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Objetivo: Avaliar as condições socioeconômicas de idosos indígenas Pataxó residente
no município de Carmésia -Minas Gerais. Metodologia: Realizou-se estudo descritivo,
transversal, quantitativo e qualitativo, com idosos indígenas Pataxó de Minas Gerais,
de ambos os sexos, com idade entre 63 e 82 anos, residentes na Fazenda Guarani,
município de Carmésia - Minas Gerais. Ao todo, foram entrevistados 10 indivíduos.
Para a coleta dos dados socioeconômicos utilizou-se formulário próprio, contendo
questionamentos sobre tais condições. A pesquisa só foi iniciada após recebimento do
parecer favorável do protocolo de pesquisa nº. 16.83.08 pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – CEP/Unileste,
atendendo–se às exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados: A amostra foi composta por 10 idosos indígenas Pataxó. Dos participantes,
50% (n = 5) eram do sexo masculino e 50% (n = 5) do sexo feminino, sendo a idade
média de 72 anos. Dentre os entrevistados 60% eram casados, 30% viúvos e 10%
amigados. Quanto à escolaridade 80% eram analfabetos e 20% tinham o ensino
fundamental incompleto. Aproximadamente 40% residiam com 2 a 3 pessoas, 50%
residiam com 4 a 5 pessoas e apenas 10% residiam com 8 pessoas. Todos relataram
possuir casa própria, com saneamento básico, água filtrada e aparelhos
eletrodomésticos como rádio ou televisão. Com relação à renda familiar, 30%
recebiam até um salário mínimo (SM); 60% entre 2 e 3 SM e apenas 10% relataram
renda superior a 3 SM. Quanto à ocupação, verificou-se que todos eram aposentados e
que 30% dos homens ainda trabalhavam na lavoura para complementar a renda
familiar. Muitas vezes o valor, em reais, recebido pelos aposentados é insuficiente para
as despesas domésticas, assim é comum encontrar idosos que desenvolvam atividades
remuneradas, após aposentarem, para completarem sua renda. De todos os idosos
entrevistados apenas um (10%) estava inserido em programa de distribuição direta de
renda.  Conclusão: Os entrevistados apresentam cobertura pelo INSS por meio da
aposentadoria, possuindo condições satisfatórias de moradia. Tal situação proporciona
uma condição favorável ao cuidado e manutenção da saúde.
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