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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO IDOSA DE JUIZ DE FORA 
Perfil do idoso residente na área urbana de Juiz de Fora  

APRESENTAÇÃO  

O presente relatório executivo é um resumo do produto final da pesquisa Diagnóstico 
Socioeconômico da População Idosa de Juiz de Fora: Perfil do idoso residente na 
área urbana de Juiz de Fora. A investigação foi solicitada à Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) pela Comissão Especial do Idoso da Câmara Municipal composta 
por entidades diversas, representantes da terceira idade no município, em julho de 2011, 
com intuito de melhor conhecer a realidade do idoso residente em Juiz de Fora.  

Coube ao Centro de Pesquisas Sociais (CPS/UFJF), órgão suplementar da UFJF, a 
tarefa da realização da pesquisa, lançada oficialmente no Dia Nacional do Idoso, na 
Câmara Municipal de Juiz de Fora, em 2011. A pesquisa constituiu-se, antes de tudo, 
como uma parceria entre setores da universidade e instituições legítimas da sociedade 
civil juizforana voltadas direta e indiretamente para a melhoria da qualidade de vida da 
pessoa idosa.  

Entre o início da pesquisa e a finalização do relatório, o evento mobilizou número 
significativo de pessoas entre pesquisadores do Centro de Pesquisas Sociais, 
professores pesquisadores da UFJF, bolsistas de extensão, população idosa, técnicos de 
órgão públicos e membros da Comissão Especial do Idoso da Câmara Municipal. 

A metodologia utilizada privilegiou a participação de entidades que lidam diretamente com 
a população idosas e pessoas pertencentes à faixa etária daqueles que se convencionou 
chamar de terceira idade, como atores especiais, reconhecendo-os como dotados de 
conhecimento e distinguindo suas vivências como elemento basilar para a compreensão 
da temática e para a produção de informação.  Nesse sentido, foram realizadas reuniões 
e discutidas com essa gama de atores os questionários aplicados nos domicílios e o 
roteiro de entrevistas usado na parte qualitativa de coleta de dados. 

A pesquisa, que ora apresentamos, tem caráter científico, logicamente, pois foram 
utilizadas metodologias e procedimentos que a legitimam como tal, mas seus resultados 
pretendem lançar luz, também, sobre a realidade da população idosa de Juiz de Fora, 
permitindo auxiliar gestores, legisladores, conselheiros e autoridades diversas no 
desempenho de suas tarefas visando a melhoria da qualidade de vida da terceira idade e 
na garantia de seus direitos. 

Somos gratos a todas as pessoas e instituições que direta ou indiretamente 
possibilitaram a produção da pesquisa. Foram muitas e, gostaríamos de registrar 
algumas, cujo apoio foi imprescindível para que a pesquisa seguisse seu rumo e 
atingisse seus objetivos. 

Agradecemos à reitoria da Universidade que nos incumbiu da tarefa e nos apoiou 
integralmente. Somos, também, gratos à Pró-reitoria de Extensão que acompanhou de 
perto o processo, intermediou relações e nos cedeu bolsistas. Nosso reconhecimento à 
Comissão do Idoso da Câmara pela importante demanda e, principalmente, por 
responder prontamente às nossas solicitações. Nosso muito obrigado aos colegas do 
Departamento de Ciências Sociais e da Faculdade de Serviço Social que nos ajudaram 
na elaboração do relatório. Somos, igualmente, agradecidos à SECOM que atendeu ao 
nosso pedido de divulgação junto à imprensa juizforana da realização das entrevistas nos 
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domicílios e aos organismos de comunicação que divulgaram o trabalho, o que facilitou 
muito a nossa entrada nos lares onde havia idosos. Somos agradecidos ao Polo do 
Enriquecimento Cultural para Terceira Idade da UFJF pela indicação de nomes de 
pessoas para compor o universo da pesquisa qualitativa e por fornecer outras 
informações relevantes. Aos bolsistas pela dedicação com que desempenharam suas 
tarefas. Nosso último agradecimento dirige-se aos idosos, objeto dessa pesquisa, que ao 
nos atender, nos ensinaram muito, não apenas sobre suas vidas, mas sobre a vida. 

                                                              EQUIPE DO CENTRO DE PESQUISAS SOCIAIS 
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Perfil do idoso residente na área urbana de Juiz de Fora  

O DIAGÓSTICO 

Idoso: 

Pessoa a partir de 60 anos de idade.  

 

Objetivos do diagnóstico: 

• refletir sobre a qualidade de vida da população idosa no município, buscando 
contribuir com o processo de adequação e preparação da cidade – seja na área de 
serviços, lazer e cultura, segurança e apoio socioassistencial – para melhorias da 
qualidade de vida dessa parcela da população. 

• lançar luz sobre a realidade da população idosa de Juiz de Fora, permitindo 
auxiliar gestores, legisladores, conselheiros e autoridades diversas no 
desempenho de suas tarefas visando a melhoria da qualidade de vida da terceira 
idade e na garantia de seus direitos. 

O diagnóstico priorizou o levantamento de informações que ofereçam subsídios mínimos 
para se iniciar uma discussão sobre as condições básicas em que vive a população idosa 
residente na área urbana do município de Juiz de Fora.  

 

Desafio:  

Preparar a cidade para enfrentar o crescimento da população de idosos, em termos da 
incorporação de novos direitos e de políticas públicas específicas para atender às suas 
necessidades.  

Apesar do avanço legal que representou a regulamentação da Política Nacional do Idoso, 
da diminuição da pobreza entre a população idosa, ela ainda não tem desfrutado de mais 
amplas melhorias de sua condição de vida, em quase todo o país, sendo que em 
algumas regiões e municipalidades a situação se apresenta mais preocupante. 

 

O incremento da população idosa: 

Fenômeno mundial (OMS).  

Brasil (IBGE, 2008): crescimento da população idosa nos últimos 50 anos passou de 3 
milhões de pessoas em 1960 para cerca de 20 milhões em 2010.   

Juiz de Fora: Censo 2010 - população municipal: 516.247 / população de idosos: 70.288 
(13,62%). 
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Distribuição da população de Juiz de Fora por faixa etária, 2000-2010: 
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2000 2010  
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. Adaptado de IBGE – 
Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

Crescimento populacional em Juiz de Fora é maior entre os idosos: 45%. 

 
Percentual de crescimento da população de Juiz de Fora de 2000 para 2010 por faixa etária:  
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Fonte: Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. Adaptado de 
IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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ESCLARECIMENTOS METODOLÓGICOS E DO LEVANTAMENTO DOS DADOS 

• Técnicas de coletas de dados: abordagem plurimetodológica - qualitativo e 
quantitativo. 

o Investigação de base amostral (survey): 282 idosos entrevistados (39% 
(110) foram homens e 61% (172) mulheres); 33 bairros da região urbana do 
município 

o Priorizou-se: levantamento de informações sobre atividades desenvolvidas 
diariamente, relação com a família, saúde e situação socioeconômica.  

• Grupo focal: 7 grupos; 2 vídeos para estimular. 

 

Estrutura e composição dos grupos focais: 
Grupo Nº Componentes Temática para composição 
1 6 Geral - Idosos de 60 a 70 anos 
2 4 Baixa renda 
3 6 Renda média - média alta 
4 7 Idosos que moram sozinhos 
5 8 Geral - Idosos de 60 a 70 anos 
6 6 Assistidos por Programas sociais 
7 5 Baixa renda 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Composição e objetivo dos grupos focais: representar a pluralidade na composição da 
população da terceira idade juizforana e aprofundar temas e questões observadas na 
análise da abordagem quantitativa. 
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O PERFIL DO IDOSO: CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, COMPOSIÇÃO FAMILIAR E 
INSERÇÃO DO IDOSO NA FAMÍLIA 

Características pessoais Percentual de idosos entrevistados por região: 

  

Norte 

Nordeste 

Leste 

Sul 

Centro 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

Sudeste 

Oeste 
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População idosa de Juiz de Fora por faixa etária e sexo, 2010: 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

90 anos ou mais 
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70 a 74 anos

65 a 69 anos

60 a 64 anos

Homens Mulheres
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. Adaptado de IBGE – 
Censo 2010. 

 

Feminização da população idosa: fenômeno mundial e também presente em Juiz de 
Fora. Uma das explicações: maiores cuidados com a saúde, inclusive prevenção. 

 

Escolaridade 

Aspecto relevante na caracterização do perfil socioeconômico da população. 

Escolaridade dos idosos é baixa, principalmente entre as mulheres. 

Idosos brasileiros tiveram acesso restrito à educação formal – universalização do acesso 
à educação mais recente. 

 
Tabela 3. Escolaridade do idoso entrevistado: 

Escolaridade Frequência Percentual Percentual 
acumulado 

Analfabeto / Não frequentou escola 27 9,6 9,6
Primário (Até 4ª série) incompleto 56 19,9 29,4
Primário (Até 4ª série) completo 88 31,2 60,6
Ginásio ou 1º grau completo (Até 8ª série) 45 16,0 76,6
2º grau completo (colegial, científico, técnico ou equivalente) 45 16,0 92,6
Curso superior completo 21 7,4 100,0
Total 282 100,0  
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO IDOSA DE JUIZ DE FORA 
Perfil do idoso residente na área urbana de Juiz de Fora  

 

 
 

9 

Níveis de alfabetização considerando o sexo das pessoas idosas são diferenciados. 
Homens idosos, proporcionalmente, mais alfabetizados que mulheres idosas. Diferença 
de tratamento entre homens e mulheres no Brasil, seja no âmbito do poder público ou da 
família, é histórica. 

Últimas décadas o acesso à educação tornou-se mais equânime para homens e 
mulheres. Hoje, verifica-se maior número de meninas nos bancos das escolas e de 
mulheres nas universidades.  

 

Escolaridade do entrevistado por Sexo: 

2,7
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Acesso e uso de novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC): apesar de 
alguns já aderirem, o acesso é restrito entre os idosos (questões financeiras, baixa 
escolaridade). 

 

Cidade de origem e Migração 

Menos da metade dos idosos entrevistados nasceram em Juiz de Fora: cidade polo 
regional há anos atrai pessoas de diversos municípios da região e de outras regiões do 
Brasil.  
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Cidade onde nasceu:            

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Juiz de Fora Outra cidade 

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Compreender as características e tendências da dinâmica demográfica local configura-se 
como importante por permitir acesso a informações imprescindíveis ao planejamento e a 
execução de ações que busquem melhorias na qualidade de vida da população.  

 

Composição familiar e inserção do idoso na família 

Família: mais importante instituição em que viveram. Representa apoio mas também 
locus de conflitos, decepções e mágoas. 

 

Metade das mulheres idosas se encontram na categoria “Viúva” (48%). Por outro lado, 
mais de 3/5 dos homens encontra-se em união estável (casado/morando junto). As 
diferenças conjugais identificadas por sexo se justificam, inclusive: (1) pela maior 
longevidade feminina verificada anteriormente; (2) por convenções sociais como o 
recasamento. Os percentuais de divorciados e solteiros não apresentam diferenças 
significativas entre os sexos.  

 

Estado conjugal e sexo: 
Sexo do entrevistado 

Estado conjugal  Masculino Feminino 
Casado / Morando junto 67,3 35,7
Viúvo 16,4 48,0
Divorciado / Separado / Desquitado 9,1 9,9
Solteiro / Nunca casou 7,3 6,4
Total 100,0 100,0
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Idosos que vivem sozinhos → pode ser reflexo de preferências e de necessidades. 

 

Percentual de idosos que moram sozinhos por faixa etária: 

Entre 60 e 69 
anos
41,0%

Entre 70 e 79 
anos
41,1%

Entre 80 e 89 
anos
12,8%

90 anos ou mais
5,1%

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Tipo mais comum é o domicílio composto pelo modelo de idoso com filhos e/ou outros 
parentes (37,8%), seguido de casal com filhos e/ou outros parentes (27,7%). 

 

Composição dos domicílios: 

Idoso morando 
com filhos e/ou 
outros parentes

37,8%

Casal morando 
com filhos e/ou 
outros parentes

27,7%

Idoso morando 
sozinho
14,4%

Casal morando 
sozinho
20,1%

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Mulheres idosas: 

Agentes pivô na articulação das famílias. Ações para terceira idade devem considerar 
preponderantemente as mulheres como seu alvo, uma vez que são elas os agentes 
socialmente mais ativos, inclusive, por razões culturais e geracionais, mantenedoras de 
laços de solidariedade dificilmente sustentáveis sob uma ótica do puro interesse 
econômico. 

 

As famílias reconhecem o processo de envelhecimento de maneiras distintas → 
assumem valores que podem valorizar a autonomia ou a dependência da pessoa idosa 
que podem resultar em aspectos de satisfação ou de insatisfação nas relações 
familiares. 91,4% dos idosos sentem-se apoiados ou muito apoiados pelos familiares; 
93,2% avaliam como “Ótima” ou “Boa” a relação familiar; e, 98,3% “Satisfeitos” com o 
relacionamento que têm com as pessoas com as quais moram.  

 

Isolamento social e sentimentos de solidão: 

Idosos que moram sozinhos se sentem menos apoiados pelos familiares e com menor 
percentual de avaliação “Ótima / Boa” na relação com a família. Narrativas mais claras de 
sofrimento, ligado aos conflitos familiares persistentes, não tanto por abandono, mas por 
relações com interesses incompatíveis. 

 

Assistência que recebem e dão à família: 

Assistência que recebe aos familiares (em %)      Assistência que oferece aos familiares (em %):           

15,6 17,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

Moradia Companhia / Cuidado
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Outro tipo de
cuidado / assistência

Homem Mulher
 

52,3

45,0
49,5

57,9

21,1 21,6
17,4

35,1

-
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40,0

50,0

60,0

Moradia Companhia /
Cuidado
pessoal

Outro tipo de
cuidado /

assistência

Cruidar de
criança /

adolescente

Homem Mulher
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
 

Apoio aos familiares: esteve presente em quase todos os grupos focais, inclusive nos de 
renda mais baixa. Entre os de menor renda: material e de atenção com os netos ou 
outros parentes que necessitam de cuidados especiais. 
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O COTIDIANO: ATIVIDADES, INSEGURANÇAS E RELIGIÃO 

O idoso e suas atividades diárias 

Atividades do dia a dia que não consegue realizar sozinho: 

24,1

19,9
18,4

10,6
9,9 9,6

5,7
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3,5
2,8
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Preparar sua própria refeição

Subir e descer escadas

Tomar os seus remédios

Usar telefone (fazer e receber
ligações)

Tomar banho

Vestir-se

Ir ao banheiro (usar vaso
sanitário)

Deitar e levantar da cama

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Tempo livre e atividades de lazer 

Atividades desenvolvidas em companhia/contato com outras pessoas (teatro, cinema, 
danças, jogos esportivos, de cartas ou tabuleiro, tocar instrumentos e sair para encontros 
sociais ou comunitários) → menos de ¼ dos idosos. 

Atividades que podem ser desenvolvidas sem companhia (ler jornais/revistas/livros, 
assistir TV e ouvir rádio e músicas): realizadas por 60% dos idosos entrevistados. 

Maioria ocupa seu tempo livre com a família e com atividades religiosas.  

Atividades pagas mais presentes/experimentadas entre idosos com renda familiar acima 
de 5 SM. 

Grupos focais: cidade tem poucos equipamentos públicos para o lazer, principalmente 
para os idosos. Lugares públicos: Parque Halfeld, o Museu Mariano Procópio e o 
Campus da UFJF. 

Ações para incentivar atividades em grupo → diminuir sensação de solidão. 
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Atividades que realiza no tempo livre: 
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
 

Avaliação de Juiz de Fora pelos participantes dos grupos focais: Juiz de Fora uma 
excelente cidade para se morar → ressalvas a boa vida na cidade está se perdendo, ou 
pelo menos piorando, em alguns aspectos.  

 

Problemas e Inseguranças na atualidade 

Ranking: segurança e saúde, ambos ultrapassando 55% de indicação.  

 
Itens que representam hoje um problema para o idoso: 

61,1
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20,6 20,4
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Segurança (medo da violência) Saúde Dinheiro
Solidão Transporte / Locomoção Lazer
Independência / Autonomia Alimentação Família
Moradia Outro  

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Indicação de “Independência/Autonomia” como um problema por escolaridade: 
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incompleto

Primário
completo
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completo 

2º grau
completo 

Curso
superior

completo
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Indicação de “Independência/Autonomia” e “transporte/locomoção” como problema por faixa 
etária: 

,0%
5,0%

10,0%
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20,0%
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30,0%
35,0%
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50,0%
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Autonomia / Independência Transporte / Locomoção
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Indicação de “Transporte/Locomoção” como problema por faixa de renda: 

,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
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Mais de
10 SM 

Renda individual Renda familiar
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Insegurança, Trânsito e Incivilidade: 

 

Número de pessoas que vive na residência & Segurança / Medo da violência representa hoje um 
problema (em %): 

Segurança (medo da violência) representa hoje um 
problema. Número de pessoas que vivem na 

residência Sim Não 
Mora sozinho 59,0 41,0
Duas pessoas 61,9 38,1
Três pessoas 60,0 40,0
Quatro pessoas 64,1 35,9
Cinco pessoas 59,1 40,9
Seis pessoas ou mais 63,6 36,4
Total 61,3 38,7
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Soma 100% na linha. 

 

Quanto menor a renda maior a indicação da “Segurança / Medo da violência” como 
problema.  
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Indicação de “Segurança / Medo da violência” como problema hoje e Renda (em %): 

,0%
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Mais de 10
SM 

Renda familiar Renda individual
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Abordagem qualitativa: 

Preocupação com a violência sofrida pelo idoso no âmbito doméstico, nas instituições de 
saúde e asilares. 

Maioria tem conhecimento de casos vivenciados por outros idosos na sua vizinhança, 
círculo de amizades ou entre parentes. Nenhum relato de vitimização vivenciada por eles 
no âmbito doméstico.  

Relato de casos de incivilidades vivenciadas e presenciadas no cotidiano: idosos 
insultados em espaços públicos, filas em geral (agências bancárias, supermercados, 
serviços de saúde), transporte coletivo, trânsito. 

Trânsito → local de muitos conflitos. Dificuldades: aumento do fluxo de veículos; 
pouco tempo para atravessar as ruas; desrespeito à sinalização; incivilidade e 
impaciência dos motoristas, motociclistas e usuários do transporte coletivo; demora entre 
os intervalos de horários dos ônibus; falta de infraestrutura dos pontos de ônibus. 
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SAÚDE, MORBIDADE E FATORES DE RISCO 

Abordagem quantitativa: “Saúde” → problemas de saúde e de acesso aos devidos 
atendimentos e tratamentos médicos. 

 

¾ dos idosos (79,1%) tem algum problema de saúde.  

Menos de 1/3 dos que indicaram ter problemas de saúde tem apenas uma doença. 

63,5% dos idosos entrevistados apresentavam pelo menos uma doença crônica. 

 

Quantidade de doenças que tem (em %): 

Uma
27,8

Duas
31,6

Três
23,0

Quatro ou 
mais
17,7

Mais de 
uma; 72,3

Uma; 27,8

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Estes gráficos foram construídos a partir do universo de idosos entrevistados que indicaram ter algum 
tipo de doença: 223 idosos ou 79,1%. 

 

Tabela 16. Doenças e problemas de saúde que o idoso indicou ter (em %): 
Doença e problema de saúde Sim 

Problemas cardiovasculares / Hipertensão / Coração             55,7 
Osteoporose, artrite, artrose, gota, reumatismo             37,2 
Problemas nas articulações dos braços, mãos, pernas, pés             22,0 
Diabetes             21,6 
Catarata             16,7 
Doenças respiratórias (asma, enfisema, bronquite)             11,0 
Obesidade               7,4 
Doença de Parkinson               3,2 
Outro (Anotar)             17,4 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Em vermelho: doenças crônicas. 
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Doenças e problemas de saúde que o idoso indicou ter por Sexo (em %): 

7,67,6
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23,1
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5,1
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30,4
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bronquite)
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Doenças e problemas de saúde que o idoso indicou ter por Faixa etária (em %): 

Doença / Problema de saúde 60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos 

80 anos ou 
+ 

Problemas cardiovasculares / Hipertensão / Coração 78,6 75,3 53,6
Osteoporose, artrite, artrose, gota, reumatismo 43,2 49,4 54,5
Diabetes 23,8 38,3 19,6
Problemas nas articulações dos braços, mãos, pernas, pés 23,2 29,6 34,5
Catarata 12,2 23,8 32,7
Doenças respiratórias (asma, enfisema, bronquite) 11,0 13,4 19,6
Obesidade 8,6 13,0 8,9
Doença de Parkinson 0,0 3,7 10,7
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

34,8% dos idosos foram internados nos últimos 3. 

24,1% sofreram pelo menos uma queda (tombo) nos últimos 12 meses.  

Mulheres: internadas mais vezes nos últimos 3 anos e mais sofreram quedas nos últimos 
12 meses.  

Mais idosos: internados mais vezes nos últimos 3 anos e mais sofreram quedas nos 
últimos 12 meses. 
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Serviço que procura quando está doente ou precisa de atendimento médico: 

Serviço que procura Frequência Percentual Percentual 
válido 

Serviço médico de uma instituição pública gratuita. 142 50,4 51,4

Serviço médico credenciado pelo seu plano de saúde. 121 42,9 43,8

Médicos/ Clínica particulares. 13 4,6 4,7

Total 276 97,9 100,0

Ninguém ou o entrevistado não procura o médico há 
muito tempo (mais de 3 anos) 

2 0,7   

 
Não respondeu 4

 
1,4 

  

 
Total 282

 
100,0 

  

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

A “saúde” identificada como um problema 

Categoria “Saúde”: preocupação maior entre as mulheres (62% das idosas e 51,8% dos 
idosos); entre os idosos mais velhos; e entre os que indicaram estar com alguma doença 
(32,7% dos que se identificaram com algum problema de saúde não consideram esta 
categoria um problema).  

 

Identificação de “saúde” como problema por faixa etária: 

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

De 60 a 69 anos De 70 a 79 anos 80 anos ou mais

 
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Abordagem qualitativa: 

Avaliação ambivalente do sistema de saúde (infraestrutura boa, gestão e atendimento 
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ruim); avaliação mais positiva de hospitais e maiores centros (UPAs) e menos positiva 
dos postos de saúde dos bairros (UAPs); desabastecimento de medicamentos de 
distribuição gratuita; atendimento insuficiente e burocratizado; ausência de funcionários 
para serviço simples (‘medir a pressão’, etc.) e de médicos; burocracia das guias e 
demora na marcação de consultas e exames; dificuldade de marcar exames mais 
complexos. 
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TRABALHO E RECURSOS ECONÔMICOS 

Idoso: trabalho e renda 

Dispersão dos setores de atividades. 

Tabela 24. Tipo de trabalho (ocupação) que teve durante a maior parte de sua vida: 
Tipo de trabalho Percentual válido 

Trabalho rural 6,1
Dona de casa (cuidou da casa e da família) 12,9
Trabalho doméstico remunerado 17,9
Trabalho no comércio 14,3
Trabalho na indústria 16,1
Trabalho no setor de serviços 17,9
Servidor público / Administração pública 14,7
Total 100,0
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

De onde vem o sustento da vida (em %): 

77,7

45,0

16,3
12,4

7,1 5,3 3,2
-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Da sua aposentadoria Da pensão / ajuda do(a) seu (sua) esposo(a)
Do seu trabalho (está trabalhando atualmente) Ajuda de parentes ou amigos
De aluguéis, investimentos Auxílio doença ou outro benefício do governo
Outras fontes  

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Os dados não somam 100% porque foi permitido a indicação de diferentes formas de sustento. 
 

 

Renda: 

Um dos grandes responsáveis pela determinação de sua capacidade de aquisição de 
bens e serviços. 
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Brasil: no geral, idoso tem baixa renda e, conseqüentemente, baixo poder aquisitivo. 

Juiz de Fora: Variação significativa entre menor (R$ 250,00) e maior renda individual (R$ 
16.000,00). 

Maior concentração das rendas individuais: faixas mais baixas (66,8% dos idosos renda 
individual não ultrapassa 2 SM e 33,6% recebem até 1 SM. 

Extremos - renda individual: 16 idosos (5,7%) sem renda individual; 38 (13,5%) menos de 
1 SM (menos de R$ 622,00); 12 idosos (ou 4,3%) superior a 5 mil reais. 

 

Dispersão da renda individual declarada: 
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Gráfico construído a partir do número de idosos que informaram a renda individual (251). 
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Tabela 25. Faixa de renda individual: 

Faixa de renda Frequên-
cia Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumu-
lado 

Menos de 1 SM (Menos de R$ 622,00) 38 13,5 16,2 16,2
1 SM (R$ 622,00) 41 14,5 17,4 33,6
Entre 1 e 2 SM (De R$ 623,00 a R$ 1.244,00) 78 27,7 33,2 66,8
Entre 2 e 3 SM (De R$ 1.245,00 a R$ 1.866,00) 23 8,2 9,8 76,6
Entre 3 e 5 SM (De R$ 1.867,00 a R$ 3.110,00) 32 11,3 13,6 90,2
Entre 5 e 10 SM (De R$ 3.111,00 a R$ 6.220,00) 16 5,7 6,8 97,0
Mais de 10 SM (Mais de R$ 6.220,00) 7 2,5 3,0 100,0
Total 235 83,3 100,0  
Não tem renda individual 16 5,7    
Não respondeu 31 11,0    
Total 282 100,0    
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Distribuição da renda individual por sexo: homem ganha mais. 

Nenhuma mulher com renda individual superior a 10 SM; 7,7% dos homens com renda 
nessa faixa. 

20% das mulheres com renda inferior a 1 SM e 10,5% dos homens na mesma situação. 

 

Renda individual por Sexo: 
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Renda individual: homens e mulheres - se concentra na faixa de até 2 mil reais. 

1 homem não tem renda individual, contra 15 mulheres. 

 

Empréstimos: 

Elevado número de idosos que estão pagando empréstimo: 110 idosos (ou 39%). 

Para 41,3% deles (ou 45 idosos) tal empréstimo compromete o orçamento familiar de 
forma negativa. 

Abordagem qualitativa: 

Assédio de funcionários de bancos para a realização de empréstimos consignados; 
conhecem pessoas da terceira idade que passam dificuldades por terem se endividado 
com esse tipo de serviço oferecido pelos bancos; desinformação sobre as taxas de juros 
cobradas; conhecem casos de família que se aproveita dos recursos de seus idosos - 
conhecidos explorados por filhos e netos.  

 
 
Percentual de idosos que estão pagando empréstimo(s) por Faixa de renda: 

42,1%

34,1%

46,2%

52,2%

34,4%

25,0%

57,1%
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40,0%

50,0%

60,0%

Menos de 1 SM 1 SM (R$ 622,00) Mais de 1 a 2 SM Mais de 2 a 3 SM 
Mais de 3 a 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de 10 SM  

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

A Renda familiar e o idoso 

Variação da renda familiar: menor R$ 360,00 e maior R$ 20.000,00.  

Concentração da renda familiar nas faixas mais baixas: 39,8% até 2 SM e 57% de até 3 
SM. 



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO IDOSA DE JUIZ DE FORA 
Perfil do idoso residente na área urbana de Juiz de Fora  

 

 
 

26

61 idosos (ou 21,6%) não souberam ou não quiseram informar a renda familiar. 

 

Faixa de renda familiar: 

Faixa de renda familiar Frequên-
cia Percentual Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Menos de 1 SM (Menos de R$ 622,00) 6 2,1 2,7 2,7
1 SM (R$ 622,00) 14 5,0 6,3 9,0
Entre 1 e 2 SM (De R$ 623,00 a R$ 1.244,00) 68 24,1 30,8 39,8
Entre 2 e 3 SM (De R$ 1.245,00 a R$ 1.866,00) 38 13,5 17,2 57,0
Entre 3 e 5 SM (De R$ 1.867,00 a R$ 3.110,00) 51 18,1 23,1 80,1
Entre 5 e 10 SM (De R$ 3.111,00 a R$ 6.220,00) 27 9,6 12,2 92,3
Mais de 10 SM (Mais de R$ 6.220,00) 17 6,0 7,7 100,0
Total 221 78,4 100,0  
Não respondeu 61 21,6    
Total 282 100,0    
Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 

 

Dispersão da renda familiar declarada: 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 50 100 150 200 250
 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais / UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
Obs.: Gráfico construído a partir do número de idosos que informaram a renda familiar (221). 
 

Renda mensal por pessoa: 

Metade dos idosos reside em domicílio com renda per capta de até 1 salário mínimo (SM) 
e 15% em domicílio com renda de até ½ SM por pessoa. 

Regiões: Sudeste (76,9%), Nordeste (53,6%) e Norte (61%) maior parte dos domicílios 
com renda per capta de até 1 SM. 
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Regiões: Centro (62,7%), Sul (52,9%) e Oeste (54,5%) maior parte dos domicílios com 
renda per capta superior a 1 SM. 

 
Faixa de renda por pessoa residente no domicílio e Região: 
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais/ UFJF, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
 

Apesar de serem vistos como frágeis, os idosos vêm assumindo um papel de destaque 
no interior da família ao contribuir de forma significativa, com sua renda, para o 
orçamento familiar. Uma outra maneira de avaliar o papel que os idosos vêm assumindo 
em termos de apoio às famílias é através da participação da sua renda na renda familiar. 
No caso dos idosos juizforanos, verificou-se na abordagem quantitativa que 12,4% dos 
idosos garantem seu sustento através da ajuda de parentes e amigos; e 21,6% recebem 
ajuda financeira (dinheiro) da família, enquanto 54,6% oferecem esse tipo de ajuda aos 
familiares. 

No geral, idosos oferecem ajuda financeira aos seus familiares. 

 
Percentual de idosos que ajudam financeiramente os familiares por Faixa de renda: 
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Fonte: Centro de Pesquisas Sociais, Perfil do Idoso de Juiz de Fora - 2012. 
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Abordagem qualitativa: 

Idosos reconhecem a necessidade de se manterem ativos para melhor qualidade de vida.  
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

As questões aqui discutidas são alvo da preocupação dos profissionais de diversas 
áreas, seja da saúde ou das ciências sociais. Os dados apresentados indicam que Juiz 
de Fora carece de infraestrutura, recursos humanos e respostas sociais capazes de 
satisfazer a real dimensão das necessidades e anseios da população idosa local. 

Apesar de reconhecer as carências do município no tocante ao trato com a pessoa idosa, 
é importante esclarecer que esse não é um problema exclusivo de Juiz de Fora, mas 
presente em grande parte dos municípios brasileiros, sejam eles de pequeno, médio ou 
grande porte. 

As falas e as respostas dos idosos que atenderam nossa demanda por informação 
através dos diferentes instrumentos de pesquisa revelam uma população que tem 
profunda relação de afeto com a cidade, mesmo aqueles que não nasceram no 
município, consideram-na um bom lugar para se viver e, mais, reconhecem-na, de um 
modo geral, um lugar melhor para se viver do que em outros momentos de sua vida. O 
país, para a maioria, melhorou muito e, hoje, distingue que estão implementados direitos 
importantes que impactam positivamente suas vidas. 

Apesar dessa boa avaliação, os direitos conquistados ainda encontram muitas 
dificuldades para se efetivar de fato, como o não respeito de pessoas de outras faixas 
etárias às suas condições de pessoas com prioridades de atendimentos em 
estabelecimentos bancários, de sentar em coletivos e de assistência médica, assim como 
das próprias instituições e de seus servidores que não fazem valer o direito ou dificultam 
sua implementação 

No trânsito, verificamos um dos problemas mais graves expresso na dificuldade que 
muitos possuem de se locomover em uma cidade que se transformou muito e que 
possuui barreiras físicas e culturais para conviver com as pessoas da terceira idade 
circulantes em suas vias públicas. Alia-se a isso, o fato dos próprios idosos por razões 
variadas, que vão das dificuldades auditivas, motoras até a impaciência, terem 
dificuldades no trânsito. Nesse quesito, os idosos são quase unânimes em afirmar que a 
cidade não apresenta boas condições de circulação, apresentando-se como urgente 
mudanças na sinalização e nos equipamento urbanos no trânsito. Vale lembrar que a 
vitimização de idosos no trânsito apresenta taxas altas. 

Na saúde, seus direitos encontram barreiras na falta de remédios para doenças crônicas, 
distribuídos gratuitamente, em determinados postos de saúde, na falta de especialistas 
de gerontologia na rede pública e, no caso daqueles que têm planos privados de saúde, 
na alta mensalidade que compromete o orçamento individual e familiar. É importante 
ressaltar a identificação nos grupos focais de uma avaliação positiva da infraestrutura do 
setor de saúde no município e uma avaliação negativa da gestão e do atendimento. 

A renda da pessoa idosa, em Juiz de Fora, apresenta determinadas características já 
verificadas em outras pesquisas no Brasil, que apontam maior participação no orçamento 
doméstico das famílias, sendo, em muitos casos, sua renda responsável pela maior parte 
pelo maior percentual, quando não, a única a compor a renda familiar. Essa mudança 
representa uma nova característica dos idosos, atualmente, diferentes de outras 
gerações de pessoas da terceira idade que tinham maior dependência da renda dos 



 

 
 

30

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO IDOSA DE JUIZ DE FORA 
Perfil do idoso residente na área urbana de Juiz de Fora  

filhos. Essa mudança é reflexo, entre outros fatores, da ampliação da previdência social, 
da flexibilização do trabalho e da dificuldade de jovens de permanecer no emprego e do 
tempo maior que as pessoas mais jovens permanecem na casa dos pais. 

Os idosos consultados revelaram que para muitos, o trabalho ainda é uma realidade, 
principalmente pela necessidade de complementar baixas aposentadorias ou para ajudar 
a renda familiar. No entanto, para parcela considerável, o trabalho não é um fardo, mas 
uma forma de se sentir útil ou de mostrar para outras que sua capacidade produtiva 
ainda está ativa. Ou seja, o trabalho é uma forma de se valorizar e de se sentir bem. 

Em relação à questão de gênero, observou-se o importante papel que a mulher tem no 
seio da unidade familiar como mediadora de conflitos e de concentrar atenções. São 
aquelas que ficam viúvas mais cedo e que, nessa condição, ficam mais sozinhas. As 
idosas foram aquelas que apresentaram menor nível de instrução e essa condição as 
expõe com mais frequência a abusos tanto de membros das famílias quanto de outras 
pessoas e instituições que se aproveitam dessa fragilidade para fazer-lhes assinar 
contratos, procurações e outros documentos que lhes prejudicam materialmente. 

Questão que preocupa órgãos de defesa do consumidor, os empréstimos consignados 
apareceram como elemento a constranger a renda do idoso. Apareceram no diagnóstico 
em proporções altas, chegando, em algumas faixas de renda, a ser mais de 50% da 
população. Essas iniciativas precisam ser fortemente coibidas no sentido de evitar o alto 
comprometimento mensal da renda e, consequentemente, afetar o consumo de itens 
fundamentais para a sobrevivência do idoso como remédios, alimentação balanceada e 
lazer. 

A violência contra o idoso, tema sempre presente em pesquisas com a população da 
terceira idade e importante para instituições de direitos humanos, não aparece tão 
veementemente no diagnóstico como outros temas como os já citados, o que não 
significa que Juiz de Fora seja um município onde a ocorrência do evento seja pequena. 
O fato do diagnóstico não ter trabalhado diretamente com população asilada, onde a 
violência aparece mais contundentemente, devido à dependência maior de cuidados, 
com pessoas acometidas de enfermidades mais graves e pelos métodos aplicados, que 
dificultam a identificação desses tipos de ocorrência e inibe a declaração, podem ter 
ocultado ocorrências. A violência simbólica, expressa na falta de respeito e na 
estigmatização do idoso foi mais observada e revelada. Entretanto, esse é um tema que 
merece maior aprofundamento e que, esperamos, possa ser revelado por instrumentos 
mais adequados como uma pesquisa de vitimização e em trabalhos com a população 
asilada, não contemplada nessa investigação. 

Esse trabalho não pretende ser a palavra final sobre a situação do idoso, outras questões 
ainda precisam vir à superfície, mas pretende ser uma contribuição para que a cidade 
compreenda melhor a vida do seu idoso. Mais ainda, ele pretende ser o ponto inicial de 
discussões mais aprofundadas, de novas pesquisas e que seus dados possam 
desencadear políticas públicas focadas nas áreas mais carentes. 

O presente relatório, também, não esgota a riqueza de dados revelados, mas apresenta 
questões consideradas mais importantes. O banco de dados produzido pretende ser 
disponibilizado futuramente na página do sítio do Centro de Pesquisas Sociais, para 
aqueles que pretendem pesquisar o assunto. 
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Pretende, de outra maneira, ser mais um instrumento mobilizador de setores da 
sociedade civil, do ministério público, do legislativo e do executivo municipal para que 
possam voltar sua preocupação para a melhoria da qualidade de vida do idoso e terem 
mais subsídios para sua atuação. 
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