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RESUMO 

 

A ideia de que envelhecer acarreta várias doenças crônicas, perdas da autoestima, da beleza 

exterior, dos reflexos e da memória ainda permanece na sociedade. A falta de conhecimento 

sobre o envelhecimento, reforçado ao culto à juventude é o suficiente para se formarem 

estereótipos e preconceitos contra essas pessoas. Este tipo de discriminação chama-se velhismo. 

Diante desse contexto, o presente trabalho objetivou verificar a ocorrência do velhismo e os 

fatores a ele relacionados na realidade de idosos não institucionalizados. Trata-se de um estudo 

transversal, com uma abordagem quantitativa, envolvendo 188 indivíduos com 60 anos ou mais 

de idade que foram escolhidos por conveniência em uma amostragem por cotas. Utilizou-se 

para a coleta de dados um questionário contendo o perfil demográfico, econômico, social, de 

saúde e o Mapa Mínimo de Relações do Idoso, além do instrumento Ageism Survey traduzido 

e adaptado, utilizado para verificar a ocorrência do velhismo. No tratamento dos dados foi 

realizada a caracterização da amostra por meio da análise descritiva, depois obteve-se as 

possíveis associações significativas através do teste Qui quadrado (p<0,20), e em seguida, foi 

feita a análise multivariada pela regressão logística (p<0,05). Foi encontrado quanto a variável 

“sofreu algum tipo de discriminação” que os idosos com menor número de comorbidades foram 

mais discriminados do que os mais doentes. O mesmo aconteceu com o idoso que é responsável 

pela sua própria casa, o qual sofre mais discriminação do que aquele que tem algum filho ou 

parente como responsável. O que usa transporte público também sofre mais velhismo do que o 

que não usa, assim como quem tem mais tempo de aposentadoria em relação a quem tem menos 

tempo. Da mesma forma, os idosos que tiveram mais filhos foram mais vítimas do velhismo, e 

as mulheres idosas sofrem mais discriminação do que os homens. Em relação a variável 

“gravidade do velhismo”, os idosos que não recebem apoio emocional ou recebem de alguém 

que não seja da família sofrem a forma mais grave de velhismo quando comparado àqueles que 

recebem apoio emocional de pelo menos um membro da família. Percebeu-se também que ter 

4 filhos ou mais e ser do sexo feminino são fatores para sofrer o velhismo de forma mais grave. 

Com os resultados apresentados, observou-se o quanto o velhismo é frequente e está 

generalizado para a maioria dos idosos entrevistados, estando relacionado principalmente às 

suas condições de vida e de saúde. Essa situação se agrava à medida que se observa o 

desconhecimento da população, inclusive a idosa, sobre este tipo de discriminação, além da 

gravidade e os problemas que ela pode acarretar.  
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ABSTRACT 

 

The idea that aging causes various chronic diseases, loss of self-esteem, the outer beauty, 

reflexes and memory still remains in society. The lack of knowledge about aging, reinforced 

the cult of youth is enough to form stereotypes and prejudices against them. This kind of 

discrimination is called ageism. In this context, this study aimed to verify the occurrence of 

ageism and factors related to it in the reality of non-institutionalized elderly. This is a cross-

sectional study with a quantitative approach, involving 188 individuals aged 60 years or older 

who were chosen for convenience in a sample by quotas. It was used for data collection a 

questionnaire containing demographic, economic, social and health profile and Map Minimum 

Relations Aging beyond the Ageism Survey instrument translated and adapted, used to check 

the occurrence of ageism. In the treatment of data was performed to characterize the sample by 

means of descriptive analysis, then gave the possible significant associations with the chi square 

test (p <0.20), and then was made a multivariate analysis by logistic regression ( p <0.05). It 

was found as the variable "suffered some kind of discrimination" that elderly patients with 

fewer comorbidities were more discriminated against than the sickest. The same happened to 

the old man who is responsible for his own house, which suffers more discrimination than one 

that has a son or relative responsible. Who uses public transportation also suffers more ageism 

than that does not use, as well as those who have more time for retirement compared to those 

who have less time. Similarly, older people had more children were more ageism victims, and 

older women suffer more discrimination than men. Regarding the variable "severity of ageism," 

the elderly who do not receive emotional support or receive from someone other than family 

suffer the most severe form of ageism when compared to those who receive emotional support 

from at least one family member. It was also perceived to have four or more children and being 

female are factors to suffer the ageism more severe form. With the results, it was observed how 

the ageism is common and is generalized to the majority of elderly respondents, and were 

primarily related to their living conditions and health. This situation worsens as observing the 

ignorance of the population, including the elderly, this kind of discrimination, in addition to 

gravity and the problems it can cause. 
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1 INTRODUÇÃO  

    

Dados demográficos demonstram que o Brasil vive uma acentuada transição em sua 

estrutura etária nas últimas décadas, como resultado de uma queda nas taxas de mortalidade e, 

principalmente, nos níveis de natalidade, além do aumento da expectativa de vida. Tal 

fenômeno é conhecido como transição demográfica (CARDOSO et al, 2014). 

Essas mudanças trouxeram importantes repercussões sociais e econômicas para toda a 

população, especialmente para os idosos, que representam o grupo etário de maior crescimento 

no país. 

O aumento da população idosa é fortemente influenciado por aspectos sociais, 

econômicos e culturais de cada contexto. A longevidade no Brasil e no mundo representa uma 

conquista para a ciência e para a humanidade. No entanto, a ideia de que envelhecer é sinônimo 

de várias doenças crônicas, perdas da autoestima, da beleza exterior, dos reflexos e da memória, 

ainda permanece na sociedade (COUTO, 2007).  

A falta de conhecimento sobre o envelhecimento, reforçado pelo culto à juventude é o 

suficiente para se formarem estereótipos e preconceitos contra essas pessoas (KOCH-FILHO 

et al, 2012). A valorização do jovem pela maioria das sociedades ocidentais deixa o idoso muito 

à margem, fazendo-o se sentir ridicularizado ou com vergonha da sua idade e do próprio 

envelhecer (GOLDANI, 2010). 

Os estereótipos servem para classificar e entender categorias ou grupos de objetos e 

pessoas de acordo com suas semelhanças. Eles estão relacionados com a formação e a 

manutenção do preconceito. Alguns deles, juntamente com atitudes negativas associadas aos 

idosos, os classificam como inflexíveis, solitários, religiosos, improdutivos, doentes, 

depressivos, senis, frágeis e sem energia (COUTO, 2009).  

Essas atitudes tradicionais são explicadas por três componentes: um afetivo, como 

sentimentos que se tem em relação aos indivíduos mais velhos; um cognitivo, como crenças ou 

preconceitos sobre as pessoas mais velhas; e um componente comportamental, tais como a 

discriminação contra as pessoas idosas (PALMORE, 2003). 

É neste contexto que surge o termo velhismo ou ageism – em inglês -  introduzido pela 

primeira vez por Butler em 1969, que o definiu como um estereótipo sistemático de 

discriminação contra as pessoas idosas, assim como o racismo e o sexismo (RIPPON et al, 

2014). Segundo Butler, o seu impacto abrange três áreas principais: o preconceito social, a 

discriminação nos locais de trabalho e tendenciosidade no sistema de saúde (GOLDANI, 2010).
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Trata-se de um preconceito forte, da mais cruel rejeição e do terceiro maior “-ismo”, 

após o racismo e o sexismo (PALMORE, 2004). No entanto, difere desses últimos em dois 

aspectos importantes: é o único para o qual nos tornaremos vulneráveis, se atingirmos a 

longevidade, e o qual ainda é desconhecido pela maioria da população e das políticas públicas 

(PALMORE, 2003). 

Existem várias situações em que o velhismo é manifestado. Uma delas é a linguagem 

utilizada para descrever e se comunicar com o idoso, que é extremamente negativa e revela um 

discurso com palavras não qualificadas, depreciativas ou infantilizadas (NUESSEL, 1982). 

Outra, é a do idoso com o mercado de trabalho, onde se instituiu que estes não acompanhariam 

os avanços tecnológicos por serem mais lentos ou menos preparados que os jovens (VALENTE, 

2008).  

Na área da saúde, os profissionais, muitas vezes, ignoram ou desconsideram as queixas 

dos idosos por atribuírem à idade como causa dos problemas de saúde. Destaca-se neste 

contexto o aumento de casos de pacientes HIV positivos entre os mais velhos e os programas 

de combate à aids que são essencialmente destinados às pessoas jovens; além do programa de 

rastreio e controle do câncer de mama, que abrange mulheres com até 69 anos de idade, 

excluindo as mais longevas e contribuindo para o que já é comprovado: a taxa de mortalidade 

por câncer de mama é maior nas mulheres com mais de 70 anos de idade (VALENTE, 2008; 

BRASIL, 2013ª).  

Diante da relevância dos fatos, da vulnerabilidade do idoso sofrer discriminação no 

Brasil, devido seu aumento na pirâmide etária, e tendo em vista a implicação que estas formas 

de preconceito podem causar na saúde mental da pessoa idosa, ainda são poucos os estudos que 

versam sobre o tema no País, sobretudo na região Nordeste. Nesse sentido, faz-se necessário 

desenvolver pesquisas e instrumentos avaliativos que visem conhecer a ocorrência do velhismo 

na realidade a qual os idosos estão inseridos, considerando o contexto regional, social, 

econômico e cultural, além de contribuir com formas de reduzir o seu impacto na vida dessas 

pessoas. 

Portanto, procurou-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: Qual a ocorrência do 

velhismo e quais fatores estão relacionados a ele na cidade do Natal? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Para contextualizar e compreender a discriminação nas pessoas idosas, fez-se uma 

revisão de literatura abordando o crescimento exponencial do envelhecimento populacional e 

os desafios que ele traz para o Estado. Em seguida, buscou-se destacar a percepção do idoso 

pela sociedade e pela mídia, e as políticas públicas que pretendem devolver os direitos, o 

respeito e a valorização ao idoso. Por fim, a ênfase é dada ao velhismo, com a referência das 

imagens positivas e negativas na categorização do idoso, e nas teorias de explicação do 

velhismo.  

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SEUS DESAFIOS 

 

O crescimento da população idosa no Brasil e no mundo tem chamado atenção e gerado 

muitos estudos na área da Demografia, das Ciências Sociais e da Saúde. O aumento da 

expectativa de vida, decorrente das melhores condições de vida oferecida aos indivíduos, vem 

sendo construído há anos (CARDOSO et al, 2014).  

De todo o mundo, os países da Europa Ocidental foram os primeiros a observar o 

envelhecimento demográfico, no final do século XIX, estendendo-se aos demais países 

desenvolvidos e aos que ainda estão em desenvolvimento. No Brasil, este fato passou a ocorrer 

no final da década de 1960, quando o desenvolvimento urbano, as melhores condições 

sanitárias/ambientais das cidades e os avanços da Medicina aumentaram consideravelmente a 

expectativa de vida da população (TAVARES, 2007).  

A transição demográfica e epidemiológica ocorreu devido uma rápida e generalizada 

queda nas taxas de fecundidade, à facilidade de acesso aos programas de planejamento familiar 

e métodos contraceptivos; e nas taxas de mortalidade, sobretudo a infantil, motivada pelo 

desenvolvimento de vacinas, antibióticos, além de novas tecnologias em exames de diagnóstico 

(NUNES, PORTELLA, 2003). Tudo isso alterou o perfil das doenças no País, deixando de ser 

composto, não somente pelas doenças infectocontagiosas cedendo espaço às crônicas 

degenerativas, as quais passaram a caracterizar o processo de envelhecimento do indivíduo. 

Para entender as mudanças que esse processo causa é importante conhecê-lo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o envelhecimento do indivíduo como um 

processo fisiológico e natural, que começa desde o nascimento, passando por todo ciclo vital 

até a morte. Ocasiona alterações características da espécie e perdas significativas para o 

indivíduo (FHON et al., 2012). Todavia, além do tempo cronológico e dos aspectos biológicos, 
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esse processo é influenciado por fatores sociais, culturais e econômicos. É importante ressaltar 

as grandes dificuldades e desigualdades sociais dentro do nosso próprio país, refletindo nas 

diferenças do processo de envelhecimento para cada classe social na população (IBGE, 2010). 

Segundo a OMS, no Brasil e nos demais países em desenvolvimento, são considerados 

idosos os indivíduos a partir de 60 anos de idade; já nos países desenvolvidos, idoso é aquele 

com 65 anos ou mais (RAMOS, AREND, 2012). 

Segundo a última projeção da população brasileira, realizada pelo IBGE no ano de 2013, 

calculadas a partir do censo demográfico de 2010 e dos registros de nascimento e óbito, o Brasil 

teve um aumento de, aproximadamente, 68% do número de idosos entre 2000 a 2015, e a 

perspectiva para os próximos 15 anos é um crescimento de mais de 75%, chegando, em 2030, 

a mais de 40 milhões de brasileiros com pelo menos 60 anos de idade (IBGE, 2013). Percebe-

se, na figura 1, o alargamento do meio e topo da pirâmide, identificando a mudança na estrutura 

etária da população. 

 

Figura 1- Pirâmide Etária Absoluta: projeção da população de homens e mulheres em 2000 e 

2030, respectivamente. Brasil, 2016. 

 

Fonte: IBGE, 2008. 

 

Na Região Nordeste do País, não é diferente. De acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostra dos Domicílios (PNAD), a população idosa chegou a 11,5% em 2010 e no estado do 

Rio Grande do Norte somou quase 12% da população geral. Em Natal, já são mais de 10% 

(IBGE, 2010; IBGE, 2011).  
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Diante do crescimento acelerado da população idosa, faz-se necessário identificar e 

discutir os principais impactos desta mudança para o Estado. Atualmente, esses desafios estão 

relacionados ao mercado de trabalho, com a produtividade e crescimento econômico, além da 

seguridade social e finanças públicas (MARQUES, 2011). No entanto, no Brasil ainda não são 

propostas leis ou políticas públicas, que busquem soluções destes temas, para quando a 

população idosa do País atingir ou superar a população jovem. 

Nas últimas décadas, as pessoas aposentavam-se muito cedo e, como consequência, 

cooperaram menos para a previdência social. Além disso, políticas públicas criadas no País 

passaram a garantir o direito social de aposentadoria daqueles idosos que nunca contribuíram e 

não tinham como se manter, gerando um alto custo e um grande déficit para a previdência social 

(FRANÇA et al, 2013).  

Na tentativa de reverter esta situação, o governo tenta estimular, com isenção fiscal, as 

empresas privadas que contratarem idosos, mas esse quadro acaba sendo mais complexo do que 

demonstra e, na realidade, observa-se que essa prática ainda não é comum, uma vez que muitas 

organizações veem o idoso como pessoas com perdas da capacidade, pouca agilidade e, 

consequentemente, menor produção quando comparado aos mais jovens. Sabendo desses 

preconceitos, o idoso passa a acreditar neles e já não procura mais por emprego (BRASIL, 

2003; SOUZA; MATIAS; BRÊTAS, 2010).  

Apesar disso, o perfil dos idosos tem mudado ao longo dos anos. Anteriormente, a 

maioria deles não buscavam trabalho porque preferia dedicar-se, exclusivamente, ao cuidado 

da família e, como consequência, se isolavam da sociedade. Hoje, eles tentam acompanhar a 

tecnologia, a internet e a vida agitada que os adultos jovens possuem, como uma forma, 

também, de quebrar o preconceito. É a nova forma de envelhecer, a chamada era do “novo 

velhismo”. Nesse contexto, percebe-se que mesmo após a aposentadoria, eles preferem 

continuar no trabalho para se sentirem ativos. As empresas também buscam essa permanência 

porque acreditam que não terão perdas na produção ao retirar profissionais de alta 

especialização, experiência e conhecimento no serviço (VERONA, 2006).  

No entanto, é importante ressaltar que esses perfis estão inteiramente relacionados à 

situação econômica, à escolaridade e a qualificação profissional desses indivíduos. Se 

pensarmos nas projeções demográficas, faz-se necessário que os jovens de hoje tenham 

melhorias na educação e oportunidades de empregos para que sejam o idoso do futuro com 

outras perspectivas.   

Outro ponto que afeta as finanças públicas de um país que experimenta o 

envelhecimento populacional são os investimentos com a saúde das pessoas idosas. As doenças 



20 

 

inerentes ao envelhecimento, Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), que se instalam 

pela falta de qualidade de vida e hábitos saudáveis, além dos fatores genéticos, resultam em 

uma maior procura pelos serviços de saúde, uso de medicamentos, internações hospitalares e 

ocupação de leitos de UTI, gerando custos elevados para o SUS e para a saúde suplementar 

(VERAS, 2009). Dessa forma, faz-se necessária a promoção da saúde e a prevenção de agravos 

para evitar os casos de hospitalizações e, sobretudo, para garantir uma melhor qualidade de vida 

ao idoso.  

Portanto, o aumento da população idosa traz, além de desafios ao Estado, inúmeras 

consequências para o indivíduo que já envelheceu, que vão desde as alterações naturais ou 

patológicas do próprio corpo, até a forma pela qual ele se relaciona com a sociedade ou é aceito 

por ela.  

 

2.2 A PERCEPÇÃO DO SER IDOSO PELA SOCIEDADE ATUAL 

 

Apesar de muitas pessoas se interessarem, pesquisarem e divulgarem amplos temas 

sobre o envelhecimento, ainda se vê muita desinformação, desrespeito e preconceito em relação 

aos idosos, pela forma com que a sociedade percebe e trata esses indivíduos.  

As pessoas tendem, geralmente, a categorizar as pessoas por meio da raça, do gênero e 

também da idade. O que leva a essas categorias são as imagens que se têm do outro, 

determinando sua interação e aceitação pela sociedade (RIBEIRO, 2007). 

Os aspectos relacionados ao envelhecimento são conhecidos desde a infância e apontam 

imagens tanto positivas quanto negativas, embora sejam estas as que se sobressaem. As 

representações positivas são relacionadas à sabedoria, experiência e afetividade, já as negativas 

são características preconceituosas que constroem a imagem do idoso pela senilidade, 

incapacidade, inutilidade, improdutividade, desatualização e assexualidade (MARQUES, 

2011). 

Os idosos brasileiros convivem, constantemente, com a desvalorização das 

aposentadorias e pensões, com a falta de lazer, dificuldades na assistência à saúde, abandono, 

solidão, depressão e medo das violências (VERAS, 2009; ANDRADE, 2014).  

A mídia, como uma grande influenciadora nos comportamentos e atitudes das pessoas, 

apresenta diferentes ideologias da representatividade do idoso. Até a década de 1980, além de 

não ser comum a participação de um idoso na televisão, era dada ênfase nas imagens negativas 

atribuídas a ele, por meio da dependência física, afetiva e da solidão (FERREIRA et al, 2014).  
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Depois do envelhecimento dos profissionais que faziam televisão, os quais 

representavam a população no geral, houve a necessidade de mudar o paradigma de estereótipos 

negativos e começar a ver o idoso, sobretudo aquele de 60 anos, de outra forma. Foi aí que a 

nova imagem ligada ao mercado de consumo e valorizada pela mídia publicitária, passou a fazer 

parte do cotidiano. As indústrias farmacêuticas na tentativa de cultuar a juventude e o corpo 

jovem, passaram a lançar fórmulas que prometem inibir ou corrigir as marcas da idade e do 

envelhecimento (FERREIRA et al, 2014; SILVA, XAVIER, 2012).  

O que também vira notícia nos meios de comunicação são os maus tratos e a violência 

contra os idosos, além da necessidade de cuidados médicos e de planos de saúde com a chegada 

da idade mais avançada. Isto porque considera-se apenas o conceito do envelhecimento 

biológico como sinônimo de um declínio das capacidades físicas e mentais (STACHESKI, 

MASSI, 2011). 

Com a revolução industrial, o capitalismo passou a influenciar fortemente a sociedade. 

Nesse aspecto, o mercado de consumo passou a vender a imagem de um idoso jovem, com boa 

aparência e que não pode sentir os efeitos da sua idade.  

Por outro lado, nos aspectos de mercado de trabalho e economia, a sociedade capitalista 

tem a visão de que a velhice é a pior fase da vida. Nela, a valorização do ser humano depende 

da sua eficiência em termos de produção e que gera saldos positivos para a economia. Neste 

caso, aquele indivíduo que se aposenta e deixa de ser economicamente ativo, é discriminado 

pelo fato de não ter mais utilidade para o Estado. Ele é visto como um indivíduo capaz, apenas, 

de desenvolver atividades lúdicas para quebrar a ociosidade (SOUZA, MATIAS, BRÊTAS, 

2010).  

Portanto, ser idoso remete à ideia de passado e não confere grande importância para a 

sociedade, exceto para sua própria família, que evoca alguma admiração e respeito (SILVA, 

XAVIER, 2012).  

A sociedade espera, culturalmente, que na velhice dos pais, os filhos ou os demais 

integrantes da família assumam a responsabilidade pelos seus cuidados. Entretanto, as 

determinadas situações impostas ao cotidiano familiar, como o ritmo de vida do mundo 

capitalista e as dificuldades de ordem financeira da maioria das famílias brasileiras, têm gerado 

obstáculos para a manutenção do idoso em seu lar. Atrelado a isso, a geração que hoje é 

responsável por assistir os mais velhos, sobretudo as mulheres, não está mais tão disponível 

para a prestação dos cuidados como antes (PERLINI, LEITE, FURINI, 2007; LISBOA, 

CHIANCA, 2012).  
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Infelizmente, toda essa percepção que se tem do idoso refletido na forma que ele é 

tratado na sociedade, como vítima de discriminação, maus-tratos e violência, acarretam vários 

sentimentos e transtornos psicológicos neles.  Eles assimilam e se convencem de que as formas 

negativas os representam, provocando reações como negação à velhice, tristeza, isolamento, 

contribuindo para sua exclusão da sociedade, além da ideia de declínio e espera da morte 

(DIAS, PAUL, WATANABE, 2014) 

Voltados para esta lógica e tentando protegê-lo de alguma forma, foram criadas políticas 

públicas com o intuito de garantir os direitos que deveriam ser óbvios para a sociedade.  

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 

No Brasil, por muitos anos, tentou-se criar leis que assegurassem direitos da pessoa 

idosa, porém somente na Constituição Federal (CF) de 1988 elas foram vistas e citadas, 

efetivamente, nos artigos 3º, 7º, 14, 201, 203, 229 e 230 (FERNANDES, SOARES, 2012). 

Merece destaque na proteção aos tratamentos negativos ao idoso, o artigo 230: 

 

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida.  

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente 

em seus lares.  

§ 2º Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos” (CF, art. 230, 1988). 

 

Após a CF surgiram outras leis em defesa da pessoa idosa. Em 1993 foi aprovada a 

LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social e, no ano seguinte, aprovada a Política Nacional 

do Idoso (PNI), que foi regulamentada em 1996 pelo Decreto 1948. Essa política tem como 

objetivo garantir os direitos sociais dos idosos, promovendo sua autonomia, participação e 

integração na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de complexidade 

do SUS (BRASIL, 1993; BRASIL, 1996).  

E em 1º de outubro de 2003 foi criada a Lei 10.741 que rege o Estatuto do Idoso, 

considerada a principal legislação de proteção e regulamentação de direitos da pessoa idosa. 

Foi destinado a assegurar os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos em diversos âmbitos com o objetivo de valorização do idoso, evitando o preconceito, como 

mostra o artigo 3º: 
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“Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária” (BRASIL, 2003). 

 

Essa mesma lei cita formas de discriminação contra a pessoa idosa em vários artigos. 

Alguns deles dispõem sobre o que é considerado crime, que é o caso do Art. 96: 

 

“Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 

operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por 

qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por 

motivo de idade:  

Pena – Reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.  

§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou 

discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.  

§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os 

cuidados ou responsabilidade do agente” (BRASIL, 2003). 

 

 

Em 2006, a portaria 399/GM divulga o Pacto pela Saúde, o qual consolida o SUS e 

apresenta o Pacto pela Vida (BRASIL, 2006ª). Este delibera sobre a saúde do idoso, trazendo 

como um dos compromissos a implantação da Política Nacional da Pessoa Idosa (PNSPI). Esta 

foi pensada de acordo com a proposta do documento da ONU, “Envelhecimento ativo: um 

marco para elaboração de políticas” buscando a atenção integral. Ela propõe o envelhecimento 

ativo e saudável, por considerar que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de 

sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para 

realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária. Está voltada a todos os níveis de 

atenção à saúde, dando ênfase à multidisciplinaridade do setor primário (BRASIL, 2006b). 

Apesar disso, essas políticas ainda são vistas de forma pontuais e desarticuladas, 

apontando a necessidade urgente de novos planejamentos e métodos, de fato, eficazes na 

atenção integral dos direitos e respeito às pessoas idosas (VERAS, 2009). Isso inclui, sobretudo, 

a discriminação contra as pessoas idosas que é um tipo de preconceito que acomete muito 

frequentemente essa população, embora os idosos não o considerem ou quem discrimina não 

perceba que está sendo preconceituoso.  
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 2.4 VELHISMO: A DISCRIMINAÇÃO CONTRA PESSOAS IDOSAS 

 

O envelhecimento é um processo natural e inevitável na vida das pessoas, o qual passa 

a ser mais complexo e influenciado pelos padrões socioculturais vigentes quando se atinge os 

60 anos de idade (KOCH-FILHO et al, 2012). Esses padrões valorizam a beleza, o culto à 

juventude, a globalização e suas tecnologias, influenciando diretamente as imagens atribuídas 

aos idosos e deixando à margem aqueles que não acompanharem (RIBEIRO, 2007; GOLDANI, 

2010).  

Define-se imagens como aquelas que relacionam ao que é externo e visível, mas também 

a ideia que se tem de algo ou alguém. Elas podem ser mentais, incluindo estereótipos; sociais, 

que envolve os preconceitos; e as imagens culturais que está relacionada aos tabus, como mostra 

a figura 2 (RIBEIRO, 2007). 

 

Figura 2. Classificação dos tipos de Imagens. 

 

FONTE: RIBEIRO, 2007 

 

As imagens culturais são pensamentos coletivos ocasionados por diversos fatores como 

mitos e crenças. Os estereótipos são componentes cognitivos e imagens exageradas, 

fundamentadas na verdade ou não, produzidos a partir da experiência e informação em fatos 

cotidianos como o comportamento, que simplificam a categorização de pessoas ou de objetos. 

Refere-se à tendência de percebermos as pessoas (MAGALHÃES et al, 2010; COSTA, 

SANTOS, 2013). 
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Quando os estereótipos se revelam socialmente, na medida em que é compartilhado por 

um conjunto de indivíduos, se constrói uma representação social que tem a atitude como um 

componente afetivo (RIBEIRO, 2007; COSTA, SANTOS, 2013).  

Os preconceitos estão associados às atitudes de discriminação ou o sentimento atribuído 

aos indivíduos ou grupos que são considerados diferentes do padrão imposto por alguém ou 

pela sociedade. A discriminação, por sua vez, é o comportamento ou tratamento dado a alguém 

de forma desfavorável, que venha a prejudicá-lo (RIBEIRO, 2007).  

Estes conceitos tornam-se difíceis de ser distinguidos na prática e demonstram a 

complexidade da imagem, podendo estar relacionados ao gênero, sexo e idade. 

Quando a idade é o alvo da discriminação, o que é mais comum do que aparenta, os 

idosos são o grupo mais vulnerável e, certamente, aqueles que mais sofrem com isso, gerando 

um problema social grave.  

Surge, nesses moldes, a discriminação negativa por idade que atinge os indivíduos de 

todas as faixas etárias e é denominada velhismo ou ageism, em inglês. Este termo foi 

introduzido pela primeira vez, em 1969, por um psicólogo americano Robert Butler, depois de 

presenciar reações negativas de uma comunidade que não gostou de saber que teria a construção 

de casas para idosos na sua vizinhança, talvez por acreditar que isso diminuiria o valor e o 

prestígio do bairro (MARQUES, 2011).  

Um pouco mais tarde, Palmore (2001) definiu ageism como o preconceito ou a 

discriminação contra pessoas idosas, que pode assumir não só imagens negativas, como 

também positivas e neutras. Para ele, velhismo é o terceiro maior “ismo” depois do racismo e 

sexismo, e diferem destes porque qualquer pessoa pode sofrê-lo alguma vez na vida desde que 

atinja os 60 anos ou mais de idade (MAGALHÃES et al, 2010; COUTO, 2007; PALMORE, 

2004; MARQUES, 2011). 

Alguns autores admitem que o velhismo pode assumir os termos idadismo, ancianismo 

ou gerontoismo, sendo este último o mais coerente por expressar a maneira neutra da 

discriminação. No entanto, para este trabalho, considera-se o termo velhismo por acreditar que 

ele está relacionado ao que é velho e desvalorizado (KOCH-FILHO et al, 2012).  

O velhismo é uma forma de discriminação que pode estar presente em discursos, gestos 

ou atitudes inconscientes, sem a intenção de prejudicar o idoso e sem perceber que está sendo 

preconceituoso. No entanto, podem ser um fator de violência psicológica, que desperta neles 

sentimentos de incapacidades, constrangimento e ideias de finitude e morte (KOCH-FILHO et 

al, 2012).  
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A discriminação contra os idosos, usualmente, resulta de preconceitos que podem 

ocorrer no trabalho, na família, nos serviços de saúde, nas ILPI (Instituições de Longa 

Permanência para Idosos) e até pelo Estado. Estes preconceitos são reflexos de estereótipos 

positivos e negativos. As imagens positivas incluem a serenidade, sabedoria, experiência e 

confiança; já nas negativas estão a doença, impotência sexual, o declínio cognitivo, a 

inutilidade, o isolamento e a depressão. Entretando, não é dado ênfase ao velhismo positivo, 

uma vez que ele não acarreta prejuízo ao idoso (OLIVEIRA, 2012; MAGALHÃES et al, 2010).  

O velhismo pode se manifestar no discurso cotidiano, pela linguagem verbal ou não-

verbal, principalmente das pessoas mais jovens, como se elas não estivessem também no 

processo de envelhecimento (SOUSA et al, 2014). 

As atitudes de discriminação podem ser manifestadas de várias formas e ocorrer 

individualmente ou por conjunto organizacional. A pior delas e mais exemplificada nos dias 

hodiernos são as violências, físicas e psicológicas, os abusos e os maus tratos (MAGALHÃES 

et al, 2010; VERGUEIRO; LIMA, 2010).  

Existem alguns exemplos que também são comuns. É o caso do velhismo relacionado 

ao trabalho, observado pela recusa de contratação ou promoção de trabalhadores mais velhos 

por preferir os mais jovens e mais ágeis.  

Quando está relacionado à saúde, percebe-se o desinteresse ou descrença que os 

profissionais de saúde têm com o envelhecimento. Em geral, eles não acreditam em um bom 

prognóstico para uma determinada doença e se mostram resistentes a alguma terapia por apostar 

que não dará uma resposta positiva. Além disso, a forma de se comunicar com o idoso é 

infantilizada ou paternalista, que rebaixam ou padronizam essas pessoas (COSTA; SANTOS, 

2013).  

Para tentar entender a causa do velhismo existem três teorias: a teoria da modernização, 

baseada nas consequências da revolução industrial, da globalização e do capitalismo; a teoria 

sobre os papeis sociais, associada às crenças mantidas pelo grupo de indivíduos como um todo, 

um exemplo é a característica de passividade do idoso pelo fato da maioria estarem 

aposentados; e por fim, a teoria da identidade social, representada pelo indivíduo que julga o 

grupo etário diferente do qual pertence e tende a manter uma imagem mais positiva de seu 

próprio grupo (COUTO, 2007).  

Vários são os sentimentos que as atitudes velhistas podem acarretar, porém o pior deles 

é quando o idoso, vítima do preconceito, aceita a imagem negativa imposta a ele e passa a 

acreditar nela (OLIVEIRA, 2012). Como consequência disso, o indivíduo pode viver menos, é 

o que revela o estudo de Levy e colaboradores (2002). Eles compararam a percepção que os 
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idosos tinham há 23 anos e taxa de mortalidade dos mesmos indivíduos, e perceberam que 

aqueles que tinham pensamentos e estereótipos positivos sobre o envelhecimento viveram cerca 

de 7 anos a mais.  

Outros autores que também pesquisaram o velhismo afirmaram que ele está muito 

presente na vida dos idosos. Palmore (2001) realizou um estudo no Canadá com 84 idosos, 

utilizando o instrumento de coleta de dados criado por ele, o Ageism Survey, e observou que 

mais de 77% deles relataram já ter sofrido pelo menos um incidente de discriminação. A maioria 

presenciou vários tipos de discriminação, sendo os mais frequentes aqueles que desrespeitam a 

pessoa idosa, como é o caso de falar alguma piada que zombe dos idosos, ignorá-los ou trata-

los com menos respeito por causa da idade e falar com eles de forma paternalista.  

Ferreira Alves e Novo (2006) testaram o instrumento de Palmore na realidade 

portuguesa com 324 idosos, e perceberam que 68% identificaram pelo menos um dos atos 

preconceituosos. A maioria deles citaram os seguintes tipos de discriminação: atitudes 

compassivas e negativas dos profissionais de saúde e o fato de alguém achá-lo incapaz de ouvir 

ou compreender bem.  

No estudo de Vergueiro e Lima (2010) foi encontrado que o ageism é um fator de risco 

para os maus-tratos, violência e negligência contra a pessoa idosa. Eles realizaram a pesquisa 

em Coimbra e utilizaram também o Ageism Survey, visando encontrar relação entre o velhismo 

e os maus-tratos. Dos 33 indivíduos participantes, 54,6% viveram algum tipo de discriminação, 

sendo a maioria relacionada ao item “um médico ou enfermeiro que supôs que as minhas 

doenças são devido à idade”.  

Diante desse contexto, é notória a importância do tema velhismo e de novas pesquisas, 

na tentativa de conhecer a realidade local e de diminuir a incidência dessa discriminação. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

Verificar a ocorrência do velhismo e os fatores a ele relacionados na realidade de 

idosos não institucionalizados.  

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Caracterizar os idosos, analisando as variáveis demográficas, econômicas, perfil 

social e de saúde; 

 Caracterizar os idosos quanto às relações interpessoais e a rede de suporte social; 

 Identificar os tipos de discriminação mais frequentes;  

 Investigar as associações entre as variáveis. 
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4 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal, com uma abordagem quantitativa, no município de 

Natal, Rio Grande do Norte, cuja população idosa corresponde a 10,4% da população total, 

segundo o censo do IBGE de 2010.  

A decisão de obter dados apenas dos que não estão em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – ILPI deve-se a dois fatores principais: os idosos institucionalizados 

já são considerados discriminados apenas por estarem em uma ILPI e para identificar os vários 

tipos de discriminação, faz-se necessário viver em comunidade e ser independente. 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto com a finalidade de obter informações para 

o cálculo do tamanho da amostra, uma vez que não se tem dados na literatura Brasileira, 

sobretudo na região Nordeste, suficientes para fazer estas inferências. Além disso, ele serviu 

para identificar dificuldades na coleta dos dados, vieses de seleção e aferição no instrumento, 

sugerindo a revisão e os ajustes necessários para dar continuidade à pesquisa. 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo aconteceu nas quatro regiões administrativas do município, em locais que, 

rotineiramente, existem grande probabilidade de encontrar idosos. Na região Norte o espaço 

escolhido foi a Central do Cidadão do Shopping Estação, na região Sul foi a Igreja Católica do 

bairro de Neópolis e o supermercado Extra da Av. Roberto Freire. Na região Leste, os locais 

envolvidos foram o centro da cidade e o supermercado Super Show no Alecrim. Por fim, na 

região Oeste os idosos participantes foram abordados na feira livre e na casa lotérica do bairro 

Planalto.  

Além desses, a pesquisa foi realizada, também, em duas instituições que dispõem de 

atividades exclusivas para idosos, a Associação Riograndense Pró-Idosos – ARPI e o programa 

de atenção à saúde “De bem com a vida” da operadora de saúde CAURN, nas quais foram 

desenvolvidos o estudo piloto.  

A ARPI é uma entidade civil filantrópica sem fins lucrativos, criada em 12 de junho de 

1988 com o intuito de melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, por meio de valores sociais, 

humanísticos, cristãos e de dignidade humana. Funciona de segunda a sexta-feira durante todo 

o dia, das 7h às 17h e em dois sábados por mês, e oferecem serviços sócio culturais e recreativos, 
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atividades físicas, minicursos, terapia ocupacional, passeios e viagens. Podem frequentar idosos 

de Natal e região metropolitana que queiram se associar ou apenas participar das atividades.  

A CAURN é uma operadora de saúde suplementar que presta serviço exclusivo para os 

servidores (técnicos e professores) ativos, aposentados e pensionistas da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Há cerca de 15 anos, ela oferece o programa “De bem com a 

vida”, voltado aos associados com mais de 50 anos de idade, que tem como objetivo focar no 

controle e na prevenção de doenças e agravos. É formado por uma equipe multidisciplinar 

composta por um geriatra, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma 

assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista.  

Atualmente são 150 pessoas cadastradas pelo programa que se dividem em três grupos 

de 50. São três meses de atividades oferecidas por semestre e a cada mês um grupo é assistido, 

com uma frequência quinzenal de terça a quinta-feira. Estas atividades incluem pilates, 

palestras, oficinas, grupos focais, passeios etc. 

 

 

4.3 AMOSTRAGEM 

 

Os sujeitos da pesquisa são pessoas com idade igual ou acima de 60 anos que 

frequentaram um dos cenários supracitados; de ambos os sexos; aposentados ou não; e que 

tinham condições gerais de saúde física satisfatória para realizar suas atividades de vida diária. 

Foram excluídos aqueles que apresentavam déficit cognitivo e incapacidade funcional, que os 

impossibilitassem de responder ao questionário.  

Para o cálculo do tamanho da amostra utilizou-se o Fator de Erro (FE) e erro α de 5% e 

considerou-se como prevalência o quantitativo de idosos, abordados no estudo piloto, que 

haviam sofrido algum tipo de discriminação pelo menos uma vez na vida, que foi 88,2% dos 

70 participantes. Além disso, foi acrescentado 15% no final do cálculo para ajustar o tamanho 

da amostra às possíveis associações (BURTON et al, 1994), como mostra a seguinte equação: 

 

𝒏 =
𝒛𝟐. 𝒑. 𝒒

𝑭𝑬²
+ 𝟏𝟓% 

 

Portanto, foram necessários 188 indivíduos arrolados por meios de uma amostragem 

não probabilística, por conveniência e por cotas de sexo, idade e região de moradia. A 
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quantidade de participantes em cada um desses grupos foi proporcional ao da população idosa 

do município, com base nas informações do último censo do IBGE.  

Diante disso, foi estabelecido um número determinado de idosos para cada categoria, 

como mostra o quadro 1, e em seguida recrutou-se os participantes, alvo da pesquisa, até 

atingirem as cotas. 

Na amostragem por cotas, a população é estratificada em vários grupos como uma forma 

de compensar a não aleatoriedade, e o seu tamanho deve ser proporcional ao da população total 

ou censitária.  

 

Quadro 1 – Divisão da amostra por cotas. Natal/RN, 2015.  

 

Zona 

Norte – 25,5% 

(48) 

Homens – 10,6% 

(20) 

60 a 69 anos – 6,4% (12) 

70 anos ou mais – 4,3% (8) 

Mulheres –14,9% 

(28) 

60 a 69 anos – 8,0% (15) 

70 anos ou mais – 6,9% (13) 

Sul – 26,6% 

(50) 

Homens – 10,1% 

(19) 

60 a 69 anos – 6,4% (12) 

70 anos ou mais – 3,7% (7) 

Mulheres – 16,5% 

(31) 

60 a 69 anos – 8,5% (16) 

70 anos ou mais – 8,0% (15) 

Leste – 23,4% 

(44) 

Homens – 9,0% 

(17) 

60 a 69 anos – 4,3% (8) 

70 anos ou mais – 4,8% (9) 

Mulheres – 14,4% 

(27) 

60 a 69 anos – 6,9% (13) 

70 anos ou mais – 7,4% (14) 

Oeste – 24,5% 

(46) 

Homens – 10,1% 

(19) 

60 a 69 anos – 5,8% (11) 

70 anos ou mais – 4,3% (8) 

Mulheres – 14,4% 

(27) 

60 a 69 anos – 7,4% (14) 

70 anos ou mais – 6,9% (13) 

 

4.4 INSTRUMENTO E COLETA DOS DADOS 

 

O questionário de coleta de dados contempla dados sociodemográficos (sexo, idade, 

raça/cor, estado civil, número de filhos); socioeconômicos (anos de estudo; ocupação, renda 

mensal, origem da renda, se é aposentado, tempo de aposentadoria, trabalha atualmente); perfil 

social (região de moradia, tempo de moradia, com quem reside, responsável pela casa, casa 

própria e uso de transporte público); e, de saúde (a prática de exercício físico, auto avaliação de 

saúde, comorbidades, número de comorbidades, quais comorbidades, hospitalização nos 
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últimos seis meses, tipo de serviço e sente bem com a aparência) (APÊNDICE A). Utilizou-se 

tambem o Mapa Mínimo de Relações do Idoso – MMRI (ANEXO 3), que identifica a rede de 

suporte social do indivíduo e de um instrumento para verificar a ocorrência do velhismo por 

meio de uma versão traduzida e adaptada do Ageism Survey (ANEXO 4). 

O MMRI é um instrumento gráfico adaptado e modificado por Domingues (2000) do 

Mapa Minimo de Relações de Sluzki (1997), que serve para identificar se os indivíduos com os 

quais o idoso se relaciona são, realmente, importantes para ele. Essas pessoas são divididas nas 

categorias família, amigos, comunidade e relações com os serviços sociais ou de saúde, os quais 

representam os quadrantes do MMRI (DOMINGUES et al, 2011). Considera-se como família: 

esposo (a), filho (a), neto (a), irmão (ã), primo (a), genro e nora; e como comunidade: membros 

de centro de convivência, membros do clube de lazer, vizinho, empregada doméstica, 

prestadores de serviços, agências bancárias e outros.  

Sobre esses quadrantes existem três círculos com áreas e raios diferentes, onde o menor 

ou mais interno corresponde às relações mais próximas, cujos contatos ocorrem pelo menos 

uma vez por semana; o intermediário indica as relações pessoais cujos contatos são realizados, 

no mínimo, uma vez por mês e o círculo maior ou mais externo representa as relações ou 

encontros que ocorrem pelo menos uma vez por ano (ALVARENGA et al, 2011).  

Além disso, o instrumento conta com as seguintes perguntas: “Quem o visita?”; “Quem 

lhe faz companhia?”; “Quem lhe auxilia para serviços domésticos?”; “Quem lhe auxiliaria nas 

Atividades Básicas de Vida Diária – ABVD?”; “A quem recorreria se precisasse de auxílio 

financeiro?”; “De quem recebe suporte emocional?”; e “De quem recebe ajuda nas tomadas de 

decisões?”. As respostas de cada pergunta são feitas no próprio mapa e o número desses 

registros correspondem ao tamanho da rede de suporte social, simbolizando os diversos graus 

de proximidade das relações (DOMINGUES, 2011). 

O instrumento Ageism Survey foi criado em 2000 e testado em 2001 pelo pesquisador 

americano Erdmand Palmore, do Centro para o Estudo do Envelhecimento e Desenvolvimento 

Humano da Duke University (PALMORE, 2001, 2004). Em sua versão original, este 

instrumento é composto por 20 itens que inclui exemplos de estereótipos negativos, atitudes, 

discriminação pessoal e institucional contra os idosos, e por 3 questões sobre idade, sexo e anos 

de estudo (COUTO, 2007).  

Ele foi utilizado, pela primeira vez, por Palmore (2004) em uma pesquisa transcultural 

que objetivava comparar a frequência de ageísmo no Canadá e nos Estados Unidos. Em 

Portugal, o Ageism Survey foi utilizado e traduzido pelos pesquisadores Ferreira Alves e Novo 

(2006). 
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No Brasil, houve a utilização e adaptação por Maria Clara P. de Paula Couto, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que usou além dos 20 itens originais, um indicador 

de avaliação do nível de estresse (COUTO, 2007). Neste estudo, utilizou-se a versão original 

traduzida para a língua portuguesa, com o acréscimo de duas perguntas abertas: “Em alguma 

outra situação que não foi perguntada, o senhor se sentiu discriminado por sua idade? Qual 

sentimento diante desta situação?”, porém sem as três questões sobre idade, sexo e anos de 

estudo, uma vez que estas já se encontravam no questionário de caracterização 

sóciodemográfica.  

Para eles, há três possibilidades de resposta: (0) o episódio “nunca ocorreu”; (1) 

“ocorreu uma vez”; e (2) “ocorreu mais do que uma vez” (COUTO et al, 2009). Os resultados 

dessas questões foram analisados pela frequência em que ocorrem os diferentes tipos de 

discriminação entre os participantes e pela somatória das respostas dada a cada uma. Os itens 

utilizados estão descritos no quadro 7. 

 

4.5 VARIÁVEIS DEPENDENTES  

 

Para conhecer a ocorrência da discriminação, a gravidade com que ela acontece e 

estabelecer associações com as variáveis contextuais, tratou-se como variáveis dependentes:  

“sofreu algum tipo de discriminação” (Sim ou não – categórica nominal) e a “gravidade do 

velhismo” (Mais grave e menos grave – categórica nominal). Estas, embora não estejam no 

instrumento Ageism Survey, foram eleitas, respectivamente, com base no indivíduo que sofreu 

algum tipo de discriminação pelo menos uma vez e pela somatória das respostas obtidas neste 

instrumento.    

 

4.6 VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

Para caracterizar os idosos da amostra e investigar relações com o velhismo, as variáveis 

independentes foram as do eixo sociodemográfico, socioeconômico, perfil social e, de saúde, 

como pode ser visto nos quadros 2, 3, 4 e 5.  

 

Quadro 2 – Variáveis demográficas do estudo. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEIS CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Sexo 
1. Feminino 

2. Masculino 
Categórica nominal 
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Idade 

1. 60 – 69 

2. 70 – 79 

3. 80 – 89 

4. 90 -  92 

Categórica ordinal 

Raça/cor 

1. Branca 

2. Parda 

3. Preta 

4. Amarela 

Categórica nominal 

Estado civil 

1. Casado 

2. Viúvo 

3. Divorciado/Separado 

4. Solteiro 

Categórica nominal 

Número de filhos 
1. Nenhum 

2. 1 – 3 
3. 4 ou mais 

Categórica ordinal 

 

 

Quadro 3 – Variáveis econômicas do estudo. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEIS CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Anos de estudo 

1. 0 – 2 anos 
2. 3 – 4 anos 

3. 5 – 8 anos 

4. 9 – 12 anos 

5. 13 anos ou mais 

Categórica ordinal 

Ocupação 

1. Militar 

2. Membro do poder público 

3. Profissionais das ciências e das artes 

4. Técnico nível médio 

5. Trabalhadores de serviços administrativos 

6. Trabalhadores do comércio 

7. Trabalhadores da indústria 

8. Trabalhadores da agropecuária e da pesca 
9. Trabalhadores de serviços de reparo e 

manutenção 

10. Dona de casa 

Categórica nominal 

Renda Mensal 

1. Sem renda 

2. Até 1 salário mínimo 

3. 1 – 2 salários mínimos 

4. 3 – 4 salários mínimos 

5. 5 – 10 salários mínimos 

Categórica ordinal 

Origem da renda 

1. Aposentadoria 

2. Pensão 

3. Trabalho 

4. Outros 

Categórica nominal 

Se é aposentado 
1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Tempo de 

aposentadoria 

1. Até 5 anos 

2. 6 – 12 anos 
3. 13 – 20 anos 

4. 21 – 45 anos 

Categórica ordinal 

Trabalha atualmente 
1. Sim, formal 

2. Sim, informal 

3. Não 

Categórica nominal 
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Quadro 4 – Variáveis do eixo perfil social. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEIS CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Região de moradia  

1. Sul 

2. Leste 

3. Oeste 

4. Norte 

Categórica nominal 

Tempo de moradia 

1.   1 – 10 anos 

2. 11 – 20 anos 
3. 21 – 30 anos 

4. 31 – 40 anos 

5. 41 – 50 anos 

6. 51 – 60 anos 

7. 61 – 66 anos 

Categórica ordinal 

Com quem reside 
1. Sozinho 

2. Algum filho 

3. Outros parentes 

Categórica nominal 

Responsável pela casa 

1. Próprio idoso 

2. Cônjuge 

3. Filho 

4. Outro parente 

Categórica nominal 

Casa própria 
1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Uso de transporte público 
1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

 

 

Quadro 5 – Variáveis do eixo perfil da saúde. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEIS 1. CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

A prática de exercício físico 1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Auto avaliação de saúde 

1. Péssima 

2. Regular 

3. Boa 

3. Ótima 

Categórica nominal 

Comorbidades 4. Sim 

5. Não 
Categórica nominal 



36 

 

Se sim, quais: 

1. Hipertensão 

2. Diabetes mellitus 

3. Artrite/artrose 

4. Cardiopatia 

5. Osteoporose 

6. Disfunção na tireoide 

7. Problemas na visão 

8. Dislipidemia 

9. Labirintite 
10. Alzheimer 

11. Parkinson 

12. Distúrbio Gástrico 

13. Distúrbio Psiquiátrico 

14. Asma 

15. Câncer 

16. Distúrbio dermatológico 

17. Distúrbio renal 

18. Distúrbio neurológico 

19. Doença vascular 

Categórica nominal 
 

Número de comorbidades 

1. Nenhuma 

2. 1 – 2  

1. 3 - 4 

Categórica ordinal 

Hospitalização nos últimos seis meses 
2. Sim 

1. Não 
Categórica nominal 

Tipo de serviço 
1. Público 

2. Privado 
Categórica nominal 

Se sente bem com a aparência 
3. Sim 

0. Não 
Categórica nominal 

 

A fim de identificar a rede de suporte social do idoso e sua relação com o velhismo, 

considerou-se as variáveis do MMRI, como mostra o quadro 7. 

 

Quadro 6 – Variáveis do MMRI. Natal/RN, 2016.

VARIÁVEIS CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Recebe visitas da família 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recebe visitas dos amigos 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recebe visitas da comunidade ou equipe 

de saúde 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A família faz companhia 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Os amigos fazem companhia 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A comunidade ou equipe de saúde fazem 

companhia 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A família faz (ria) a organização da casa 1. Sim Categórica nominal 
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2. Não 

Os amigos fazem (riam) a organização 

da casa 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A comunidade ou equipe de saúde fazem 

(riam) a organização da casa 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A família ajuda (ria) nas ABVD 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Os amigos ajudam (riam) nas ABVD 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A comunidade ou equipe de saúde 

ajudam (riam) nas ABDV 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recorre a família para ajuda 

financeiramente 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recorre aos amigos para ajuda 

financeiramente 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recorre a comunidade ou equipe de 

saúde para ajuda financeiramente 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recebe apoio emocional da família 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recebe apoio emocional dos amigos 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Recebe apoio emocional da comunidade 
ou equipe de saúde 

1. Sim 
2. Não 

Categórica nominal 

A família ajuda na tomada de decisões 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

Os amigos ajudam na tomada de 

decisões 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

A comunidade ou equipe de saúde 

ajudam na tomada de decisões 

1. Sim 

2. Não 
Categórica nominal 

 

Para conhecer a ocorrência dos tipos de discriminação, considerou-se as 20 variáveis 

descritas pelo Ageism Survey conforme é mostrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 7 – Variáveis do instrumento Ageism Survey. Natal/RN, 2016. 

VARIÁVEIS CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Disseram alguma piada que zomba de 

pessoas idosas 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 
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Enviaram um cartão de aniversário que 

zomba de pessoas idosas 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Foi ignorado ou não levado a sério por 

causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Foi chamado por um nome insultuoso 

relacionado com à idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez  

Categórica nominal 

Falaram de forma paternalista devido à 
idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 
2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Financiamento de imóvel recusado por 

causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Dificuldade em obter um empréstimo 

por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Cargo de chefia negado por causa da 

idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Rejeitado por ser pouco atraente devido 
à idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 
2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Tratado com menos dignidade e 

respeito por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Um garçom ou garçonete me ignorou 

por causa da minha idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Um médico ou enfermeiro supôs que a 

doença era causada pela idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Tratamento médico negado por causa 

da idade 

0. Nunca aconteceu 
1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Emprego negado por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Negaram-me uma promoção no meu 

trabalho por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Alguém achou que não conseguiria 

ouvir bem por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 
vez 

Categórica nominal 
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Alguém achou que não conseguiria 

entender por causa da idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Alguém disse que está muito velho 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Casa invadida devido a idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 

2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

Vítima da violência por causa da minha 
idade 

0. Nunca aconteceu 

1. Aconteceu uma vez 
2. Aconteceu mais de uma 

vez 

Categórica nominal 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu em dois momentos, o primeiro foi de junho a setembro de 

2015 e o segundo de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foi realizada pela própria 

pesquisadora e duas acadêmicas do curso de graduação em Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, as quais foram devidamente treinadas para aplicar o 

questionário e instrumento de coleta de dados.  

No primeiro momento, as abordagens foram feitas nas instituições ARPI e CAURN, nas 

quais os idosos eram entrevistados antes ou após as atividades dos grupos para não interferir na 

duração e no desenvolvimento do que foi proposto pela instituição. No programa “De bem com 

a vida” da CAURN, elas aconteceram com apenas um grupo, nos dias dos seus encontros 

quinzenais: terças, quartas e quintas-feiras à tarde, somente no mês de junho.  

Na ARPI, as coletas foram realizadas às quartas-feiras dos meses de julho a setembro. 

Este era o dia de maior participação dos idosos na associação devido o projeto “A tarde é nossa”, 

que funciona como uma confraternização entre eles, com música, dança e lanche. Também 

tentou-se fazer a pesquisa nos dias da semana em que havia as aulas de hidroginástica, ginástica 

ou dança, porém as idosas que frequentavam não chegavam com antecedência em relação ao 

horário da aula e saiam logo após o término.  

  No segundo momento, a fim de atingir as cotas pré-estabelecidas e levando em 

consideração que a amostragem foi por conveniência, a coleta de dados realizou-se 

diuturnamente com os idosos que frequentavam os locais de livre acesso, já descritos, naquele 

determinado momento. A abordagem era feita com o cumprimento e a identificação da 

pesquisadora, seguida da pergunta sobre a idade e o bairro onde morava, o que permitia saber 
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se aquele indivíduo se encaixava nas cotas do estudo. Se a resposta fosse positiva, se informava 

se ele aceitaria participar da pesquisa.  

A partir do aceite do idoso e da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE, era iniciada a pesquisa. Para facilitar o melhor entendimento das questões 

e garantir a resposta de todas elas, a pesquisa era realizada com um idoso de cada vez, lendo e 

assinalando cada item respondido do questionário.  

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A priori, após o tratamento dos dados, foi realizada a análise descritiva para caracterizar 

a amostra e identificar a ocorrência do velhismo, seus tipos e sua a gravidade.  

Para as variáveis demográficas, econômicas, perfil social e de saúde, utilizou-se a 

distribuição de frequência para todas elas, incluindo as categóricas e numéricas, além das 

medidas de tendência central e de variabilidade para as quantitativas. Destas, a idade foi 

representada pela média e o desvio padrão, por apresentar distribuição normal, e o número de 

filhos, anos de estudo, renda, tempo de aposentadoria e tempo de moradia pela mediana e Q25 

e Q75. A distribuição normal foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Levou-se em consideração a classificação do IBGE para a variável idade, raça/cor, 

estado civil e renda. Já a variável ocupação está representada pela Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO de 2002.  

As variáveis do MMRI, não estão representadas graficamente como é definido pelo 

autor do instrumento. Foram utilizadas as sete perguntas norteadoras e posteriormente criou-se, 

para cada uma delas, três variáveis que correspondem à família, amigos e comunidade ou equipe 

de saúde com a opção de sim ou não para cada resposta. Optou-se por considerar, apenas, os 

indivíduos citados, independente da frequência com que o episódio acontecia, visto que na 

coleta de dados foi percebido que os idosos não faziam distinção da frequência das relações 

interpessoais.  

Em relação às 20 variáveis que compõem o instrumento Ageism Survey, a análise dos 

tipos de discriminação ocorreu exatamente como eles se apresentam, em três categorias: “nunca 

aconteceu”, “aconteceu uma vez” e “aconteceu mais de uma vez”. Cada uma dessas categorias 

corresponde aos números 0, 1 e 2, respectivamente. Estes números somados geram uma 

pontuação que vai de 0, para aquele indivíduo que não sofreu velhismo em nenhum item, a 40 

pontos, para aquele que somou 2 pontos em todos os 20 tipos de discriminação. A partir disso, 

criou-se a variável dependente “gravidade do velhismo”, que mede a severidade com que a 
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discriminação ocorre, e que foi dicotomizada pela mediana, gerando duas categorias: mais 

grave para os idosos que somaram de 5 a 23 pontos e menos grave para os que atingiram 0 a 4 

pontos.  

 

4.8.1 Análise de Regressão Logística 

 

A regressão logística é um método de análise estatística multivariada que permite avaliar 

um conjunto de variáveis independentes com uma variável dependente categórica, ao mesmo 

tempo, a fim de obter um modelo que explique melhor o que está sendo pesquisado de forma 

mais ajustada (MENDES, VEGA, 2011). 

Para avaliar quais fatores realmente afetam a ocorrência do velhismo, utilizou-se o 

método de regressão logística. Mas antes, verificou-se a existência de associações entre uma 

variável dependente e uma independente por meio do teste Qui quadrado (x²) com p<0,20. Para 

isso, foi feito uso do software estatístico SPSS versão 20.0, e dividiu-se todas as variáveis em 

categóricas dicotômicas, utilizando a média para categorizar a variável idade e a mediana para 

as demais quantitativas.  

Antes de iniciar a análise bivariada, foram encontradas a existência de outliers 

multivariados e de missings em seis indivíduos, e optou-se em eliminá-los. Depois, para 

verificar as associações com as variáveis dependentes, elegeu-se todas as independentes que já 

foram citadas, com exceção dos 20 tipos de discriminação e das variáves “como é tratado no 

transporte público” e “como foi atendido na última hospitalização”, uma vez que, teoricamente, 

elas já indicam o próprio velhismo.  

Foram consideradas variáveis independentes candidatas ao modelo múltiplo, aquelas 

com valores de p<0,20 e Intervalos de Confiança (95%). No entanto, antes de iniciar a análise 

de regressão logística, buscou-se encontrar colinearidade entre elas, assim como a presença de 

homocedasticidade.   

A colinearidade foi definida, utilizando também o teste Qui quadrado (x²), para aqueles 

pares de variáveis que apresentaram o valor de p<0,001, permanecendo no modelo as de melhor 

fundamentação teórica. Já a homocedasticidade foi observada pela análise de resíduos. 

A regressão foi realizada passo a passo utilizando o método Stepwise, pelo qual uma 

variável foi adicionada e analisada de cada vez, observando os parâmetros de ajuste para decidir 

se a mantinha ou não no modelo. A ordem em que cada variável foi incluída nesta análise deu-

se pelo menor valor de p encontrado na bivariada.  
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Por fim, o modelo final foi determinado pela significância do Cox & Snell, Nagelkerke, 

teste de Omnibus e pelo teste de Hosmer and Lemeshow, o qual considera que quanto mais 

perto do zero pior é o modelo, pelo poder de explicação, que deve ser maior que 50% e pelo 

valor de p que deve ser menor que 0,05.  

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, este estudo segue os preceitos 

definidos pela Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), a qual 

dispõe sobre normas e diretrizes que regulamentam a pesquisa com seres humanos (BRASIL, 

2013).  

De acordo com esses padrões éticos, o projeto de pesquisa foi encaminhado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP/HUOL/UFRN) pelo qual foi aprovado com o número do 

parecer: 1.085.975 (ANEXO 1). 

Após este parecer favorável, iniciou-se o processo de coleta de dados, apresentando o 

TCLE aos idosos participantes. Estes foram devidamente esclarecidos de todas as informações 

geradas pelo estudo, no que diz respeito à natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar.  

Salientou - se que o estudo seria utilizado apenas para fins científicos, voltados para a 

área da saúde e que a aceitação em participar não geraria nenhum tipo de benefício financeiro 

ou ônus. Além disso, a participação era voluntária podendo ser interrompida a qualquer 

momento. 
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5 RESULTADOS 

 

Inicialmente, são apresentados os resultados referentes à caracterização da amostra, por 

meio da estatística descritiva e, em seguida, as relações entre as variáveis, pelas análises 

bivariada e multivariada.  

A amostra do estudo foi composta por 188 participantes com idade entre 60 e 92 anos, 

e uma maior predominância da faixa etária de 60 a 69, sendo a média de 69 anos ± 7,5. A 

maioria foi do sexo feminino, raça/cor branca, casados e com filhos. O número de filhos variou 

de 0 a 12 com mediana de 3. Estes dados podem ser encontrados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características demográficas de idosos não institucionalizados da cidade do Natal, 

RN. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEL n % 

Idade   

60 – 69 101 53,7 

70 – 79   62 33,0 

80 – 89   23 12,2 

90 – 99     2   1,1 

Sexo   

Feminino  113 60,1 

Masculino    75 39,9 

Raça/cor   

Branca 105 55,9 

Preta   42 22,3 

Parda   37 19,7 

Amarela    4   2,1 

Estado civil   

Casado 100 53,2 

Viúvo  49 26,1 

Divorciado/separado  20 10,6 

Solteiro  19 10,1 

Número de Filhos   

Nenhum   14   7,4 

1 - 3 102 54,2 

4 ou mais   72 38,4 
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A tabela 2 mostra que os anos de estudo variaram de 0 a 20 com mediana de 5 anos, 

onde mais da metade dos idosos possuem até 5 anos de estudo e recebem até 2 salários mínimos 

provenientes de aposentadoria. A maioria é aposentado há mais de 10 anos, não trabalham 

atualmente e foram donas de casa durante toda a vida.  

 

Tabela 2 – Características econômicas de idosos não institucionalizados da cidade do Natal, 

RN. Natal/RN, 2016. 

 

VARIÁVEL n % 

Anos de Estudo   

0 – 2 anos 44 23,8 

3 – 4 anos 40 21,6 

5 – 8 anos 34 18,4 

9 – 12 anos 34 18,4 

13 anos ou mais  33 17,8 

Ocupação   

Dona de casa 36 19,6 

Trabalhadores dos serviços de reparo e 

manutenção 

31 16,8 

Trabalhadores do comércio 30 16,3 

Profissionais das ciências e das artes 26 14,1 

Técnico nível médio 15   8,2 

Trabalhadores da indústria 15   8,2 

Trabalhadores de serviços administrativos 12   6,5 

Membros do Poder Público 11   5,9 

Trabalhadores agropecuários e da pesca   6   3,3 

Militar   2   1,1 

Renda Mensal   

Sem renda   9   4,9 

Até 1 SM 71 38,6 

1 – 2 SM 38 20,7 

3 – 4 SM 27 14,7 

5 – 10 SM 39 21,2 

Origem renda   

Aposentadoria 127 69,8 

Pensão  25 13,7 

Trabalho  24 13,2 

Outros    6  3,3 
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Aposentado   

Sim  132 70,2 

Não  56 29,8 

Tempo de Aposentadoria   

Até 5 anos 34 26,0 

6 – 12 anos 36 27,5 

13 – 20 anos 40 30,6 

21 – 45 anos 21 16,2 

Trabalha atualmente   

Sim, formal   20 10,6 

Sim, informal   34 18,1 

Não 134 71,3 

 

Na tabela 3 percebe-se que a maioria dos idosos moram na sua residência há mais de 20 

anos, com algum dos filhos e afirmam ser os responsáveis pela casa, porém, não tendo casa 

própria. Além disso, mais da metade usa transporte público e se sentem bem com a sua própria 

aparência.   

 

Tabela 3 – Perfil social de idosos não institucionalizados da cidade do Natal, RN. Natal/RN, 

2016. 

 

VARIÁVEL n % 

Região de moradia   

Sul 49 26,1 

Leste 45 23,9 

Oeste 46 24,5 

Norte  48 25,5 

Tempo de moradia    

1 – 10 anos 40 22,7 

11- 20 anos 50 28,4 

21 – 30 anos 30 17,1 

31 – 40 anos 27 15,3 

41 – 50 anos 13   7,4 

51 – 60 anos 10   5,7 

61 – 66 anos   6   3,4 

Com quem reside   

Algum filho 100 53,2 

Outros parentes   60 31,9 
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Sozinho  28 14,9 

Responsável pela Casa   

Próprio idoso 88 46,8 

Cônjuge 82 43,6 

Outro parente 15   8,0 

Filho  3   1,6 

Casa própria   

Sim 92 48,9 

Não 96 51,2 

Usa Transporte público   

Sim 140 74,5 

Não    48 25,5 

 

Um pouco mais da metade dos idosos, observados pela tabela 4, não praticam exercício 

físico e utilizam o serviço público de saúde. A maioria avaliou sua saúde como regular, 

apresentando uma a duas comorbidades, embora não tenham histórico de hospitalização nos 

últimos 6 meses. Entre as comorbidades, a hipertensão foi a mais citada com 50,0% dos casos, 

seguida do diabetes mellitus (25,5%), da artrite/artrose (17,0%), osteoporose (12,8%) e 

cardiopatia (8,5%). Houve 10 casos de disfunção da tireoide (5,3%), 7 casos de dislipidemia 

(3,7%), 6 casos de problema de visão (3,2%), 5 casos (2,7%) de labirintite, doença psiquiátrica 

e pulmonar, 4 casos (2,1%) de Alzheimer, distúrbio gástrico e câncer, 2 casos (1,1%) de 

Parkinson, distúrbio dermatológico e neurológico, e apenas 1 caso (0,5%) de doença renal e 

vascular.  

 

Tabela 4 – Perfil de saúde de idosos não institucionalizados da cidade do Natal, RN. Natal/RN, 

2016. 

 

VARIÁVEL n % 

Prática de exercício físico   

Sim 90 47,8 

Não 98 52,2 

Auto avaliação de saúde    

Regular 93 49,5 

Boa 71 37,8 

Ótima 18   9,5 

Péssima    6   3,2 

Presença de comorbidades   
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Sim 155 82,4 

Não 33 17,6 

Nº comorbidades   

Nenhuma   36 19,2 

1 – 2  127 67,5 

3 – 4    25   2,7 

Hospitalização nos últimos 6 meses   

Sim  49 26,1 

Não 139 73,9 

Tipo de serviço de saúde   

Público 106 56,4 

Privado   81 43,1 

Sente bem com aparência   

Sim 167 88,8 

Não   21 11,1 

 

Na rede de suporte social do idoso registrada, pelo instrumento MMRI, observou-se em 

todos os itens que os idosos se relacionam e recebem mais apoio de seus familiares do que de 

amigos, profissionais da saúde ou pessoas da comunidade, conforme mostrado na tabela 5.  

 

Tabela 5 – Relações interpessoais e rede de suporte social do idoso de acordo com o MMRI. 

Natal/RN, 2016.  

 

Itens MMRI 

Família Amigos 
Comunidade ou 

profissionais da saúde 

n % n % n % 

Recebe visitas 156 85,2 80 43,7 35 19,1 

Quem faz companhia 160 87,4 13 7,1 9 4,8 

Quem organiza a casa 104 56,8 4 2,2 68 37,2 

Quem auxilia nas ABVD 150 82,0 12 6,6 12 6,6 

Ajuda financeira 128 70,7 - - 18 9,9 

Suporte emocional 129 70,5 44 24,0 12 6,6 

Ajuda nas tomadas de decisões 138 75,4 17 9,3 7 3,8 

 

Quanto à ocorrência do velhismo, 81,9% (76,40 – 87,40) dos idosos sofreram algum 

tipo de discriminação pelo menos uma vez na vida, embora a gravidade do mesmo não foi 

considerada alta, uma vez que variou de 0 a 23 pontos em uma escala de 0 a 40, onde 0 

representa quem não sofreu discriminação e 40 pontos indica quem sofreu discriminação mais 

de uma vez nos 20 itens questionados, como pode ser evidenciado na tabela 6.   
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Tabela 6 – Ocorrência de discriminação contra idosos não institucionalizados da cidade do 

Natal, RN. Natal/RN, 2015. 

 

VARIÁVEL n % 

Sofreu algum tipo de discriminação   

Sim 154 81,9 

Não    34 18,1 

Gravidade do velhismo   

0 –   2    52 27,7 

3 –   4   42 22,3 

5 –   6   36 19,2 

7 –   8    23 12,2 

9 – 23    35 18,6 

 

Na figura 3, percebe-se que 10 (50%) dos 20 itens investigados pelo instrumento Ageism 

survey ocorreram pelo menos uma vez em mais de 15% dos idosos e apenas 1 tipo em mais de 

50% dos casos. 
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Figura 3 – Distribuição percentual dos tipos de discriminação sofridos pelo idoso uma vez ou 

mais de uma vez, registrados pelo Ageism survey. Natal/RN, 2016. 

 

 

 

Nos resultados das análises bivariadas, observou-se que a variável dependente “sofreu 

algum tipo de discriminação” associou-se às variáveis independentes (p<0,20): “número de 

comorbidades”; “responsável pela casa”; “uso de transporte público”; “tempo de 

aposentadoria”; “comorbidades”; “número de filhos”; “ajuda para organizar a casa”; “sente bem 

com a aparência”; “mora em casa própria”; “estado civil”; “sexo”; “foi hospitalizado”; “recebe 

apoio emocional”; “com quem mora” e “avaliação de saúde”, porém em seis associações foram 

encontradas colinearidade.  

Quando relacionadas com a variável dependente “gravidade do velhismo”, doze 

variáveis independentes apresentaram p<0,20: “sente bem com aparência”; “ajuda emocional”; 

“estado civil”; “responsável pela casa”; “número de filhos”; “sexo”; “uso de transporte 

público”; “ajuda para organizar a casa”; “com quem mora”; “avaliação de saúde”; “foi 

hospitalizado” e “comorbidades”. No entanto, ao verificar a colinearidade entre elas, oito pares 

de variáveis apresentaram o valor de p<0,001. 
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Dessa forma, ao analisar cada cruzamento, foram excluídas da análise de regressão 

logística as variáveis independentes que tiveram menor peso na explicação teórica da sua 

respectiva variável de desfecho. No entanto, nem todas que foram elegíveis para entrar na 

análise múltipla permaneceram no modelo.  

Na regressão realizada com a variável dependente “sofreu algum tipo de discriminação”, 

182 casos foram analisados, após a exclusão dos missings e outliers, e apenas seis variáveis 

permaneceram estatisticamente significativas (p<0,05). A análise mostrou, ainda, que o poder 

de explicação do modelo final melhorou de 81,3% para 86,3% quando comparado ao modelo 

inicial, com apenas uma variável.    

Na tabela 7, observa-se que os idosos com menor número de comorbidades sofreram 

discriminação 30% a mais do que os mais doentes. O mesmo aconteceu para o idoso que é 

responsável pela sua própria casa, o qual sofreu 28% mais discriminação do que aquele que tem 

algum filho ou parente como responsável. Percebe-se também que os que usam transporte 

público sofrem o velhismo 27% a mais do que os que não usam. Do mesmo modo, quem tem 

mais tempo de aposentadoria também sofre discriminação 23% a mais do que quem tem menos 

tempo de aposentadoria. Os idosos que tiveram mais filhos também sofreram 19% mais 

discriminação do que os que tiveram até 3 filhos. Por fim, observou-se que os do sexo feminino 

sofreram discriminação 20% a mais do que os homens. 

 

Tabela 7 - Análise multivariada relacionada com a variável “sofreu algum tipo de 

discriminação” em idosos não institucionalizados. Natal/RN, 2016. 

 

Sofreu algum tipo de discriminação 

Variáveis Categorias Sim (%) Não (%) RP IC95 p RP ajust IC 95 p 

Número de 

comorbidades 

0 a 1 73 (93,6) 5 (6,4) 1,29 1,13 – 1,48 <0,001 1,30 1,10 – 1,53 0,002 

 2 ou mais 75 (72,1) 29 (27,9)  

Responsável pela 

casa 

 

O próprio idoso 121 (85,8) 20 (14,2) 1,30 1,04 – 1,64 0,008 1,28 1,01 – 1,62 0,039 

Algum filho ou 

parente 

27 (65,9) 14 (34,1)  

Uso de 

transporte 

público 

 

Sim 117 (86,0) 19 (14,0) 1,27 1,03 – 1,57 0,010 1,27 1,03 – 1,55 0,022 

Não 31 (67,4) 15 (32,6)  

Tempo de 

aposentadoria 

7 anos ou mais 81 (89,0) 10 (11,0) 1,21 1,05 – 1,39 0,013 1,23 1,06 – 1,42 0,006 

0 a 6 anos 67 (73,6) 24 (26,4)  

Número de 

filhos 

4 filhos ou mais 61 (91,0) 6   (9,0) 1,20 1,06 – 1,37 0,018 1,19 1,01 – 1,40 0,037 
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 0 a 3 filhos 87 (75,7) 28 (24,3)  

Sexo Feminino 95 (85,6) 16 (14,4) 1,14 0,98 – 1,34 0,099 1,20 1,02 – 1,41 0,027 

 Masculino 53 (74,6) 18 (25,4)  

 Poder de explicação do modelo: 86,3%; Hosmer and Lemeshow Test: 0,451 

 

Na regressão realizada com a variável dependente “gravidade do velhismo”, 179 casos 

foram analisados, após a exclusão dos missings e outliers, e apenas três variáveis permaneceram 

estatisticamente significativas no modelo final (p<0,05). Elas foram ajustadas pelas variáveis 

“uso de transporte público” e “comorbidades”, como mostra a tabela 8. A análise mostrou, 

ainda, que o poder de explicação do modelo final melhorou de 58,1% para 63,1% quando 

comparado ao modelo inicial, com uma variável.    

Nesta mesma tabela, observa-se que idosos que não recebem apoio emocional ou 

recebem de alguém que não seja da família sofrem a forma mais grave de velhismo 47% a mais 

do que quem recebe apoio emocional de pelo menos um membro da família. Percebe-se também 

que ter 4 filhos ou mais e ser do sexo feminino são fatores associados ao velhismo de forma 

mais grave (quase 40% a mais do que ter até 3 filhos ou ser homem).  

 

Tabela 8 – Análise multivariada relacionada com a variável “gravidade do velhismo” em idosos 

não institucionalizados. Natal/RN, 2016. 

 

Gravidade do velhismo 

Variáveis Categorias 
Mais grave 

(%) 

Menos 

grave (%) 
RP IC95 p RP ajust IC 95 p 

Apoio emocional De alguém que 

não seja da 

família ou de 

ninguém 

27 (65,9)  14 (34,1) 1,49 1,12 – 1,99 0,024 1,47 1,05 – 2,05 0,025 

 De pelo menos 

um membro da 

família 

61 (44,2) 77 (55,8)  

 

 

 

  

Número de filhos 4 filhos ou mais 39 (58,2) 28 (41,8) 1,37 1,02 – 1,83 0,060 1,38 1,01 – 1,88 0,044 

0 a 3 filhos 49 (42,6) 66 (57,4)       

Sexo Feminino 60 (54,1) 51 (45,9) 1,37 0,98 – 1,92 0,076 1,41 1,00 – 1,98 0,048 

 Masculino 28 (39,4) 43 (60,6)       

Modelo ajustado pelas variáveis: Uso de transporte público (p= 0,120) e Comorbidades (p= 0,299); 

Poder de explicação do modelo: 63,1%; Hosmer and Lemeshow Test: 0,997 
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Em relação à pergunta aberta “Qual situação não foi perguntada, o senhor se sentiu 

discriminado por sua idade?”, responderam 32,8% da amostra. Destes, 82,6% relataram 

episódios de desrespeito e preconceito ao usar o transporte público, por parte dos passageiros 

que não cedem o assento para eles e, principalmente, pelos motoristas que não respeitam quando 

o idoso solicita parada, ou não esperam a subida ou descida total dos degraus para darem partida 

no ônibus, ocasionando desequilíbrio ou queda.   

Os demais casos estavam relacionados com outros tipos de discriminação. Um deles foi 

sobre o tratamento que uma idosa recebeu da síndica do prédio em que mora, a qual não 

considerou a opinião dela em uma reunião com os condôminos, justificando que ela era “velha”. 

Um outro caso foi quando uma idosa estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

de um hospital com fins lucrativos e ouvia os profissionais de saúde comentarem entre si que 

ela não tinha um bom prognóstico porque era “velha”.  

Uma idosa referiu sentimento de discriminação quando estava em uma fila de espera 

preferencial de uma agência bancária. Outra contou já ter ouvido algumas vezes pessoas 

dizendo que a vaidade dela não combina com a sua idade. 

Existiram, ainda, relatos sobre a dificuldade em conseguir emprego, em se aposentar e, 

houve um caso de um idoso que foi espancado e teve sua casa assaltada devido às suas 

limitações e fragilidade.  

As respostas para a pergunta “E qual seu sentimento diante disso?”, foram muito 

semelhantes. Estão relacionados ao sentimento de tristeza, desprezo e incapacidade.  
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6 DISCUSSÃO 

  

Como exposto anteriormente, o velhismo é a discriminação contra os idosos baseada 

nas imagens, estereótipos e atitudes, sobretudo aquelas negativas, quando associadas às pessoas 

com idade mais avançada. É um termo desconhecido para a maioria da população brasileira, 

inclusive a idosa, e ainda não é comum encontrarmos relatos e referências textuais sobre a 

prática da discriminação e preconceito contra esse grupo etário (DIAS, 2014). 

Alguns autores acreditam que estes estereótipos estão enraizados na própria cultura e 

todas as pessoas têm preconceito contra a idade avançada, mesmo que de forma implícita, por 

meio de pensamentos, sentimentos e crenças (OLIVEIRA, 2012; VERGUEIRO, LIMA, 2010). 

Nesse sentido, a ONU definiu o termo ageism, velhismo em inglês, como um meio de denegrir 

a imagem das pessoas idosas e, consequentemente, violar ou negar os seus direitos 

(VERGUEIRO, LIMA, 2010). 

Essas ideias negativas impostas pela sociedade são assimiladas pelos próprios idosos, 

tornando-os mais passivos frente às atitudes discriminatórias, o que contribui para o seu 

isolamento e exclusão (DIAS, 2014; ALLEN, 2015). Isto se relaciona com os relatos dos idosos 

desta pesquisa, os quais afirmaram preferir esquecer ou perdoar quem o discriminou, 

demonstrando o desconhecimento sobre a gravidade da situação. 

Para verificar a ocorrência do velhismo, neste estudo, foi utilizado o único instrumento 

encontrado na literatura que contempla a discriminação contra a pessoa idosa e seus diferentes 

tipos. No entanto, observou-se que o próprio instrumento foi um fator limitante para a percepção 

do velhismo, uma vez que, por ter sido criado no Canadá (PALMORE, 2001), onde a cultura e 

costumes são diferentes da realidade local, e no ano 2.000, alguns de seus itens encontram-se 

desatualizados e não fazem mais parte do cotidiano da pessoa idosa. Consequentemente, alguns 

idosos não haviam sequer vivenciado o tipo de discriminação descrito, gerando a sua não 

aplicação e a diminuição da prevalência dessa discriminação, uma vez que é diferente da opção 

“nunca”. Esta significa que o indivíduo presenciou determinada situação, mas não foi 

discriminado.  

Diante disso, percebe-se a necessidade de elaborar um novo instrumento que contemple 

itens atuais que os idosos brasileiros vivenciam diariamente, a fim de retratar a realidade com 

mais precisão. De todo modo, o referido instrumento foi validado para língua portuguesa 

(FERREIRA-ALVES, NONO, 2006) e usado na única pesquisa brasileira que estudou a 

temática (COUTO, 2007). 
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É importante salientar que, devido o estudo realizado tratar-se de uma pesquisa de base 

populacional pelo método de amostragem por cotas, com representação das quatro regiões 

administrativas da cidade, proporcional aos dados do último censo do IBGE, pode-se fazer 

inferência à prevalência do velhismo, considerando os que sofreram pelo menos algum tipo de 

discriminação. Além disso, o delineamento transversal e as associações significativas 

encontradas entre as variáveis permitem que esses resultados sejam fidedignos, embora 

perceba-se que uma amostra maior poderia revelar mais fatores que pudessem explicar o 

velhismo.  

Os resultados obtidos neste estudo foram comparados com os da pesquisa de Couto 

(2007) no Rio Grande do Sul, de Ferreira-Alves e Novo (2006) em Portugal e de Palmore (2001) 

no contexto americano, com ressalvas ao fato que na realidade local há uma maior prevalência 

da discriminação. Neste último, mais de 77% dos 84 idosos pesquisados relataram que tiveram 

um ou mais tipos de preconceito relativo à idade. No segundo, na realidade portuguesa, 68% de 

324 identificaram pelo menos um tipo de discriminação alguma vez na vida.  

Por fim, o primeiro estudo na realidade brasileira revelou que o tipo de discriminação 

mais prevalente entre os idosos ocorreu em 43% dos 111 idosos entrevistados, enquanto que no 

presente estudo, 82% dos idosos sofreram algum tipo de discriminação pelo menos uma vez. 

Logo, acredita-se que a frequência mais elevada a nível de Nordeste Brasileiro está relacionada 

às diferenças culturais e de costumes, associadas à menores índices de escolaridade e pobreza, 

os quais tendem a menos respeito, mais exploração e violência contra os idosos (COUTO et al, 

2009).  

Quanto à frequência de alguns tipos de discriminação, houve similaridade aos demais 

estudos em relação às variáveis do contexto social e de saúde: paternalismo, contar piada sobre 

idosos, ser velho demais, ser ignorado, ser insultado, doenças da idade e surdez (PALMORE, 

2011; JOSÉ-FERREIRA E NOVO, 2006; COUTO, 2007).  

No entanto, mesmo que 82% dos idosos já tenham sofrido algum tipo de discriminação, 

70% afirmaram que nunca vivenciaram o velhismo em 15 dos 20 tipos do Ageism Survey. Além 

disso, apenas o paternalismo ocorreu em mais de 50% deles. As explicações para esses fatos se 

dão em virtude de que muitos silenciam ou desconsideram determinada ofensa por se 

convencerem que é mais uma consequência da velhice ou que é uma simples brincadeira, já que 

as atitudes e imagens que a sociedade vem criando em relação aos idosos influenciam na 

percepção que estes têm de si mesmos (FERNANDES, 2012; ALLEN, 2015).  

No presente estudo, os idosos que têm menos comorbidades sofrem mais algum tipo de 

discriminação. Isto acontece porque, embora aqueles que tem a situação de saúde mais grave 
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sofram atitudes velhistas em ambientes ambulatoriais e hospitalares pelos próprios 

profissionais, como relatado por uma idosa quando ficou internada na UTI, os que são mais 

saudáveis e que estão ativos em relação às suas atividades de vida diária, inseridos na sociedade, 

tendem a sofrer mais discriminação por estarem em contato constante com as pessoas, 

principalmente as mais jovens (NORTH, FISKE, 2012).  

É importante ressaltar que esses estressores associados com os estereótipos negativos e 

discriminação sobre a idade, podem aumentar o risco de doenças crônicas, mortalidade e outros 

resultados adversos para a saúde, o que acaba trazendo, consequentemente, uma relação entre 

as comorbidades e o velhismo (ALLEN, 2015). 

Em relação aos que usam transporte público e sofrem mais o velhismo do que os que 

não usam, pode-se considerar este achado como um dos mais comuns na vida diária dos idosos. 

A discriminação começa pelos símbolos que são utilizados nos transportes para representar as 

pessoas idosas, os quais, geralmente, são imagens de uma pessoa curvada com uma bengala 

(MARQUES, 2011).  

Ocorre também por parte dos motoristas que não respeitam os sinais de paradas e pelos 

passageiros que não cedem seu lugar para o idoso, como relatado pelos próprios idosos nesta 

pesquisa. Acredita-se que este tipo de preconceito esteja relacionado à gratuidade que os idosos 

têm por direito, uma vez que o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), embora assegure a redução 

e gratuidade em tarifas, não estabeleceu fontes de financiamento para isso, ou seja, os custos a 

eles relacionados estão sendo compartilhados por toda a sociedade, o que pode gerar os 

conflitos intergeracionais (CAMARANO, 2013). Além disso, percebe-se que as pessoas, 

sobretudo jovens, desconsideram toda a trajetória de vida de um idoso, o que ele já viveu e já 

contribuiu com a sociedade, passando a desvalorizá-lo, não respeitando sua idade e suas 

limitações (FERREIRA, 2012; SCORTEGAGNA, OLIVEIRA, 2012).  

Quem tem mais tempo de aposentadoria também sofre mais discriminação do que quem 

tem menos, uma vez que os idosos se tornam indivíduos improdutivos economicamente, que se 

afastam e se isolam da sociedade (RIBEIRO,2007). O aposentado é visto como alguém inútil 

ou incapaz e sem representação na sociedade, já que as estruturas sociais valorizam as pessoas 

que são produtivas e que geram lucros. O seu direito à seguridade social garantido, justamente, 

por anos de trabalho, é desconsiderado (SCORTEGAGNA, OLIVEIRA, 2012).  

Pesquisadores europeus perceberam que a aposentadoria é um revelador progressivo do 

envelhecimento, e que a população idosa, geralmente, tende a manter suas atividades e inserção 

social no período pós-aposentadoria para poder continuar se sentindo ativos e evitar a 
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intolerância dos mais jovens. No entanto, aqueles que já estão aposentados há mais tempo e já 

se afastaram do meio social, tendem a ser mais discriminados (ABOIM, 2014).  

Alguns autores afirmam que o aumento da população envelhecida traz vários desafios 

econômico-financeiros à previdência social e ainda ameaça a sustentabilidade da própria 

sociedade. É o caso da oferta de serviços públicos básicos como o direito à saúde, tais como 

aqueles relacionados às garantias constitucionais de saúde e educação (ABOIM, 2014).  

Percebe-se também que as mulheres idosas sofrem algum tipo de discriminação ou a 

forma mais grave do velhismo mais vezes do que os homens, uma vez que além delas serem a 

maioria, sobretudo por serem mais longevas, há a relação com o sexismo que também é um 

preconceito muito forte (GOLDANI, 2010; NUESSEL JR, 1982). De acordo com Dias (2014), 

relaciona-se ao envelhecimento outras formas de discriminação e exclusão, como por exemplo, 

as relacionadas ao gênero, à etnia, à raça, à região de moradia e às condições socioeconômicas. 

O idoso que é responsável pela sua própria casa sofre mais discriminação do que aquele 

que tem algum filho ou parente como responsável. Este fato é semelhante ao relatado por uma 

idosa neste estudo, a qual teve sua opinião desconsiderada em uma assembleia do condomínio 

em que reside pelo fato de ser idosa e morar sozinha.  

Os autores Aboim (2014) e Couto (2007) explicam este caso referindo que as pessoas 

desvalorizam a capacidade que os idosos possuem de realizar atividades cotidianas ou gerir sua 

vida e seus bens, ou seja, a sociedade julga os idosos como incapazes de se responsabilizar pela 

sua própria casa, mesmo eles sendo independentes fisicamente e financeiramente.  

No entanto, a condição de se responsabilizar pela casa, morando sozinho ou não, pode 

estar mais relacionada a uma necessidade, do próprio idoso ou da sua família, do que à uma 

escolha. Essa obrigação em si já é caracterizada como velhismo (SILVA et al., 2012).  

Ainda no contexto familiar, os idosos que tiveram 4 filhos ou mais sofreram mais algum 

tipo de discriminação ou a forma mais grave do velhismo. Acredita-se que estes casos podem 

acontecer devido ao fato de se associar o maior número de filhos a uma condição econômica 

menos favorecida, a um nível de escolaridade mais baixo e ao seguimento das doutrinas 

religiosas, os quais geram mais preconceitos relacionados às condições de vida, onde as 

questões relativas ao envelhecimento emergem. Isso significa que as características 

socioeconômicas, de educação e saúde da pessoa idosa são fatores que motivam a existência do 

velhismo (SOUSA et al, 2014, LASAGNI COLOMBO et al., 2013).  

Além disso, os idosos que tiveram muitos filhos acabaram abdicando de sua vida 

profissional para dedicar-se exclusivamente à família. Assim, perderam o vínculo com o 

mercado de trabalho e, com colegas e amigos, o que minimiza o contato deles com a sociedade, 
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aumentando o risco de discriminação, uma vez que favorece para a sua exclusão, 

marginalização e, consequentemente, para o velhismo (COELHO FILHO, 1999, LASAGNI 

COLOMBO et al., 2013). Corroborando essa ideia, Freitas (2011) ressalta a importância da 

interação social do idoso para a manutenção do seu bem-estar e melhoria na qualidade de vida.  

Entretanto, o idoso que teve muitos filhos, que mantem uma boa relação com eles e, 

principalmente, que reside ou mora próximo a eles pode sofrer mais discriminação pelo fato de 

contatar com muitas pessoas e apresentar um ciclo de amizade maior influenciada pelos filhos 

(AMARAL et al., 2013).  

No que refere aos idosos que não receberam apoio emocional ou receberam de alguém 

que não era da família e sofreram a forma mais grave de velhismo, observa-se que isto ocorre 

devido à perda da socialização ou a falta de qualidade do relacionamento com os indivíduos de 

outras faixas etárias ou grupos que não sejam da família. Esse isolamento social está associado 

a um elevado número de efeitos negativos, com reflexo na saúde, longevidade e bem-estar 

(COUTO, 2009).  

Couto (2007) acredita que as interações sociais com indivíduos considerados estranhos 

ou que não sejam íntimos dos idosos são mais difíceis porque tendem a gerar mais expressões 

e atitudes negativas em relação a eles, seja em uma fila de banco, na rua, nos hospitais, ou em 

outros lugares. Entretanto, de modo geral, os idosos dão mais apoio ou suporte emocional do 

que recebem. Além disso, pesquisas mostram que embora as formas mais graves do velhismo 

também ocorram nas instituições, uma porcentagem mais expressiva deste tipo de 

discriminação acontece no âmbito familiar (MARQUES, 2011).  

Portanto, percebe-se o quanto a discriminação e o preconceito ameaçam e geram graves 

consequências à vida das pessoas, independente do seu tipo ou a quais grupos de indivíduos 

eles estejam relacionados. Isso mostra o quanto faz necessária a divulgação de resultados como 

estes e a criação de políticas públicas mais efetivas que os protejam dessas práticas.  

Em relação às pessoas idosas, em particular, sugere-se que os serviços públicos e 

privados promovam campanhas educativas que possam contribuir com informações que 

desmistifiquem as imagens negativas sobre o envelhecimento, tornando-o mais digno e 

conscientizem quanto às mudanças de atitudes para com os idosos, dando a atenção e o cuidado 

que eles precisam, especialmente àqueles em situações menos favorecidas.  

Nesse sentido, somente a educação da população pode conduzi-la à compreensão que 

as pessoas idosas são cidadãs e, como tal, necessitam ter sua dignidade resgatada, devolvendo 

a esses seres humanos a esperança de uma vida digna, a despeito de anos de exclusão, dores e 

de morte social (LIMA, 2016).  
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7 CONCLUSÃO 

  

O presente estudo foi caracterizado por idosos jovens, independentes, que fazem suas 

atividades diárias com autonomia, e que se encontram ativos na sociedade, embora apresentem 

algumas comorbidades. Esse perfil justifica a alta prevalência do velhismo nesta pesquisa uma 

vez que esses idosos têm mais contato com os outros grupos de indivíduos. 

 Observou-se que este tipo de discriminação está generalizado para maioria dos idosos 

em todas as regiões administrativas da cidade. A situação se agravou à medida que se percebeu 

o desconhecimento da população, inclusive a idosa, sobre este tipo de discriminação, além da 

gravidade dos problemas que ela pode acarretar, mesmo depois de tantas conquistas que as 

pessoas idosas adquiriram ao longo do tempo.  

Os tipos de discriminação mais relatados estavam relacionados ao contexto social, 

incluindo os idosos que foram os tratados de forma paternalista, considerados muito velhos, 

que ouviram alguma piada, tiveram dificuldade para entender e foram insultados. 

Estavam relacionados à essa prevalência o idoso mais saudável, que se responsabiliza 

pela sua casa, que usa transporte público e que se aposentou a mais tempo. Além daqueles que 

tiveram mais filhos e são do sexo feminino. 

Ressalta-se também que metade dos idosos sofreram a forma mais grave do velhismo, 

considerada pela frequência que um episódio aconteceu. Dessa forma, associou-se a isso os 

idosos que não receberam apoio emocional de ninguém ou receberam de alguém que não fosse 

da família, assim como, dos que tiveram mais filhos e dos que são mulheres. 

 Portanto, apesar desses fatos, houve dificuldade em encontrar mais estudos sobre a 

temática com contexto brasileiro, uma vez que a maioria da literatura é sobre pesquisas 

europeias, especialmente, portuguesa. Com isso, cabe refletir sobre a importância de mais 

investigações sobre o tema no Brasil para que se possa conhecer e a partir disso tentar difundir 

seus resultados à toda população, não apenas a científica, a fim de conscientizar as pessoas e 

mostrar o quanto os idosos precisam de respeito e da aceitação dos mais jovens.  
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E DE SAÚDE   

 

 

APLICAÇÃO REALIZADA EM ___/___/2015.      Nº 

Local: ________________________________________ 

 

1. Idade _______ anos     

2. Data de nascimento? ______/_______/_______ 

3. Sexo:  

1. Masculino 2. Feminino 

4. Raça/cor:  

1. Branca 2.Negra 3.Parda  4. Amarela 5. Indígena 

5. Estado civil:  

 1. Casado (a)  2. Solteiro (a)  3. Divorciado (a) ou separado (a)  

 4. Viúvo (a)   

6. Qual bairro o (a) senhor (a) reside? E há quanto tempo? ____________________________________ 

7. Com quem o senhor (a) mora? _____________________________________ 

8. Quem é o chefe ou o responsável pela casa? 

_____________________________________  

9. A casa onde mora é:  

 1. própria- quitada   2. Alugada 3. financiada 4. Cedida- sem aluguel 

10. Quantos filhos (as) o (a) Sr (a) tem? 

_____________________________________ 

11. O (a) senhor (a) estudou quantos anos durante sua vida? _______________________ 

12. Qual a sua renda em Salários Mínimos: ___________________________ 

13. Sua renda é proveniente de?  

 1. aposentadoria 2. Pensão 

 3. aluguel  4.trabalho  

 5. doações 

14. O (a) senhor (a) é aposentado (a)?  

 1. Sim 2. Não 

15. Faz quanto tempo que o (a) senhor (a) é aposentado (a)? ________________________ 

16. O (a) senhor (a) trabalha atualmente?  

 1. Sim, formal 2. Sim, informal 3. Não 

17. Qual foi sua ocupação/profissão durante a maior parte da vida? _____________________________________ 

18.  O (a) senhor (a) usa transporte público?  

 1. Sim  2. Não 

9. O (a) Sr (a) pratica algum exercício físico?  

 1. Sim 2. Não 
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 20. Em geral, como o (a) Sr (a) avalia sua saúde:       

1.  Ótima 2. Boa  3.Regular 4. Péssima                

21. Algum médico ou profissional de saúde já disse que o (a) Sr (a) tem alguma doença?         

1. Sim  0. Não   

Se sim, qual (is): ___________________________ 

22. O (a) senhor (a) teve hospitalizado nos últimos seis meses?  

1. Sim  2. Não 

23. O (a) senhor (a) procura qual tipo de serviço de saúde?  

1. Público  2. Privado 

24. O (a) senhor (a) se sente bem com a sua aparência? 

 1. Sim  0. Não 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR A REDE DE SUPORTE 

SOCIAL DO IDOSO - MAPA MÍNIMO DE RELAÇÕES DO IDOSO 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DO 

VELHISMO 

VERSÃO TRADUZIDA E ADAPTADA DO AGEISM SURVEY 

 

Por favor, marque um X sobre o número que melhor identifica quantas vezes o senhor já 

viveu ou experimentou cada situação abaixo: Nunca = 0; Uma vez = 1; Mais de uma vez = 2.  

 

 Nunca Uma vez Mais de uma vez 

1. Foi-me dito uma piada que 

zomba de pessoas idosas. 

0 1 2 

2. Foi-me enviado um cartão de 

aniversário que zomba de 

pessoas idosas. 

0 1 2 

3. Eu fui ignorado ou não levado 

a sério por causa da minha 

idade. 

0 1 2 

4. Eu fui chamado por um nome 

insultuoso relacionado com a 

minha idade. 

0 1 2 

5. Falaram comigo de forma 

paternalista por causa da minha 

idade. 

0 1 2 

6. Eu tive um financiamento de 

um imóvel recusado por causa 

da minha idade. 

0 1 2 

7. Eu tive dificuldade em obter 

um empréstimo por causa da 

minha idade. 

0 1 2 

8. Me foi negado um cargo de 

liderança por causa da minha 

idade. 

0 1 2 

9. Fui rejeitado por ser pouco 

atraente por causa da minha 

idade. 

0 1 2 

10. Fui tratado com menos 

dignidade e respeito por causa 

da minha idade. 

0 1 2 

11. Um garçom ou garçonete me 

ignorou por causa da minha 

idade. 

0 1 2 
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12. Um médico ou enfermeiro 

supôs que minhas doenças eram 

causadas por minha idade. 

0 1 2 

13. Tive um tratamento médico 

negado por causa de minha 

idade. 

0 1 2 

14. Tive um emprego negado 

por causa da minha idade. 

0 1 2 

15. Negaram-me uma promoção 

por causa da minha idade. 

0 1 2 

16. Alguém achava que eu não 

conseguia ouvir bem por causa 

da minha idade. 

0 1 2 

17. Alguém achava que eu não 

conseguia entender por causa da 

minha idade. 

0 1 2 

18. Alguém me disse: "Você 

está velho demais para isso." 

0 1 2 

19. A minha casa foi invadida 

por causa da minha idade. 

0 1 2 

20. Eu fui vítima de um 

criminoso por causa da minha 

idade. 

0 1 2 

 

Em alguma outra situação que não foi perguntada, o senhor se sentiu discriminado por sua 

idade? Qual seu sentimento diante desta situação? 


