
 
 
 
 
 

Dê sua opinião sobre a Campanha Mundial de Combate ao Idadismo 
 

A Campanha Mundial de Combate ao Idadismo é uma iniciativa apoiada pelos 194 Estados 
Membros da Organização Mundial da Saúde e é parte integrante da Década do 
Envelhecimento Saudável da ONU (2021–2030). 
 
A Campanha Mundial visa combater o idadismo, mudando a forma como todos pensamos, 
sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. A visão da Campanha Mundial de 
Combate ao Idadismo é construir #AWorld4AllAges. [Um mundo para todas as idades] 
 
Como lembrete, os objetivos da Campanha Mundial são: 
 

1. Gerar uma base de evidências 
2. Conscientizar e capacitar – eventos, programas de treinamento 
3. Construir uma coalizão global para gerar mudanças – para melhorar a coleta de dados, 

compartilhar conhecimento e coordenar esforços 
 
À medida que a campanha entra em sua próxima fase, valorizamos seus pensamentos 
sobre: 
 

1. Sua conscientização sobre o idadismo e seus impactos 
2. Seu envolvimento e experiência com a Campanha Mundial até agora 
3. O que você gostaria que acontecesse a seguir 
4. Como você gostaria de se envolver com a Campanha 

 
Suas opiniões ajudarão a informar e moldar o desenvolvimento futuro da Campanha. 
 
Esta é uma cópia completa de uma versão online da pesquisa disponível em 
https://share.decadeofhealthyageing.org/ageism-haveyoursay-pt. 
 
Se você tiver alguma dificuldade em preencher a pesquisa on-line, preencha este PDF e envie-
o para ageism@decadeofhealthyageing.org. 
 
Obrigada desde já. 
 
Uma nota sobre privacidade 
 
As respostas da pesquisa serão tratadas confidencialmente e apenas os resultados agregados 
serão usados para relatórios. Podemos entrar em contato com você para obter quaisquer 
esclarecimentos, se necessário. 
 
  



Vamos começar! 
 
Primeiro, você pode nos contar sobre a pessoa que respondeu a esta pesquisa? 
 
Primeiro nome  
Sobrenome  
Organização / afiliação  
Papel / posição  
País  
Endereço de e-mail  
Você faz parte de um grupo de partes 
interessadas? Selecione a opção que 
melhor descreve você. 

 Governo (nacional) 
 Governo (regional) 
 Governo (local) 
 Organização não governamental 
 Organização Internacional 
 Profissional 
 Individual 
 Representante de uma Associação de 
Pessoas Idosas 

 Meios de comunicação 
 Setor privado 
 Academia 
 Outro 

 
Se você selecionou 'Outro', especifique: 
 

Você faz parte de alguma das seguintes 
redes ou grupos? Por favor, selecione tantos 
quantos forem relevantes. 

 Rede Global da OMS para Cidades e 
Comunidades Amigas da Pessoa Idosa 

 Rede Global da OMS sobre Cuidados de 
Longo Prazo 

 Consórcio Clínico da OMS sobre 
Envelhecimento Saudável 

 Grupo Interagências da ONU sobre 
Envelhecimento 

 Healthy Ageing 50 
 Associações de ex-funcionários da 
OMS/ONU 

 Grupo central para a Campanha mundial 
de combate ao idadismo  

 Grupo Técnico Consultivo sobre medição, 
monitoramento e avaliação da Década das 
Nações Unidas do Envelhecimento 
Saudável (2021-2030) 

 Consórcio da OMS sobre Métricas e 
Evidências para um Envelhecimento 
Saudáve 

 
  



Obrigada. Esta primeira parte da pesquisa se concentra no desenvolvimento da 
Campanha Mundial de Combate ao Idadismo até o momento. 
 

Por favor, indique seu nível de concordância com as oito afirmações a seguir. 

1. O idadismo são os estereótipos (como 
pensamos), preconceito (como nos 
sentimos) e discriminação (como agimos) 
em relação aos outros ou a nós mesmos 
com base na idade. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

2. O idadismo é prejudicial à saúde física, à 
saúde mental, ao bem-estar social e tem 
um alto custo econômico. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

3. O preconceito de idade pode ser 
combatido por meio de políticas e leis, 
atividades educacionais e intervenções 
intergeracionais. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

4. Um mundo sem idadismo poderá 
favorecer o desenvolvimento econômico, o 
conhecimento intergeracional e sociedades 
mais saudáveis e felizes. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

5. Estou ciente da Campanha Mundial de 
Combate ao Idadismo. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

6. A Campanha Mundial conseguiu gerar 
uma base de evidências sobre o idadismo e 
seus impactos. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

7. A Campanha Mundial conseguiu 
aumentar a conscientização sobre o 
idadismo e desenvolver capacidades. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

8. A Campanha Mundial conseguiu 
construir uma coalizão global para gerar 
mudanças. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

 
  



Obrigado. Este próximo conjunto de perguntas se concentra em seu envolvimento com a 
Campanha Mundial de Combate ao Idadismo. 
 
Você se envolveu com a Campanha 
Mundial de Combate ao Idadismo? 

 Não 
 Sim 

Se você respondeu ‘Não’ a pergunta 
anterior, por favor, diga-nos por que não? 
 
250 palavras no máximo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se você respondeu 'Sim' a pergunta 
anterior, como você se envolveu com a 
Campanha Mundial? Por favor, selecione 
tantos quantos forem relevantes. 

 Eu li relatórios e outras publicações sobre o 
idadismo 
 Estou ciente do pacote de mídia social da 
Campanha Mundial 
 Participei de um evento vinculado à 
Campanha Mundial 
 Organizei um evento sobre o idadismo 
 Me envolvi nas redes sociais 
 Visitei o site da Campanha Mundial 
 Baixei recursos 
 Usei um ou mais recursos ou ferramentas 
da Campanha Mundial 
 Me registrei na Plataforma da Década do 
Envelhecimento Saudável da ONU para 
receber atualizações 
 Compartilhei conhecimentos na 
Plataforma da Década do Envelhecimento 
Saudável da ONU 
 Outro 

 
Se você selecionou 'Outro', especifique: 
 
 
 



Se você selecionou 'Li relatórios e outras 
publicações sobre idadismo', você leu 
algum dos seguintes recursos? Por favor, 
selecione tantos quantos forem relevantes. 

 Relatório Mundial da ONU sobre idadismo  
 Idadismo na inteligência artificial para a 
saúde: Resumo da política da OMS 
 Campanhas para combater o idadismo: 
práticas atuais e sugestões para seguir em 
frente 
 Campanha Mundial para combater o 
idadismo: kit de ferramentas 
 Perguntas e respostas da OMS sobre 
idadismo 
 Página da OMS sobre equívocos 
relacionados ao envelhecimento e a saúde 
 Página de tópicos de OMS sobre ao 
Idadismo 
 Juntar gerações para a mudança: aprender 
com abordagens intergeracionais para lidar 
com as questões enfrentadas por pessoas 
mais velhas e mais jovens (HelpAge 
International e Restless Development) 
 Outro 

 
Se você selecionou 'Outro', especifique: 
 
 

Se você selecionou 'Eu usei um ou mais 
recursos ou ferramentas da Campanha 
Mundial', como você os usou? Por favor, 
selecione tantos quantos forem relevantes. 

 Para aumentar a conscientização sobre o 
idadismo 
 Para agir contra o idadismo 
 Outro 

 
 No meu trabalho a nível local 
 No meu trabalho a nível nacional 
 No meu trabalho a nível internacional 

Quais tipos de engajamento foram mais 
úteis para você? 

 

Você pode nos dizer por quê? 
 
250 palavras no máximo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por favor, indique o seu nível de concordância com as duas afirmações a seguir. 

1. Sinto-me parte da Campanha Mundial de 
Combate ao Idadismo. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

2. Sei quais ações preciso tomar para 
combater o idadismo. 

 1 – Concordo plenamente 
 2 
 3 
 4 
 5 – Discordo totalmente 

Você gostaria de ter mais oportunidades de 
se envolver com a Campanha Mundial? 

 Não 
 Sim 

Se você respondeu 'Sim' para a pergunta 
anterior, como gostaria de se envolver com 
a Campanha Mundial? Por favor, selecione 
quantos forem relevantes: 

Fazendo parte da construção da base de 
evidências: 
 

 Fazer parte de um grupo de trabalho em 
uma área de foco específica (por exemplo: 
emprego, assistência a pessoas idosas, 
assistência médica, direitos humanos, 
inclusão digital, habitação, representação 
na mídia) 
 Ajudar a melhorar os dados 
 Ajudar a melhorar as pesquisas 

 
Criando ações para aumentar a 
conscientização: 
 

 Ampliar a conscientização sobre o 
idadismo por meio de minha própria 
organização ou rede 
 Ajudar a lançar e/ou divulgar o Relatório 
Mundial da ONU sobre idadismo e outros 
relatórios em minha região/país/localidade 
 Ajudar a traduzir materiais para o meu 
idioma local 
 Planejar e realizar eventos e atividades 
relacionadas ao idadismo em minha 
região/país/localidade 

 
Ações de capacitação: 
 

 Fazer parte de uma rede de agentes de 
mudança 
 Participar de treinamento sobre idadismo 
para ser um melhor defensor da mudança 
 Compartilhar meu aprendizado e 
conhecimento com outras pessoas por 
meio da Plataforma da Década do 
Envelhecimento Saudável da ONU 

 
 
 
 



Se houver outras maneiras pelas quais você 
gostaria de se envolver com a Campanha 
Mundial, compartilhe-as aqui. 
 
250 palavras no máximo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe alguma restrição para que você e sua 
organização pudessem estar mais 
engajados na Campanha Mundial? 

 Não 
 Sim 

 

Se você respondeu 'Sim' para a pergunta 
anterior, quais são as restrições? Por favor, 
selecione quantos forem relevantes: 

 Idadismo e seus impactos não são bem 
compreendidos 
 Prioridades concorrentes 
 Falta de apoio da minha organização, 
agência ou rede 
 Preciso me concentrar em ações e 
programas existentes sobre idadismo em 
minha própria região/país/localidade 
 Falta de apoio do Secretariado da 
Campanha Mundial 
 Falta de financiamento e tempo 
 Recursos e ferramentas não são relevantes 
 Recursos e ferramentas são difíceis de usar 
 Falta de recursos e ferramentas em nosso 
idioma 
 Outro 

 
Se você selecionou 'Outro', especifique: 
 
 



Obrigado por compartilhar suas perspectivas! Estamos quase no fim. 
 
Você tem alguma sugestão sobre como a 
Campanha Mundial poderia apoiar melhor 
você ou sua organização para tomar 
medidas contra o idadismo? 
 
250 palavras no máximo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você tem alguma sugestão sobre como a 
Campanha Mundial poderia alcançar 
melhor seus objetivos? 
 
250 palavras no máximo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Desejo receber atualizações por e-mail sobre a Campanha Mundial de Combate ao 
Idadismo. 

 
 Desejo receber atualizações por e-mail sobre a Década do Envelhecimento Saudável da 
ONU. 

 
 Eu concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade da Plataforma da Década. 

 
Muito obrigado por tomar o tempo para fornecer seus comentários e sugestões! 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre esta pesquisa ou sobre a Campanha Mundial de Combate 
ao Idadismo, não hesite em entrar em contato com ageism@decadeofhealthyageing.org. 
 
Enquanto isso, você conhece alguma outra organização ou indivíduo que estaria interessado 
em opinar sobre a Campanha Mundial de Combate ao Idadismo? Compartilhe o link da 
pesquisa com eles: https://share.decadeofhealthyageing.org/ageism-haveyoursay-pt 
 
Mais uma vez obrigado pelo seu tempo. Juntos, podemos criar #AWorld4AllAges! [Um 
mundo para todas as idades] 
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