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Resumo  

Devido o aumento da expectativa de vida, fez-se necessário uma 

compreensão aprofundada do que se tem estudado sobre idosos longevos, ou seja, 

idosos com idade superior a 80 anos. O objetivo deste trabalho é analisar a 

produção cientifica relacionada ao tema “idosos longevos” na base de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). A coleta de informações foi feita com a 

expressão idosos longevos e idosos e longevidade na base de dados da SciELO, 

onde foi possível coletar 28 artigos de diversas áreas relacionados a temática.                                                                         
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Introdução  

Segundo Nogueira et al. (2010, p. 323) “O aumento da longevidade é um 

fenômeno mundial, e a faixa etária mais crescente no mundo é a de indivíduos com 

80 anos”, é a partir desse aumento da população que se pode pensar em como lidar 

com a relação do idoso longevo e suas capacidades fisiológicas e psicológicas. Para 

a psicologia, estudar os idosos longevos tornou-se de extrema importância, pois o 

estudo dessa população gerará frutos para longo prazo, podendo dar uma 

orientação melhor acerca das medidas cabíveis para lidar com esse perfil da 

população mais longeva.  

Mediante pesquisas feita nas bases de dados SciELO e LILACS, foi 

observado uma quantidade pequena de trabalhos científicos acerca do tema, o que 

pode ser também confirmado pela afirmação de Nogueira et al. (2010, p. 323) “ainda 

são escassos os estudos referentes a idosos longevos, de forma a permitir o 

conhecimento das condições de saúde desse segmento no pais”. 

A expectativa de vida aumentou e é necessário uma nova visão de políticas 

públicas sobre como encarar esta realidade, pois como cita Lourenço et al. (2012, p. 

177) “Este contexto exige do governo a adoção de políticas públicas que sejam 

capazes de proporcionar aos indivíduos um envelhecimento ativo e saudável”. 

Portanto, é fundamental estudar e pesquisar de que forma, o governo e os 

profissionais da saúde lidarão com essa questão e de como poderão promover um 

envelhecimento positivo para os idosos longevos. Qualidade de vida e idoso é uma 

questão a ser estudada, numa busca de possíveis medidas a cerca de intervenções 



para promoção de bem estar, qualidade de vida e uma expectativa de vida ainda 

maior. Assim, como cita Neri (2008, p. 161) “No âmbito da intervenção, aumenta a 

consciência de que é importante identificar e promover condições que permitam a 

ocorrência de uma velhice longa e saudável, com relação custo-benefício favorável 

para indivíduos e instituições sociais, num contexto de igualdade de distribuição de 

bens e oportunidade sociais”.  

 

Objetivo 

 O objetivo geral é verificar e analisar a produção científica sobre a população 

de idosos longevos em periódicos da base de dados da SciELO. Os objetivos 

específicos foram analisar as seguintes variáveis: autoria, tipo de trabalho e 

delineamento de pesquisa, área de conhecimento, metodologia utilizada 

(participantes e material) e tipo de análise estatística 

Metodologia 

O material foi composto por 28 artigos de periódicos, realizando a pesquisa 

na base de dados da SciELO. Para realizar a captura dos artigos foram utilizadas as 

expressões “idoso longevo” e  “idosos e longevidade”. Todos os artigos foram lidos e 

analisados na íntegra, com o intuito de verificar e analisar cada objetivo descrito.  

Desenvolvimento 

Foi realizada a construção de uma planilha eletrônica para a tabulação dos 

dados e fichamento dos artigos selecionados, de acordo com cada objetivo 

específico. Após a tabulação, todas as variáveis definidas foram analisadas. Os 

dados serão apresentados em tabelas, indicando a análise de frequência, dispostos 

assim para uma melhor visualização dos resultados. 

Resultados Preliminares 

Como resultado preliminar foi possível identificar quais as áreas do 

conhecimento que estão desenvolvendo pesquisas relacionados a temática, 

observou-se conforme Tabela 1, que a principal área que está produzindo 

conhecimento cientifico sobre a população idosa longeva é o campo da 



enfermagem, representando 28,5% dos artigos, seguido pela Educação Física com 

14,3%.   

Tabela 1. Áreas do conhecimento que estão produzindo pesquisas com idosos 

longevos.  

 Áreas de Conhecimento N Porcentagem 

Enfermagem 10 28,5 

Educação Física  5 14,3 

Medicina  4 11,4 

Gerontologia 4 11,4 

Saúde pública 3 8,6 

Ciências biológicas 2 5,7 

Nutrição 2 5,7 

Odontologia 2 5,7 

Ciências do esporte 1 2,9 

Fisioterapia  1 2,9 

Fonodiaudiologia 1 2,9 

TOTAL 35 100,0 
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