricanduva 22,84

Mandaqui 22,81

Santana 22,78

Jabaquara 22,77

República 22,76

Jardim Ângela 22,67

Água Rasa 22,67

Penha 22,63

Ermelino Matarazzo 22,62

Sapopemba 22,61

Artur Alvim 22,59

Campo Limpo 22,53

Pirituba 22,52

Mooca 22,46

Raposo Tavares 22,45

Jardim São Luis 22,44

Vila Guilherme 22,28

Rio Pequeno 22,26

Ponte Rasa 22,24

Vila Formosa 22,21

Tremembé 22,07

Cidade Tiradentes 22,06

São Domingos 22,00

Vila Maria 21,99

Cangaiba 21,89

Itaquera 21,88

Cidade Dutra 21,88

Jaguara 21,70

Jaraguá 21,67

Itaim Paulista 21,61

Vila Medeiros 21,55

Grajaú 21,47

Casa Verde 21,46

São Mateus 21,27

Cidade Lider 21,20

Fregeusia do Ó 21,06
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Guaianases 21,04

Jardim Helena 21,04

Iguatemi 20,92

Belém 20,91

Vila Jacuí 20,86

Brasilândia 20,80

Brás 20,69

Perus 20,63

Limão 20,28

Parelheiros 20,25

Parque do Carmo 20,15

Cachoeirinha 20,07

Lajeado 19,89

Barra Funda 19,86

São Miguel 19,63

Sé 18,76

Vila Curuçá 18,05

Cidade de São Paulo 22,88

Fonte: Fundação Seade/Projeções Populacionais/Secretaria 
Municipal de Saúde/ Sistema de Informações sobre Mortalidade, 

2017.

Nota: O distrito de Marsilac por ter número muito reduzido de 
moradores foi retirado da amostra. 

Elaboração: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania/Coordenação de Políticas para Pessoa Idosa, 2019.

Por fim, trazemos um pouco mais das Projeções Populacionais 

para as próximas décadas, assim podemos antecipar os cenários que 

vamos encontrar em termos demográficos, referência importante para 

o planejamento e execução da política pública. 

Na figura 4, que exibe entre outras, o crescimento da população 

idosa de forma mais acentuada a partir do ano de 2000. Ressalta-

se também, que segundo as projeções, por volta de 2025, o grupo 

populacional do idoso (60 anos ou mais) será superior a ´população 

jovem (0 a 14 anos), fato inédito na história da demografia na cidade.
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FIGURA 4 – População residente e projeção populacional, 
segundo grupos populacionais. Cidade de São Paulo, 2021.

Fonte: IBGE/Censos Demográfi cos, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010/Fun-
dação Seade/Projeções Populacionais, 2021.

Outro destaque é a rapidez do crescimento da população idosa 

e em decorrência as proporções de idosos nos distritos da cidade. 

Se em 2020, segundo a Fundação Seade, tínhamos apenas 9 distritos 

com uma proporção de idosos entre 25 e 29% (Vila Mariana, Saúde, 

Moema, Campo Belo, Perdizes, Lapa, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros 

e Consolação), em 2050 teremos 30 distritos com proporção entre 25 

e 29%; 26 distritos com proporção de entre 30 e 34%; 12 distritos com 

proporção entre 35 e 39%; 7 distritos com proporção entre 40 e 44% e 

10 distritos com uma proporção de idosos com 45% ou mais (Tabela 5).

Desta forma, o Plano Intersetorial de Políticas Públicas para o 

Envelhecimento do município de São Paulo, se faz de suma importância, 

uma vez que buscar melhorar a qualidade de vida da população idosas 

residente na cidade de São Paulo, nos seus mais variados aspectos. 
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 5. PLANO INTERSETORIAL DE POLÍTICAS 
 PÚBLICAS PARA O ENVELHECIMENTO

Eixo I - Saúde
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Eixo II - Proteção
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Eixo III - Educação
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Eixo IV - Participação
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Eixo V - Gestão
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6. MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano Intersetorial de Políticas para o 

Envelhecimento será uma importante ação de acompanhamento 

periódico ou contínuo das ações aqui propostas, tendo por objetivo a 

verificação se as ações propostas estão sendo alcançadas. Para tanto, 

os integrantes das secretarias participantes e os representantes do 

Grande Conselho Municipal do Idoso deverão selecionar e consolidar 

informações, por ação, que servirá para acompanhamento.
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