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IMPACTO DO IDADISMO NA 
SAÚDE DE PESSOAS IDOSAS 

• O envelhecimento social e o aumento da longevidade são uma realidade no século XXI. De

acordo com dados do IBGE (2018), pessoas acima de 60 anos representavam 13% da

população. Idadismo ou etarismo em português e Age-ism em inglês é um conceito cunhado

por Robert Butler em 1969. Butler (1969) definiu ageism como algo resultante do

preconceito de uma faixa etária contra outra. As vítimas de Idadismo podem ter as mais

variadas faixas etárias, começando com a infância até a velhice.

• A conceituação da OMS (2021) sobre idadismo contém três esferas: cognitiva, onde estão

inseridos os estereótipos; afetiva, onde está presente o preconceito; e comportamental, onde

está presente a discriminação. O idadismo, de acordo com diversos autores (Jimenez-

Sotomayor et al., 2020; Previtali et al., 2020), não é algo novo na sociedade. Entretanto,

houve amplificação dele durante o período pandêmico. Considerando o aumento, este

resumo buscou pesquisas publicadas até janeiro de 2021 que discutissem os efeitos do

idadismo na saúde das pessoas idosas. Saúde é compreendida como um estado de bem-estar

físico, mental e social.
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Resultados em inglês e
português: 838 resultados.
Considerando a pergunta
norteadora, foram selecionados
13 artigos.

• O objetivo deste resumo foi compreender os efeitos do idadismo na saúde de pessoas
idosas.

• Revisão integrativa. A revisão integrativa pode ser
usada para revisar um conceito ou fenômeno,
podendo ser usada com diversos tipos de pesquisas,
tanto de cunho experimental como teórico
(Whittemore & Knafl, 2005). A pergunta norteadora
foi “qual o impacto do idadismo na saúde de pessoas
idosas?”. Foram utilizados os descritores health e
ageism nas bases de dados: Ageline; Scielo,
MEDLINE; PePsic; LILACS e PsycINFO. A coleta
de dados ocorreu em janeiro de 2021.

• O idadismo pode ter efeitos na saúde mental através de sintomas depressivos,
ansiedade e estresse elevados (Lyons et al., 2018). Afetando a vida sexual e
sexualidade de idosos (Heywood et al. 2019). Na saúde feminina, idosas tem
menos probabilidade de receber vacinas para gripe, exames para colesterol e
tratamento preventivo para problemas cardíacos (Chrisler et al., 2016). Os
efeitos do idadismo aumentam os gastos com saúde. Chang et al. (2020)
encontraram como resultado um gasto anual previsto de 63 bilhões com
condições de saúde ocasionadas pelos mecanismos do Idadismo. O idadismo
afeta, também, o envelhecimento ativo.
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