
Autores
Instituições

e-mails

A FEMINILIZAÇÃO DO ENVELHECIMENTO

O envelhecimento ocorre de maneira distinta entre os gêneros, podendo ser 
exemplificado pela diferença entre a proporção entre homens e mulheres. Os 
comportamentos específicos de cada grupo é o principal fator que corrobora para tal 
disparidade. Os homens são mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, 
além do fato de representarem o principal grupo envolvido com vícios, como álcool, 
tabaco e drogas, os quais são menos frequentes nas mulheres.
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o presente trabalho contemplou 17 (100%) artigos, sendo todos de âmbito nacional. 
Entre eles, foram identificados 2 artigos no âmbito dos estatutos, políticas e leis, sendo 
representados por 11,76% dos trabalhos analisados. Os artigos da esfera do 
envelhecimento populacional, de ambos os sexos, foram retratados por um total de 15 
obras, revelando-se 88,24% dos trabalhos selecionados. Ademais, é notório as 
diferenças ao se comparar o envelhecimento entre os gêneros, sendo essas 
informações de grande relevância e impacto na gestão da saúde pública do Brasil.

expor as características do processo de feminilização do envelhecimento, evidenciando 
os fatores sociais, individuais, biológicos, econômicos e familiares que corroboram 
para essa disparidade na longevidade entre os gêneros.

O método usado consistiu em realizar uma revisão sistemática da literatura para o 
desenvolvimento da pesquisa, a qual se caracteriza como bibliográfica e exploratória, 
começando pela seleção das questões norteadoras. Em seguida, de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão da amostra, foram selecionadas as bibliografias em 
bases de dados eletrônicas como Scielo e Google Acadêmico.

A temática da feminilização da velhice merece destaque, uma vez que o sexo possui 
um papel determinante sobre o processo de envelhecimento dos indivíduos, haja 
vista que existem disparidades, como em relação ao autocuidado, hábitos e estilo de 
vida. Dessa maneira, o envelhecimento é algo que implica diretamente no 
planejamento da saúde pública, na forma como os indivíduos têm acesso à 
informação, o modo como fazem o acompanhamento médico, as suas condições de 
bem-estar e qualidade de vida. Além disso, é notável que os costumes e hábitos 
mudam com as gerações e isso pode impactar no modo como a feminilização da 
velhice se apresenta. Assim, cabe a estudos como esse, o direcionamento e atenção 
constantes às problemáticas apresentadas por esses grupos.
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