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RESUMO 

Este trabalho visa discutir, por meio de um estudo de revisão bibliográfica, o 

problema da violência contra o idoso. A partir da leitura de textos, artigos e da 

atual legislação, são descritos os diferentes tipos de violência cometida contra a 

população acima dos 60 anos, sua incidência no Brasil e no mundo, além das 

políticas públicas e leis de proteção a essa população e as pesquisas e estudos 

sobre a violência contra o idoso. Os dados sugerem que a violência contra a 

pessoa idosa é um problema de saúde pública que demanda ações de prevenção 

e combate para garantir uma melhor qualidade de vida a essa parcela da 

população.   

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Violência, Idoso, Maus-tratos, Prevenção. 
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ABSTRACT 

 

This term paper aims to discuss, through a bibliographic review study, the problem 

of violence against the elderly. Based on the reading of texts, articles and current 

Brazilian legislation, are described the different types of violence against the 

population over 60 years old, their incidence in Brazil and in the world, public 

policies, laws to protect, research and studies on violence against the elderly. The 

data suggest that violence against the elderly is a public health problem that 

requires prevention and actions to ensure a better quality of life for this portion of 

the population. 

 

 

Keywords: Aging, Violence, Elderly, Maltreatment, Prevention.  
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Capitulo I 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

o número de pessoas no Brasil acima de 60 anos continua crescendo. Em 2008, 

enquanto a porcentagem de crianças de 0 a 14 anos correspondia a 26,47% da 

população total, o contingente de pessoas com 65 anos ou mais representava 6,53%. Já 

em 2050, a estimativa é de que a porcentagem de crianças corresponda a 13,15% da 

população total, e a população idosa ultrapasse os 22,71% da população total.  

É importante salientar que muitas são as dificuldades enfrentadas pela idade 

avançada, que afetam não só os aspectos físicos decorrentes da fragilidade e 

vulnerabilidade própria do estado fisiológico, mas também novos agravos 

vivenciados pelos idosos na sociedade contemporânea, em potencial, a crescente 

violência social contra eles (GAIOLI, 2004).  

Como meios de combate e prevenção aos altos índices de violência contra os 

idosos, foram criadas leis para defender a dignidade e bem estar do idoso, 

garantindo-lhe o direito a vida, reconhecendo ser dever da família, da sociedade e 

do Estado seu amparo, assegurando sua participação na comunidade, entre outras 

coisas. 

 A partir do exposto, o presente trabalho objetiva discutir a violência contra a 

pessoa idosa, procurando traçar um panorama epidemiológico e discutir os 

diferentes mecanismos de proteção, combate e prevenção desse fenômeno. O 

interesse por essa temática surgiu pelos questionamentos sobre o processo de 

envelhecimento. A forma como a velhice é vista e tratada pela sociedade, a 

diferença cultural na maneira de enxergar o idoso como sábio ou como um inválido, 

são fatores que me intrigam profundamente. E, principalmente, a constatação do alto 

índice de violência sofrida por grande parte dos idosos em todo o mundo, figura 

como motivação para a realização desse trabalho, pois os dados sobre a violência 

cometida contra os idosos dentro dos lares é cada vez maior, e cada vez mais 

idosos tornam-se vítimas dos próprios filhos, noras, netos ou parentes próximos.  
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 Então, surge a demanda pelo questionamento dos motivos que levam alguém 

tão próximo da vítima a cometer contra ela atos de violência, tanto física quanto 

psicológica, e pela investigação sobre a legislação de combate e prevenção desse 

problema de saúde pública. Assim, acredito que o estudo sobre o tema da violência 

intrafamiliar contra o idoso é de grande valia para ampliar a compreensão sobre o 

processo de envelhecimento, as causas e consequências da violência para idoso, e 

as diferentes leis de proteção disponíveis a essa população. 

 No segundo capítulo serão apresentadas as definições de velhice a partir da 

perspectiva do desenvolvimento humano, destacando a teoria de Paul Bates, pois 

ela defende que o processo de envelhecimento não é caracterizado apenas por 

percas, mas por percas e ganhos concorrentes. No terceiro capítulo a discussão 

será a respeito da violência contra o idoso, abordando o conceito, caracterização, 

incidência e prevalência, o perfil dos agressores, indicadores, causas e 

consequências da violência doméstica contra o idoso. Já o quarto capítulo apresenta 

as formas de enfrentamento da violência, com base nas leis desenvolvidas para 

proteger, amparar e assegurar a integridade física e emocional desses indivíduos, 

além de abordar as formas de prevenção e atendimento.  
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Capitulo II 

ENVELHECIMENTO NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

2.1 Envelhecimento 

A partir da segunda metade do século XIX, a velhice começou a ser rotulada 

como uma etapa da vida que evidencia a decadência física e a ausência de papéis 

sociais. O avanço da idade era marcado como um processo contínuo de perdas e 

dependência, atribuindo assim, uma identidade de falta de condições aos idosos e 

uma imagem negativa da velhice (DEBERT, 1999).  

As associações negativas relacionadas à velhice se perpetuam até os dias 

atuais, mas elas nada mais são do que resultado de uma construção social e 

temporal de uma sociedade. Para Neri e Freire (2000), o envelhecimento ainda está 

ligado ao declínio das capacidades e a deterioração do corpo. “Na base da rejeição 

ou da exaltação acrítica da velhice, existe uma forte associação entre esse evento 

do ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento e a dependência” (NERI; 

FREIRE, 2000). 

Serão abordados nos próximos parágrafos algumas definições de 

envelhecimento e as diferentes dimensões de idade que compõem o processo de 

envelhecimento, que são: A idade cronológica, a idade biológica, a idade social e a 

idade psicológica. 

O envelhecimento é uma das fases do desenvolvimento humano, assim como 

as fases anteriores, presentes desde o começo da vida, e agora até o fim dela. Com 

as peculiaridades dessa etapa, o envelhecimento não demarca apenas o limiar entre 

o novo e o velho, trata-se de diferentes aspectos cronológicos, biológicos, culturais, 

sociais e psicológicos. 

Envelhecer é um processo natural que determina uma etapa da vida do 

homem e ocorre através das mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem 

de forma singular cada indivíduo. É um processo multifatorial e subjetivo, o que 

permite a cada indivíduo envelhecer de sua própria maneira (DIAS, 2007). 

Avaliador
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O envelhecimento é uma das fases do ciclo vital da qual os seres humanos 

estão sujeitos a passar, assim como a infância, a adolescência e a maturidade, ele é 

marcado por mudanças biopsicossociais específicas, relacionadas com a passagem 

do tempo. No entanto, envelhecer varia de indivíduo para indivíduo, podendo ser 

determinado geneticamente ou por influência do modo de vida de cada um, pelas 

características do ambiente em que vivem e pela situação nutricional de cada um 

(ÁVILA; GUERRA; MENESES, 2007). 

Para alguns autores, o envelhecimento é o estado final do desenvolvimento, 

que todo ser humano sadio e que não tenha sofrido nenhum acidente vai atingir. 

Entretanto, faz se necessário um cuidado para não atribuir tanto valor a palavra 

“desenvolvimento” e passar a impressão de que o envelhecimento necessariamente 

implica uma melhora. É exatamente esse ponto que um dos autores enfatiza, 

classificando a velhice como pós-desenvolvimental, ou seja, para ele na fase do 

envelhecimento o indivíduo já realizou todas as capacidades de se desenvolver, 

restando apenas potencialidades de danos de ação tardia (WAJMAN, 2015).  

Já para outros autores, como Paul Bates, envelhecimento e desenvolvimento 

são eventos correlatos, essa fase do desenvolvimento é marcada por perdas e 

ganhos concorrentes, não apenas por perdas. Mas esses e outros estudiosos do 

Desenvolvimento Humano serão apresentados mais a frente.  

A gerontologia (estudo do envelhecimento nos diferentes domínios) considera 

envelhecer um evento multifatorial e progressivo, e a velhice como uma experiência 

potencialmente bem sucedida, mas diferente para cada um e que pode ser 

vivenciada com menor ou maior qualidade de vida (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 

2008).  

Para compreender a velhice devemos partir da relação que ela estabelece 

com os aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais, partindo do 

princípio de que essa relação ocorre de acordo com a cultura na qual o indivíduo faz 

parte. Vamos às definições de cada uma: 

A idade cronológica é a medida de quão velha uma pessoa é, mas é uma 

medida arbitrária, ela mensura a passagem do tempo desde o nascimento. 

Entretanto, o conceito de idade é multidimensional e, dessa forma, a idade 
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cronológica não se torna uma boa medida da função do desenvolvimento (HOYER; 

ROODIN, 2003).  

A velhice não é definida por simples cronologia, mas por um conjunto de 

condições físicas, mentais, funcionais, culturais, sociais e biológicas dos sujeitos, por 

isso, é possível observar indivíduos com a mesma idade cronológica, mas com 

aparência, estado de saúde física e psicológica distintas. Por exemplo, é muito 

comum que as pessoas cometem que certo sujeito “não aparenta a idade que tem” 

ou que “está muito bem conservado”.  

A política nacional do idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 04 de janeiro de 1994, e o 

estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, definem que devem ser 

considerados idosos pessoas com 60 anos ou mais. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (2002) define o idoso segundo sua idade cronológica, portanto, idoso 

é aquele com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e com 65 anos ou 

mais em países desenvolvidos.  

Os gerontologistas também definem essa idade como limiar do 

envelhecimento, pois é por volta dessa faixa etária de 60 anos que as mudanças 

físicas e psicológicas características da senescência tende a ocorrer. Mas é 

importante ressaltar que a idade cronológica não é um marcador preciso para as 

mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento. Existem diferenças 

importantes relacionadas ao estado de saúde, capacidade de participação e níveis 

de independência entre pessoas dessa mesma idade (BRASIL, 2005).  

A idade social refere-se às expectativas da sociedade com relação ao modo 

como o individuo deve se comportar de acordo com a idade cronológica que tem. A 

cultura tem um peso muito grande na avaliação da idade social de um sujeito, pois 

define como a sociedade enxerga o processo de envelhecimento, que lugar ela 

atribui para o idoso, o quanto ela o julga mais velho ou mais jovem devido à maneira 

que ele se comporta ou se veste dentro de uma classificação esperada para sua 

idade (SCHROOTS; BIRREN, 1990). 

A idade biológica é definida pelas modificações sofridas pelo corpo e pela 

mente ao longo do processo de desenvolvimento que caracterizam o processo de 

envelhecimento humano, como por exemplo, as mudanças e as perdas que fazem 
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parte dessa fase. A pele fica menos elástica, a visão declina a audição também 

diminui, o peso e o volume do encéfalo diminuem devido à perda de neurônios, mas 

as funções mentais se preservam até o fim da vida (COSTA; PEREIRA, 2005).  

Já o conceito de idade psicológica pode ser definido com um vínculo que 

existe entre a idade cronológica e as capacidades psicológicas de cada indivíduo, 

como por exemplo, a percepção, memória e aprendizagem, as quais designam o 

quanto o indivíduo tem potencial de funcionamento futuro (NERI, 2005). Ou seja, a 

idade psicológica diz respeito à capacidade que o sujeito possui, através de suas 

habilidades, de se adaptar as exigências do meio. Para que essa adaptação seja 

possível, é preciso a utilização da memória, inteligência, aprendizagem, percepção, 

controle emocional, entre outros. Por isso, em parte a caracterização do sujeito 

como velho ocorre quando ele começa a apresentar lapsos de memória, dificuldade 

em aprender, de se concentrara e orientar, devido a comparação com as 

capacidades cognitivas que apresentava antes. 

A idade psicológica também pode ser definida através dos comportamentos 

adquiridos e mantidos por toda a vida. Segundo Neri (2001), a idade psicológica é “a 

maneira como cada indivíduo avalia em si mesmo a presença ou a ausência de 

marcadores biológicos, sociais e psicológicos da idade, com base em mecanismos 

de comparação social mediados por normas etárias” (NERI, 2001, p.43). 

Em razão de todos os fatos mencionados, compreende-se a importância e a 

relevância das medidas de idade cronológica, biológica, psicológica e social para 

que se possa compreender o envelhecimento, mas apenas para a compreensão 

desse processo e não para a determinação dele. Pois envelhecer é uma experiência 

individual que pode ser vivenciada de forma positiva ou negativa, somada a historia 

de vida do sujeito, a cultura da qual faz parte e as representações dessa fase que 

ele tem devido a sociedade em que vive. 

A Psicologia do Envelhecimento tem como objetivo estudar as mudanças 

comportamentais que ocorrem com o avanço da idade, distinguindo os padrões de 

comportamento típicos da velhice daqueles que estão presentes em outras idades. 

Os conceitos e as teorias mais influentes atualmente foram desenvolvidos nos 
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últimos 60 anos, no mesmo período em que o envelhecimento populacional se 

expandiu praticamente em todo o mundo.   

Com o aumento da população idosa aumentou também os gastos para as 

sociedades, dessa forma, as sociedades investiram nos estudos de novas teorias e 

intervenções para proporcionar um envelhecimento saudável, ativo e produtivo. Não 

apenas para proporcionar um envelhecimento saudável para essa população, mas 

também para conhecer melhor as características oriundas da velhice. Essas teorias 

influenciaram a organização de programas e movimentos sociais voltados, por 

exemplo, para a ocupação do tempo livre dos idosos, com propostas de lazer, 

atividades físicas, entretenimento, entre outros. Em razão da criação dessas 

propostas, surgiu um novo termo para a velhice: terceira idade, ganhando dessa 

forma, um lugar no processo de temporalização da vida humana. 

Depois dessa breve introdução sobre o surgimento das teorias do 

envelhecimento, serão apresentadas as principais teorias psicológicas do 

envelhecimento que se desenvolveram nesse período. 

Uma das principais teorias do envelhecimento é a teoria postulada por Erick 

Erikson acerca do desenvolvimento humano dividida em oito estágios psicossociais. 

Em cada um dos estágios o ego passa por uma crise. O desfecho da crise pode ser 

positivo ou negativo, quando o desfecho é positivo ele ajuda na superação da 

próxima crise e, quando é negativo, além de deixar o ego mais fraco e rebaixá-lo a 

estágios anteriores de desenvolvimento, também atrapalha na superação das 

próximas crises.   

Durante todo o ciclo vital, o indivíduo é desafiado para que ele possa 

estabelecer novas relações, tanto consigo, quanto com o mundo e a superar 

limitações. Cada estágio envolve o sujeito em um processo de reintegração dos 

temas psicossociais experimentados em estágios anteriores a novos temas 

relacionados à idade (ERIKSON; ERIKSON; KIVNICK, 1986). 

As fases propostas por Erikson (1950/1963; 1982/1998) e as forças 

psicossociais a serem adquiridas no oitavo estágio são: integridade versus 

desespero: sabedoria. O conflito presente nesse estágio seria entre a integridade e o 

desespero e a força psicossocial que deve ser adquirida pelo sujeito é a sabedoria. 
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Esse conflito ocorre quando o ser humano passa a refletir sobre sua vida, tudo o fez 

e o que deixou de fazer. Essa retrospectiva pode ser vivenciada de diferentes 

formas, pode ser positiva, como um sentimento de dever cumprido, de aceitação da 

condição que ele apresenta agora e, negativa, de não aceitação da velhice e de 

desespero diante dela (LIMA, 2011).  

Os principais desafios associados a oitava e a nona etapas são resolver os 

conflitos do passado, investir nas relações sociais que ocorrem no presente e 

encarar o final da vida com serenidade. Dessa forma, a conquista da virtude 

sabedoria corresponde à capacidade de equilibrar um sentido de coerência e 

plenitude pessoal com o desespero diante da proximidade da morte, além da 

aceitação dos erros cometidos e omissões do passado. 

Integridade segundo Erik Erikson seria a capacidade de aceitar os limites da 

vida, ou seja, é a sensação de que se fez o que podia ser feito e de passar com 

sabedoria aquilo que aprendeu em sua jornada para o próximo. Seria um “bom 

levantamento da vida”, aceitando as escolhas que fez no passado sem se lamentar 

demasiadamente por aquilo que não foi possível fazer. Já o desespero, como o 

próprio nome sugere, é quando o indivíduo se desespera com a aproximação da 

morte, surge um sentimento de que seu tempo cessou, de que não há mais tempo 

para fazer as coisas que gostaria, restando-lhe apenas aguardar a morte.  

Na velhice, a necessidade de estabelecer vínculos sociais torna-se mais 

evidente, pois há um crescimento do desespero, uma sensação de estagnação que 

não passa e uma ausência de propósito. Fazer parte da vida dos filhos e netos, 

transmitir seus conhecimentos para as próximas gerações e manter relações sociais, 

são ações que podem aumentar o envolvimento vital. Muitas vezes, fisicamente 

limitado e confrontado com o fim da vida próximo, o idoso se encontra lutando para 

aceitar seu passado e as incertezas do futuro. Reconhecer os erros e balancear o 

desespero com o senso de integridade é essencial para continuar vivendo 

(ERIKSON; ERIKSON; KIVNICK, 1986). 

Erikson (1998) afirma que as virtudes adquiridas durante o desenvolvimento 

são desafiadas ao final da vida, principalmente na nona etapa, devido o declínio das 

habilidades físicas e mentais. O idoso que tiver superado anteriormente as crises e 
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estiver inserido em um ambiente que o auxilie na superação das dificuldades dessa 

etapa não será acometido pelo desespero. Dessa forma, irá enfrentar o fim da vida 

com serenidade e sabedoria, experimentando envolvimento vital e, possivelmente, a 

virtude da gerotranscendência (YOUNT, 2009). Esta envolve transcender as 

limitações do corpo, obter uma nova compreensão do tempo, de si mesmo e das 

relações sociais, sensação de conexão com as gerações que vieram antes e uma 

nova compreensão da vida e da morte (ERIKSON, 1998). No outro extremo, temos o 

elemento distônico do desespero, que se defronta com a integridade. Esse elemento 

é experimentado quando o idoso, ao olhar o caminho percorrido até aqui, vislumbra 

sua existência através dos erros cometidos. A vida, sob o olhar do desespero, é vista 

como um conjunto de tarefas que ficaram pendentes, marcada por falhas e 

limitações. Yount afirma que o idoso em desespero “abriga ressentimentos acerca 

da brevidade da vida e do fato de que não pode começar tudo de novo” (2009, p.79). 

Sendo assim, o sujeito é incapaz de incorporar experiências positivas e negativas, 

erros e acertos, em sua perspectiva de vida. Muitas vezes, esse idoso acaba por 

desenvolver psicopatologias como forma de fuga a se viver assim (BIRMAN, 1995; 

GOLDFARB, 2004).  

A segunda teoria a ser apresentada aqui será a Teoria do Afastamento. Essa 

teoria foi apontada por Buhler (1935) e Jung (1971) como típica da meia idade e da 

velhice a tendência ao afastamento e à interiorização. Eles caracterizaram esse 

processo como intrínsecos e aptos a gerar crescimento. Tal teoria considera a 

tendência ao afastamento como produto da socialização e como requisito funcional 

da estabilidade social. Cummings e Henry (1961) consideravam como 

desengajamento o afastamento natural e normal dos indivíduos que envelheciam 

dos papéis em sociedade e das atividades da vida adulta. Simultaneamente, 

ocorreria crescimento da preocupação com o self e declínio do envolvimento 

emocional com o próximo.  

Segundo os autores a funcionalidade do afastamento dos idosos é útil tanto 

para eles quanto para a sociedade. Para eles, pois possibilita preparar-se para a 

morte e, para a sociedade, pois disponibiliza espaço para os mais jovens e mais 

eficientes. O afastamento é mutuamente consentido quando a sociedade e os idosos 

compartilham aprendizagens sobre deveres e direitos, ou seja, quanto ao dever de 

afastar-se dos idosos e o direito dos mais jovens de esperar que o façam em 
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favorecimento da sociedade. É um processo natural e espontâneo, pois a queda das 

interações sociais é intrínseca ao envelhecimento.  

Ainda que essa teoria tenha sido desenvolvida baseada em dados do Estudo 

de Kansas City (CUMMINGS; HENRY, 1961), ela não se sustenta empiricamente, 

pois não há comprovações de que os idosos o fazem voluntariamente e 

universalmente, sequer se sabe se os que não se afastam apresentam algum tipo de 

problema ou são bem sucedidos financeiramente. A teoria de defasagem estrutural 

(RILEY; JOHNSON; FONER, 1972), apresenta-se de maneira mais satisfatória para 

explicar o afastamento dos idosos, dessa forma, ela será apresentada agora. 

A terceira teoria apresentada aqui será a Teoria de defasagem estrutural. O 

conceito sociológico de defasagem estrutural, fixado pela teoria sociológica de 

estratificação por idade (RILEY; JOHNSON; FONER, 1972), refere-se ao fato de as 

estruturas sociais não conseguirem disponibilizar aos idosos economicamente 

improdutivos, os mesmos benefícios sociais que disponibiliza para seus membros 

produtivos e, ao fato de serem incapazes de seguir as mudanças demográficas. A 

defasagem estrutural é uma relevante fonte de atribuição de características 

negativas aos idosos, como, por exemplo, que o crescimento da população idosa 

resulta no crescimento dos custos com a saúde, com a previdência social e com as 

cargas tributárias.  

Pode-se considerar a teoria da modernização (COWGILL; HOLMES, 1972) 

como precursora desse conceito. Ela postula que conforme a sociedade se 

moderniza, o status social do idoso declina. Essa queda é governada por três 

processos. Um seria a adoção de novas tecnologias, o que acarreta a valorização 

dos mais jovens e a perca de espaço dos idosos, rebaixando assim seu status, sua 

influência, seu conhecimento e envolvimento social. O segundo processo é a 

urbanização, pois a separação geográfica enfraquece os laços familiares, aumenta a 

distância e, como consequência diminui o status do idoso na família e também na 

comunidade. O terceiro seria o investimento na educação e na profissionalização 

que a sociedade geralmente faz dos mais jovens em detrimento das oportunidades 

ofertadas aos mais velhos.  
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Portanto, a teoria retrata que as sociedades não são capazes de investir 

igualmente em seus membros, pois conforme o número de idosos cresce na 

população, ocorre uma tensão por recursos, o que prejudica a imagem social do 

idoso e principalmente seu bem estar. 

Nas sociedades contemporâneas, as atuais sociedades globalizadas ou em 

vias de globalização, podemos observar idosos de idades, educação gênero e 

classes sociais distintas em busca de dar continuidade ao seu papel social, ao seu 

status, sua influência e poder no meio de trabalho e na vida, de não se estagnar. 

Assim como há também, indivíduos acomodados à ideia de afastamento, 

interiorização e preparação para a morte. 

E por último será abordada a teoria da seletividade socioemocional. Seus 

fundamentos foram postulados por Carstensen (1991), para explicar o afastamento 

social, a queda nas interações sociais, na intensidade e na variação das respostas 

emocionais dos idosos, cujas teorias apresentadas anteriormente apontavam como 

consequências naturais do processo de envelhecer.  

Segundo a autora a redução da amplitude da rede de relações sociais e da 

participação em sociedade do idoso não acarreta necessariamente perdas físicas e 

sociopsicológicas naturais e esperadas, mas a redistribuição de recursos 

socioemocionais, por consequência da mudança na perspectiva de futuro. Na 

juventude, geralmente há uma tendência maior de criação de laços de amizades e 

relações sociais mais numerosas, pois nessa fase, o sujeito está descobrindo o 

mundo, se abrindo para ele, explorando e afirmando seu status e sua identidade. 

Suas metas são maiores e de longo prazo, pois possuem a vida inteira para realizá-

las. Já na velhice, as metas são menores, os indivíduos buscam manter as relações 

sociais próximas que possuem, pois apresentam uma chance maior de oferecer 

conforto emocional. Essas relações sociais apresentam maior relevância para a 

adaptação nesse momento em que a expectativa de vida está reduzida, do que a 

ampliação da rede de contatos sociais. Dessa forma, os idosos tendem a reorganizar 

suas metas e suas relações sociais, priorizando realizações mais curtas e preferindo 

relações sociais de maior significância, descartando aquilo que for irrelevante a 

esses critérios (CARSTENSEN, 1991).  
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Carstensen investiu na análise do comportamento emocional dos idosos 

apontando que, nessa fase, os sujeitos experimentam e demonstram emoções 

menos intensas, evitando emoções negativas e tendem a apresentar uma 

capacidade reduzida de decodificar as expressões emocionais. Essas alterações 

não significam apenas perdas, elas também são uma forma de adaptação dos 

idosos, pois lhes permitem poupar recursos já escassos, guardar suas energias para 

objetivos relevantes e aperfeiçoar o funcionamento cognitivo, afetivo e social. Tal 

processo indica uma maior capacidade de calibrar o efeito da intensidade dos 

eventos, maior aproximação entre afetividade e cognição, mecanismos de defesa 

mais desenvolvidos, uma satisfação maior com a vida e um maior aproveitamento de 

estratégias proativas (SCHEIBE; CARSTENSEN, 2010).  

Dessa forma, podemos afirmar que essa teoria defende que os idosos 

adequam seu ambiente social com o objetivo de evitar os afetos negativos, 

procurando minimizá-los e buscando aumentar sua sensibilidade para receber os 

afetos positivos. Sendo assim, esses sujeitos alcançam uma melhor qualidade de 

vida na senescência, e uma adaptação bem sucedida nessa fase significa viver de 

forma saudável com os recursos disponíveis, e não necessariamente apresentar 

uma saúde esplêndida e recursos cognitivos e sociais brilhantes.  

O Brasil é um país que envelhece a passos largos. O número da população 

idosa tem crescido mais rapidamente do que o de qualquer outra faixa etária em 

todo o mundo. Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2011), a população 

brasileira em 2011 era de 190.755.199 milhões. O contingente de pessoas idosas, 

ou seja, pessoa com 60 anos ou mais era de 20.590.599 milhões, aproximadamente 

10,8 % da população total. Desses, 55,5 % (11.434.487) são mulheres e 44,5% 

(9.156.112) são homens.  

De acordo com Beltrão, Camarano e Kanso (2004), espera-se que em 2020 
a população idosa atinja a marca de 30,9 milhões de pessoas, constituindo 
assim 14% da população brasileira e ocupando o sexto lugar na 
classificação mundial (INOUYE et ai, 2008, p. 15).  

Essa alta taxa de crescimento resultou, na virada do século, em um número 

da população de idosos oito vezes maior do que os números referentes ao 

crescimento da população jovem. Caso esses dados se mantenham, a partir de 
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2030, o total da população idosa ultrapassará o número de jovens entre 15 e 29 

anos (CAMARANO et al, 1999).  

O aumento da população idosa é decorrente à redução nas taxas de 

fecundidade e mortalidade. 

Conforme Berquó, 

(...) a transição da fecundidade no Brasil teve início em meados da década 
de 1960. As taxas sofreram redução de 24.1% entre 1970 e 1980, de 38.6% 
na década seguinte e a partir daí, 11.1% entre 1991 e 2000. (BERQUÓ, 
1998, p.08) 

Há uma queda no número de ingressos de crianças na população e isso 

acarreta na diminuição da proporção de jovens e, posteriormente há um declínio nas 

taxas de mortalidade, fazendo com que a expectativa de vida da população como 

um todo aumente, provocando significativas alterações na estrutura etária da 

população. 

Essas mudanças fizeram com que a população saísse de um regime 

demográfico de alta natalidade e alta mortalidade e entrasse em outro, 

primeiramente com baixa mortalidade e depois com baixa fecundidade. O que 

desencadeou no envelhecimento da população. Esse processo é conhecido como 

transição demográfica, que é a passagem de um regime demográfico de alta 

natalidade e alta mortalidade para outro com baixa natalidade e baixa mortalidade. 

Em 1960 o Brasil teve uma queda brutal na taxa de fecundidade, pois teve 

seu perfil demográfico transformado, passou de uma sociedade majoritariamente 

rural e tradicional, com famílias grandes e alto risco de morte na infância, para uma 

sociedade, em sua grande maioria, urbana e com menos filhos.  

Desde então o número de filhos por mulher vem se reduzindo. Desde 1970, 

As taxas de fecundidade vêm decrescendo em todas as regiões, atingindo em 1999, 

a média de 2,2 filhos por mulher. Se em 1970, as brasileiras tinham, em média, 5,8 

filhos, em 2015, esse número não chegava a 2. O número de nascimentos caiu 

13,3% entre 2000 e 2012, e a taxa de fecundidade foi de 1,77 filhos por mulher, 

menor do que em 2011 quando a taxa era de 2,29. (DATASUS, 2014) 
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Segundo o jornal EL PAÍS, a proporção de famílias formadas por casais sem 

filhos cresceu 33% no Brasil entre 2004 e 2013. Ao longo desse período, houve uma 

queda de 13,7% na proporção dos casais com filhos (de 50,9% para 43,9%). Já o 

número de casais sem filhos cresceu de 14,6% para 19,4%. Segundo a Síntese de 

Indicadores Sociais, em 2013 um em cada cinco casais brasileiros não tinham filhos 

(EL PAÍS, 2015). 

A Epidemiologia do Envelhecimento é caracterizada pela transição 

demográfica, que são as mudanças de alguns indicadores de saúde, diminuição das 

taxas de fecundidade e de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. E pela 

transição epidemiológica, que são as modificações no comportamento da morbidade 

e mortalidade da população, proposto por Omran, em 1971. De acordo com o autor, 

a transição epidemiológica está salientada na alteração dos padrões de saúde e 

doença, nas relações entre esses padrões, seus fatores determinantes e suas 

consequências. Essas mudanças nos padrões se referem à diminuição dos níveis de 

mortalidade por doenças infecciosas e o aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis (OMRAN, 1971). 

A mudança das doenças transmissíveis para as não transmissíveis ocorre de 

forma rápida nos países em desenvolvimento, onde as doenças crônicas como as 

doenças do coração, depressão e câncer são as principais causas de incapacidade 

e morte. Também nos países desenvolvidos, as doenças crônicas estão entre as 

principais causas de incapacidade e redução da qualidade de vida dos idosos 

(WHO, 2001).  

Segundo Stevenson, Gonçalves e Alvarez (1997) a medida que a população 

idosa aumenta, o número de casos de doenças do tipo crônico-degenerativo 

também aumenta. Entre essas doenças, destaca-se a síndrome demencial que afeta 

principalmente os processos cognitivos e resulta na perca da capacidade funcional 

do idoso, comprometendo assim, sua qualidade de vida.  

Segundo a Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID), que é um catálogo publicado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e tem por objetivo criar uma codificação padrão para as 

doenças, e por estar em sua décima versão, publicada em 1992, é escrita como 
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CID-10. As principais causas de morte nos idosos brasileiros são, em primeiro lugar, 

as doenças do aparelho circulatório, em segundo lugar as neoplasias (tumores), em 

terceiro as doenças do aparelho respiratório, em quarto as doenças endócrinas 

nutricionais e metabólicas e em quinto lugar ficam as mortes por causas externas. 

As doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, 

câncer entre outras, além das doenças renais, foram responsáveis por 72% dos 

óbitos no Brasil em 2007, 10% das mortes ocorreram devido a doenças infecciosas e 

parasitárias e 5% devido aos distúrbios de saúde materno-infantis (CAMARANO et 

al., 1999).  

Os fatores de risco são condições que têm uma maior propensão de risco de 

desenvolver algum evento referente à saúde, após determinado tempo. A frequência 

de determinados fatores de risco indica uma chance maior de aparecimento de 

danos à saúde, e uma vez identificados, esses fatores podem ser tratados ou até 

mesmo modificados através de ações de saúde e promoção de medidas preventivas 

para a manutenção e recuperação da saúde do idoso. Por isso, é importante 

desenvolver pesquisas e políticas públicas adequadas para que se atendam as 

demandas específicas de saúde do idoso, a fim de minimizar as mortes causadas 

pelas doenças de maior incidência nessa faixa etária. Por exemplo, a prevenção das 

doenças crônicas e de suas sequelas já é possível através do controle de causas ou 

fatores de risco, graças aos programas de prevenção de doenças crônicas. 

Frente ao panorama observado, a Organização Pan-Americana de Saúde em 

convênio integrado pela Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

(CEPAL), o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), o Programa de 

Envelhecimento das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e com a colaboração de 

diversos países da Região, coordenou um estudo multicêntrico denominado Saúde, 

Bem-Estar e Envelhecimento (SABE, 2000) para traçar o perfil dos idosos na 

América Latina e no Caribe. Participaram desse estudo a Argentina, Barbados, 

Brasil, Chile, Cuba, México e Uruguai. No Brasil, a pesquisa foi feita com a 

população de idosos que residiam no município de São Paulo, no ano de 2000. O 

objetivo desse estudo foi de verificar os fatores de risco para mortalidade entre os 

idosos, caracterizar e analisar as causas de óbito, além de coletar informações sobre 
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as condições de vida de cada um dos entrevistados, avaliar o acesso e utilização 

aos cuidados de saúde e os diferenciais de gênero e socioeconômicos.  

Foram entrevistados 2.143 indivíduos com 60 anos ou mais, utilizando-se o 

questionário padronizado do estudo SABE. A maioria dos óbitos ocorridos foi do 

sexo masculino (55,3%) e em velhice avançada, com idade igual ou superior a 80 

anos (55,3%). 84,2% desses idosos viviam acompanhados por familiares e 81,6% 

não necessitou de ajuda para responder a primeira fase de coleta de dados, 

mostrando que estavam cognitivamente bem. 

As principais causas de óbito observadas nessa pesquisa, de acordo com a 

CID-10, foram as doenças do aparelho circulatório (47,4%), as neoplasias (15,8%), 

as doenças do aparelho respiratório (13,2%), as doenças do aparelho digestivo 

(7,9%), as doenças endócrinas, nutricionais ou metabólicas (7,9%) e outras causas 

(7,9%). 

Os fatores de risco encontrados foram: dificuldade de locomoção, gênero 

masculino (maioria dos óbitos ocorridos foram do sexo masculino), a maioria dos 

entrevistados avaliou sua saúde como "má", idade avançada e dificuldade para ir ao 

banheiro.  

Os resultados da Pesquisa SABE podem contribuir para a adoção de medidas 

preventivas para os idosos, com o objetivo de diminuir os números de mortes, pois 

através desse estudo foi possível fazer um levantamento sobre as principais causas 

de morte nessa faixa etária, o modo de vida da parcela dos idosos estudados, suas 

dificuldades e necessidades de saúde. 

Segundo a pesquisadora Maria Lúcia Lebrão, professora titular sênior da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenadora do 

Estudo SABE, enquanto a curva de mortalidade se move para idades cada vez 

maiores, a curva de morbidade praticamente não se alterada. Dessa forma, as 

pessoas passam a viver mais, mas continuam a ficar doentes com a mesma faixa 

etária em que ficavam antes (LEBRÃO, 2015). 

Portanto, com o crescimento da população idosa, é importante que cresça 

também os programas de atenção à saúde do idoso, as políticas públicas voltadas 
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para a terceira idade, os estudos sobre as causas de morte e doenças, os planos de 

ação com o objetivo de garantir um envelhecimento saudável, redes de apoio com 

serviços integrados, entre outras medidas. 

2.2 Teoria do Ciclo Vital de Paul Bates  

Os estudos científicos da Psicologia sobre o envelhecimento são 

relativamente recentes, apesar do tema do Desenvolvimento intrigar os estudiosos 

desde os séculos XVIII e XIX. Mas como nessa época não havia clima cultural e 

científico eles não empreenderam seus estudos sobre a velhice e a maturidade 

(YERKES, 1921). 

A Psicologia do Envelhecimento obteve mais força no século XX, 

principalmente a partir de pesquisas desenvolvidas após a Segunda Guerra, pelo 

crescimento da população idosa e pelo aumento da expectativa de vida. Foi a partir 

dos primeiros 60 anos do século XX, que a psicologia assumiu através de estudos 

que os anos da velhice eram de exclusivo declínio. Predominando assim a noção de 

que não havia nenhum ganho nessa fase, apenas declínio das capacidades 

funcionais e das aptidões (BIRREN; SCHROOTS, 2001). 

Foi nessa época que nasceu a perspectiva Life-Span que colaborou para as 

mudanças de paradigma a cerca da velhice. Ela passa a ter seu próprio espaço na 

área da Psicologia do Desenvolvimento nos anos 70 e, em 1981 tem a criação de 

um Centro no qual Paul P. Baltes foi nomeado diretor (NERI, 1995).  

Ela contribuiu consideravelmente para a aproximação entre os conceitos de 

desenvolvimento e envelhecimento se tornando uma corrente dominante na 

Psicologia do Envelhecimento, graças ao empenho de Paul P. Baltes, seus 

colaboradores e sua extensa obra sobre o tema, que o tornaram um dos autores de 

maior expressão dessa proposta no âmbito da Psicologia do Desenvolvimento 

(NERI, 2001; 2006). 

Esse paradigma trouxe uma nova visão, diferente da perspectiva do século 

XX, onde o processo de envelhecimento era visto como um período marcado por 

perdas normativas. Já para a perspectiva Life-Span, envelhecimento e 
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desenvolvimento são eventos correlatos, o processo de envelhecimento é marcado 

por perdas e ganhos concorrentes (BALTES, 1987). 

Essa perspectiva compreende o desenvolvimento como um processo 

contínuo em que todas as fases da vida têm suas características e importâncias 

próprias. Um dos pressupostos fundamentais dela é a multidimensionalidade e a 

multidirecionalidade do desenvolvimento (BALTES, 1987). Por ser multidimensional 

e multidirecional as mudanças podem assumir direções diferentes num mesmo 

período do desenvolvimento, inclusive de declínios em certos períodos e de 

crescimento em outros.  

O desenvolvimento se concebe a partir da dinâmica entre ganhos e perdas 

das capacidades adaptativas (BALTES, 1987).  Baltes (1987) ressalta que essa 

dinâmica percorre uma proporção diferente durante o curso de vida e que, diferente 

do que acontece na infância, durante o envelhecimento há uma maior 

predominância de declínios do que de ganhos. Em relação ao desenvolvimento 

intelectual, Baltes (1987) afirma que no envelhecimento ocorre uma perda nas 

habilidades cognitivas em razão do baixo funcionamento neurológico, psicomotor e 

sensorial, que irão ter consequências na capacidade de adaptação do idoso. 

A perspectiva Life-Span é de grande importância no estudo do 

envelhecimento e, seu objetivo é “obter um conhecimento sobre os princípios gerais 

do desenvolvimento ao longo da vida, sobre as diferenças e similaridades no 

desenvolvimento, bem como sobre o aumento e condições de plasticidade individual 

do desenvolvimento” (BALTES; REESE; NESSELROADE, 1977, apud BALTES, 

1987, p. 611).  

Para ilustrar como o ser humano gerencia as mudanças que se sucedem ao 

longo do desenvolvimento, Baltes e Baltes (1990) preconizaram um modelo de 

estratégia denominado Seleção, Otimização e Compensação (SOC). Nesse modelo, 

Seleção quer dizer especificação e diminuição da amplitude de alternativas 

permitidas pela plasticidade do indivíduo (STAUDINGER; MARSISKE; BALTES, 

1993), de modo que o indivíduo reorganize-se quanto à hierarquia e número de 

metas, ao ajuste do nível de aspiração ou ao desenvolvimento de novas metas que 

estejam de acordo com seus recursos. Já otimização, refere-se à aquisição, 
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aplicação, coordenação e manutenção dos recursos internos e externos para o 

alcance de níveis mais elevados de funcionamento (STAUDINGER; MARSISKE; 

BALTES, 1993). A prática, a educação e o suporte social conduzidos à saúde, 

cognição, à capacidade atlética e às habilidades artísticas e sociais são maneiras de 

otimizar o envelhecimento (NERI, 2006). E Compensação envolve a admissão de 

modos alternativos de manutenção de um bom funcionamento, como por exemplo, o 

uso de aparelhos auditivos, segundo Neri (2006) (STAUDINGER; MARSISKE; 

BALTES, 1993). 

Juntos, SOC coordenam-se de maneira que o desenvolvimento do individuo 

ocorra sempre em direção a níveis mais altos de funcionamento, preserve um bom 

padrão e evite resultados negativos, transformando seus recursos de forma efetiva e 

contribuindo para um desenvolvimento saudável. Segundo Staudinger, Marsiske e 

Baltes (1993), o emprego dessa estratégia permite que se recupere e mantenha a 

adaptação, como também permite construir a base para um crescimento contínuo 

em domínios selecionados. 

Segundo Baltes, a perspectiva Life-Span foi elaborada dentro de um campo 

interdisciplinar de estudos. Ela não tem como base apenas uma teoria, pelo 

contrário, é constituída por várias crenças que juntas formam um conjunto de 

perspectivas que caracterizam a natureza do desenvolvimento (BALTES 1987).  

De acordo com Baltes et al. (1980) e Baltes (1987), o desenvolvimento 

psicológico dentro da perspectiva Life-Span é observado de forma contínua, ele se 

estende por toda a vida do indivíduo, do nascimento à morte. Nenhum período no 

curso de vida é mais importante que o outro na regulação da natureza do 

desenvolvimento. Portanto, em todas as fases da vida, o indivíduo pode desenvolver 

habilidades que o auxiliem para se adaptar da melhor forma em cada uma delas. 

Segundo Neri (1995), “essa concepção pluralista sobre o desenvolvimento 

expressa a noção de que nem todas as mudanças do desenvolvimento são ligadas à 

idade, que elas podem se iniciar em qualquer época da vida humana e que podem 

ser muito diferentes em termos de duração, de término e direção” (p.32).  

De acordo com a perspectiva Life-Span, o processo de desenvolvimento 

engloba mudanças de natureza genético-biológica e de natureza sociocultural. Três 
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tipos de influência sobre o desenvolvimento são determinadas por essa dinâmica 

biologia-cultura, são elas: normativas graduadas pela idade, normativas graduadas 

pela história, e não normativas. As influências normativas graduadas pela idade 

reportam-se aos determinantes biológicos e ambientais que têm uma forte ligação 

com a idade cronológica e provavelmente vão ocorrer de forma semelhante para 

todos os indivíduos de uma mesma cultura. As influências normativas graduadas 

pela história baseiam-se em determinantes biológicos e ambientais aliados ao tempo 

e ao contexto histórico de uma determinada coorte, que também tendem a ocorrer 

de forma semelhante para a maioria dos membros. As influências não normativas 

referem-se aos determinantes biológicos e ambientais de caráter não universal, e 

que sua ocorrência é imprevisível em matéria de época ou sequência, para 

indivíduos ou grupos. (BALTES, 1987).  

É importante ressaltar que esses três tipos de influencia se modificam ao 

longo do tempo, interagem e têm efeito diferente em cada pessoa. Por exemplo, as 

influências normativas graduadas por idade tentem a apresentar um maior peso no 

início da infância, depois perdem um pouco desse peso até a adolescência e voltam 

a ter um grande peso na velhice. Já as influências graduadas pela historia têm valor 

crescente na infância e tende a diminuir na idade adulta e na velhice. E as 

influências não normativas apresentam importância constante em todo curso de vida 

e tende a crescer à medida que cada um se desenvolve. (BALTES; REESE; 

LIPSITT, 1980). Agregada às patologias, a fatores intelectuais e de personalidade, 

esses três tipos de influência serão responsáveis pela grande diversidade no 

envelhecimento (BALTES, 1987).  

Outro conceito principal da perspectiva Life-Span é o de plasticidade, que se 

refere ao potencial de mudança de cada pessoa e sua flexibilidade para se adaptar a 

novas situações (BALTES, 1987). O grau de plasticidade se dá de acordo com a 

capacidade de reserva de cada indivíduo, composto por recursos externos e internos 

que variam conforme as situações e o tempo (STAUDINGER; MARSISKE; BALTES, 

1993). Dessa forma, as limitações que naturalmente fazem parte do envelhecimento 

podem ser minimizadas pela ativação dessas capacidades, mas isso depende da 

plasticidade de cada indivíduo (BALTES, 1987).  
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De acordo com Baltes (1987), o desenvolvimento ontogenético pode variar de 

forma considerável por conta das influências de fatores histórico-culturais. Durante a 

velhice, naturalmente a plasticidade biológica e os mecanismos genéticos diminuem 

e a cultura acaba tendo um papel importante para a longevidade, mas de forma 

limitada no progresso do desenvolvimento e reabilitação das perdas e declínios 

presentes nessa fase (BALTES, 1997, citado por NERI, 2006).  

Dessa forma, não depende apenas de questões biológicas e individuais, mas 

também de fatores socioculturais (BALTES; REESE; LIPSITT, 1980). Baltes (1987) 

aponta que, para que o desenvolvimento se prolongue até a fase do 

envelhecimento, é necessário que se tenha disponibilidade de recursos culturais, 

como por exemplo: programas de atividade para a terceira idade, que abranjam 

tanto exercícios físicos quanto passeios, gincanas, viagens, ou seja, programas que 

estimulem os idosos. Dessa forma, eles terão uma velhice mais equilibrada entre as 

perdas, que fazem parte desse processo, e os ganhos, que podem ser obtidos 

através desses recursos culturais.  

Neri ressalta a importância de recursos para que se tenha uma velhice 

saudável. De acordo com Neri (1995), “envelhecer bem depende das chances do 

individuo quanto a usufruir de condições adequadas de educação, urbanização, 

habitação, saúde e trabalho durante todo o seu curso de vida” (p. 38).  

Dessa forma, a perspectiva Life-Span contribuiu para a desmistificação do 

idoso como um ser passivo e doente, trazendo uma nova forma de pensar sobre a 

velhice e aproximando os conceitos de desenvolvimento e envelhecimento, se 

contrapondo a ideia tradicional de que o desenvolvimento ocorria apenas em 

crianças e adolescentes e que estava relacionado apenas a ganhos. 

 Além disso, essa perspectiva chamou a atenção dos pesquisadores para a 

possibilidade de se estar de uma forma saudável na terceira idade, enfatizando a 

heterogeneidade do envelhecimento. Demonstrando também, o potencial de 

mudança e adaptação às perdas que ocorrem durante o processo de envelhecer de 

cada indivíduo, ressaltando que o potencial de desenvolvimento ocorre de acordo 

com os limites da plasticidade de cada um.  
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Em suma, a perspectiva Life-Span foi de extrema importância para os estudos 

sobre o desenvolvimento ao longo da vida, pois trouxe informações sobre a fase do 

envelhecimento destacando a possibilidade de um envelhecimento bem sucedido e 

de desenvolvimento em idades mais avançadas. Além de relatar a importância de 

criação de estratégias de prevenção e promoção para que se ofereça a possibilidade 

de se envelhecer de forma mais saudável à população.  
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Capitulo III 

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

3.1 Conceito de Violência  

Segundo Minayo e Souza (1998) a violência pode ser definida como ações de 

pessoas, grupos, classes ou nações que provocam a morte de outros sujeitos ou 

que os afetam moralmente, fisicamente, mentalmente ou espiritualmente. A violência 

é uma realidade plural e diferenciada, da qual as particularidades devem ser 

primordialmente exploradas. 

A violência, provavelmente, sempre caminhou lado a lado com o ser humano, 

ou seja, sempre fez parte da experiência do homem. De acordo com Pinto Junior, 

Tardivo e Cassepp-Borges (2017) a violência não é um fenômeno característico da 

sociedade contemporânea, ou seja, ela se enraíza na história da humanidade desde 

seus primórdios. Assim, a cada época ela se manifesta de formas e em contextos 

diferentes. Contudo, seu incremento na atualidade configura-se como aspecto 

representativo e problemático da organização da vida social, sendo responsável por 

inúmeras sequelas biológicas, sociais e psicológicas aos envolvidos.  O impacto 

causado por ela pode ser visto através de milhares de mortes e danos tanto físicos 

quanto psicológicos causados por ela em todo o mundo. Segundo a Diretora geral 

da OMS, Gro Harlem Brundltland, são mais de 1,6 milhões de mortes a cada ano 

resultantes da violência e um número incontável de pessoas prejudicadas por ela 

(KRUG et al, 2002). 

Foi em 1996 que a violência foi reconhecida mundialmente como um 

importante e crescente problema de saúde pública em todo o mundo através da 49ª 

Assembleia Mundial de Saúde – Resolução WHA 49.25. Nessa Assembleia foram 

ressaltadas as consequências para as vítimas, as famílias, comunidades e países, a 

curto e longo prazo, além dos prejuízos da violência para o desenvolvimento social e 

econômico.  

Embora com diferentes tentativas de definir a violência, nesse trabalho será 

adotado o conceito OMS, que entende a violência como: 
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O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et al., 
2002, p.5).  

 Com essa definição a OMS relaciona intencionalidade com o ato de violência 

praticado, independente do resultado dessa ação. Deve-se ressaltar que são 

excluídos dessa definição, segundo Krug et al (2002), apenas os incidentes não 

intencionais, como por exemplo, a maioria das lesões no trânsito e queimaduras em 

incêndio. 

 Um dos pontos mais relevantes dessa definição de violência é a questão da 

intencionalidade. Deve-se diferenciar quando o sujeito possui a intenção de ferir e a 

intenção de “usar violência”. Segundo Walters e Parke (1964) a violência é 

determinada de acordo com a cultura, por exemplo, existem culturas em que seus 

membros possuem a intenção de ferir outras pessoas, mas de acordo com as 

crenças daquela comunidade, tribo ou grupo, seus atos não são considerados 

violentos. Entretanto, como visto, a OMS define a violência de acordo com a saúde e 

o bem estar dos indivíduos, e assim, se o ato cometido contra o outro desrespeita 

sua condição de ser, fere moralmente ou fisicamente, é um ato violento, portanto é 

considerado violência.   

 Como já apontado, a OMS declara que a violência é um dos principais 

problemas mundiais de saúde pública. Dessa forma, onde a violência se manifesta, 

a saúde é profundamente prejudicada. O custo com a violência chega a bilhões de 

dólares anuais com assistência à saúde em todo o mundo, sem contar o custo 

psicológico das vitimas de violência com sofrimento e dor. (KRUG et al, 2002). 

 De acordo com Krug et al (2002) existe a violência visível, aquela da qual 

temos acesso através da mídia, como por exemplo, os atos de terrorismo, rebeliões 

e guerras. Mas um número superior de atos violentos ocorre de forma menos visível 

aos olhos da sociedade. São aqueles que ocorrem dentro dos lares, locais de 

trabalho, instituições sociais entre outros. Esse tipo de violência “invisível” pode ser 

ainda mais difícil de ser evitada, pois é mais difícil de ser identificada e, geralmente, 

suas vitimas são crianças, jovens, idosos, ou seja, pessoas que precisam de 

proteção, e muitas vezes são forçadas a guardar silêncio sobre suas experiências 

devido às ameaças. 
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A resolução WHA 49.25 de 1996, na qual anunciava a violência como um 

problema relevante de saúde pública, solicitou a OMS para gerar uma tipologia da 

violência que identificasse os diferentes tipos de violência e os laços que os 

vinculavam. São poucos os tipos de violência existentes, e nenhum é muito amplo. 

Assim, pela OMS a violência passa ser dividida em três categorias, de acordo com 

as características presentes no sujeito que comete a violência: 1ª) violência auto 

infligida (auto provocada); 2ª) violência interpessoal; 3ª) violência coletiva. 

O primeiro tipo de violência é caracterizado por comportamento suicida, 

tentativas de suicídio, suicídio propriamente dito, autoflagelação, autopunição, 

automutilação. O segundo subdivide-se em: violência intrafamiliar e extrafamiliar ou 

comunitária. A violência intrafamiliar e comunitária ocorre entre os membros da 

própria família, ou seja, entre sujeitos que tenham algum parentesco ou entre 

sujeitos que possuem vínculos afetivos, e que ocorre usualmente dentro dos lares. 

São formas de violência como o abuso infantil, os maus tratos de idosos e violência 

entre parceiros. A violência extrafamiliar ou comunitária ocorre entre os indivíduos 

que não possuem relação pessoal, que se conhecem ou não e geralmente ocorre 

fora dos lares. Inclui a violência juvenil, estrupo ou ataque sexual por 

desconhecidos, violência institucionais, por exemplo, nas escolas, trabalho e prisões. 

A violência coletiva, por sua vez, é subdividida em social, política e econômica, 

determinada pela dominação de grupos e do Estado, como, por exemplo, guerras, 

ataques terroristas, crimes carregados de ódio devido às desigualdades sociais, 

cultura, raça e etnias diferentes (KRUG et al, 2002). 

 

3.2 Caracterização da Violência Contra o Idoso 

A violência contra o idoso é um tema de extrema importância devido ao 

aumento significativo do número de pessoas idosas em todo o mundo. Quanto maior 

o índice da população idosa, maior deve ser o interesse para as questões voltadas a 

velhice. Faz- se necessário um olhar para os problemas socioeconômicos, 

familiares, previdenciários, além dos problemas de saúde, como por exemplo, as 

doenças que mais acometem os idosos e as que apresentam os maiores índices de 
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morte entre eles. Nesse contexto, deve-se incluir a violência, que está presente no 

ambiente familiar, institucional e no convívio social de muitos idosos.  

 Uma vez que o envelhecimento da população cresce no mundo inteiro, cresce 

também o fenômeno da violência contra os idosos. De acordo com Minayo (2005) a 

violência contra a pessoa idosa é um problema de ocorrência recente no mundo. 

Não no sentido de que surgiu há pouco tempo, pois ela sempre existiu, mas de 

forma oculta e mantida em segredo pelos próprios idosos vítimas da violência, por 

medo de represálias, por não querer destruir a imagem de família em harmonia, por 

medo da solidão e desprezo, justamente nessa fase da vida em que estão 

vulneráveis e precisam da ajuda de uma pessoa próxima, familiar ou amigo para 

cuidar deles.  

Assim, o entendimento da violência familiar como um problema social é 

recente. Pesquisas acadêmicas sobre o assunto se difundiram principalmente a 

partir da década de 1980 (BARNETT et al., 1997). 

Segundo Minayo (2005), o tema da violência contra os idosos foi divulgado 

pela primeira vez em 1976, através das revistas científicas britânicas que 

descreveram os abusos sofridos pelos idosos como “espancamento de avós” (Baker, 

1975, apud KRUG et al., 2002). Outro fator importante para o incremento de estudos 

sobre os maus-tratos foi a criação de uma revista dedicada exclusivamente ao tema 

em 1989 – Journal of Elder Abuse & Neglect (BARNETT et al., 1997). De acordo 

com Machado e Queiroz (2002), o interesse da área de saúde pela violência cresceu 

devido à conscientização crescente dos valores da vida e dos direitos de cidadania e 

as mudanças no perfil de morbimortalidade. 

 A violência contra o idoso é definida tanto por ações quanto por omissões, 

intencional ou não, e a definição mais utilizada é a da Rede Internacional para a 

Prevenção dos Maus Tratos contra o Idoso (International Network for Prevention on 

Elderly Abuse – INPEA), apresentada em 1995, na Inglaterra. Segundo a INPEA, a 

violência contra o idoso é caracterizada por uma ação única ou repetida, ou pela 

omissão de uma ação devida, que cause danos, sofrimento ou angústia contra a 

pessoa idosa, e que ocorra em uma relação em que haja confiança, em um vínculo 

significativo e pessoal para o idoso (KRUG et al; 2002). 
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Deve-se destacar que esse tipo de violência quase sempre é cometido por 

pessoas próximas aos idosos, como: filhos, familiares, pessoas de confiança e 

íntimas das vítimas. De acordo com Pasinato, Camarano e Machado (2006) os 

idosos são vítimas dos mais diversos tipos de violência, desde insultos e agressões 

físicas cometidos pelos próprios familiares e cuidadores (violência doméstica), maus-

tratos sofridos em transportes públicos e instituições públicas e privadas, à violência 

social.  

Nessa fase de senescência o indivíduo está vulnerável, dependente e incapaz 

de se defender. Segundo Norbert (2004), os idosos tendem a isolar-se, podendo 

tornar-se menos sociável e mais defensivo. O autor afirma que o mais difícil é o 

isolamento e o distanciamento das relações que eles mantinham com outras 

pessoas que eram consideradas importantes para eles, ou seja, tudo o que lhes 

proporcionava sentido e segurança.     

Internacionalmente, foram determinadas algumas categorias e tipologias de 

violência para indicar as mais praticadas contra os idosos, pois esta ainda se 

apresenta de forma oculta e secreta, e podem estar presentes na vida da população 

idosa de várias maneiras, como por exemplo, abuso físico, financeiro, sexual, maus 

tratos, psicológico, abandono, intimidação, negligencia, entre outros. 

A classificação e o conceito das diversas formas de violência cometida contra 

os idosos estão oficializados no documento da Política Nacional de Redução de 

Acidentes e Violência do Ministério da Saúde (2001). Nos próximos parágrafos serão 

apresentados cada uma delas.  

Contudo, antes, considerando que a maioria das formas de vitimização contra 

o idoso ocorre no ambiente doméstico, é importante ressaltar que a família é o 

primeiro núcleo de socialização do qual o ser humano tem contato, e é nela que o 

sujeito irá se desenvolver, aprender, exercer os vínculos básicos para uma relação e 

obter sua própria identidade. A família, contudo, é uma instituição social que tem se 

modificado ao longo da história, em razão das diferentes formas de organização e 

estrutura familiar, e muitos desses ambientes familiares apresentam situações de 

violência, e que muitas vezes são ocultadas pelos envolvidos e pela sociedade 

(SILVA; LACERDA 2007). 
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O ambiente familiar deveria ser um espaço seguro para o cuidado e 

acolhimento do individuo em sua senescência, mas muitas vezes ele é abusivo e 

violento. É onde ocorre a violência contra o idoso, em um espaço no qual ele deveria 

ser protegido e atendido, em um espaço onde habitam pessoas da confiança dele, 

filhos, sobrinhos, netos, e em sua grande maioria, são esses os agressores e 

opressores.  

A violência praticada contra os idosos no lar pode ser chamada como 

violência doméstica ou intrafamiliar, como o próprio nome sugere, ela é praticada no 

ambiente familiar, por pessoas da família, parentes, cuidadores ou conhecidos, 

pessoas de confiança e íntimas das vítimas. Segundo o Ministério da Saúde (2002) 

esse tipo de violência caracteriza-se por toda e qualquer ação ou omissão que 

restringe a dignidade, liberdade, respeito, a saúde física e psicológica e o 

desenvolvimento do sujeito por parte de um membro da família. 

A violência intrafamiliar está presente em diversos países, independente de 

etnia, classe, religião, raça ou cultura. É um fenômeno amplo, e está ligada a 

questões culturais e socioeconômicas. Mas também está relacionada com fatores 

subjetivos e interpessoais, devido à falta de paciência dos cuidadores com relação à 

dependência dos idosos, devido à fragilidade de seu estado de saúde.  Nessa 

perspectiva, Goldani (2004) afirma que a violência contra a pessoa idosa ocorre 

devido à soma de todos esses fatores, ou seja, devido às questões econômicas, 

sociais, culturais e de saúde. 

 Existem diversas maneiras de cometer agressão contra a pessoa idosa. 

Dessa forma, pesquisadores buscaram definir os tipos de violência sofridos pelos 

idosos para categorizá-las e identificá-las quando estiver presente em um ambiente 

familiar.  

Violência Física: é caracterizada pelo uso da força física como forma de 

obrigar o idoso a fazer algo que ele não deseje, causando dor física a ponto de 

machucá-los e até mesmo leva-los a morte. Conforme apontam as pesquisas de 

Faleiros (2007) esse tipo de violência pode vir acompanhado de violência 

psicológica.  
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Violência financeira/material ou Abuso econômico: caracterizada pela 

exploração ilegal dos recursos financeiros do idoso, podendo ele estar ciente ou 

não. Segundo Moraes (2015) esse tipo de violência é muito comum, pois os 

parentes ou cuidadores da vítima tem acesso ao seu benefício e, muitas vezes, o 

utilizam para consumo próprio. Assim, o idoso não sabe o que é feito com o dinheiro 

que recebe e não pode se queixar, pois o cuidador afirma que utiliza o benefício 

para cuidar e alimentá-lo.  

Negligência: caracteriza-se pela falta de cuidado, afeto e atenção por parte do 

cuidador ou familiar, indicando uma falta de assistência às necessidades do idoso 

(BORN, 2008). Vale ressaltar que, de acordo com Minayo (2005) a negligência é o 

tipo de violência mais praticado contra os idosos. Segundo o Ministério da Saúde 

(2015) de 2013 a 2014 ela foi a principal forma de violência praticada contra os 

idosos. Em 2014 alcançou um índice de 76,3% das denuncias recebidas pelo 

serviço Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH).  

Abandono: é a ausência de ajuda ou socorro ao idoso que necessita de 

assistência, tanto médica como de saúde, higiene, alimentação, assim como, 

cuidados básicos, ou seja, necessita do olhar do outro, do cuidado e que o outro 

faça por ele aquilo que ele não consegue mais, devido à saúde limitada (GONDIM, 

2011). 

Violência ou Agressão psicológica: é caracterizada por humilhações, 

agressões verbais, chantagens entre outros, que provocam insegurança e medo nas 

vítimas (GONDIM, 2011). Um fato importante, é que, frequentemente, o idoso é 

exposto a mais de um tipo de violência simultaneamente e que na maioria das vezes 

a violência psicológica está presente em todos os outros tipos de violência 

(MACHADO; QUEIROZ, 2006).  

Autonegligência ou Autoabandono: é caracterizada pela desvalorização de si 

pelo próprio idoso, sendo que ele se recusa a prover cuidados necessários a si 

mesmo, a sua segurança, higiene, saúde (GONDIM, 2011). 

Violência sexual ou Abuso sexual: caracterizada como ato sexual ou 

insinuações, utilizando a vítima como objeto de prazer, através de relações sexuais 
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ou práticas eróticas. Esse tipo de violência também pode ser acompanhado de 

violência física (GONDIM, 2011). 

Violência Medicamentosa: caracterizada pela administração por familiares, 

cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos, de forma indevida, 

aumentando, diminuindo ou excluindo os medicamentos (MINAYO, 2005). 

3.3. Incidência e Prevalência 

O problema da violência doméstica contra os idosos é endêmica e atinge 

pessoas do mundo todo. Segundo Pagelow (1984) nos Estados Unidos, mais de 2 

milhões de idosos são vítimas de maus tratos a cada ano, e dados indicam que 

apenas 19% dos casos chegam a conhecimento público, através de policiais ou 

vizinhos percebem algo fora do comum, como por exemplo, gritos, ameaças, marcas 

e hematomas de agressão no idoso (PAGELOW, 1984). 

De forma geral, a prevalência da violência contra o idoso no mundo varia de 

3,2% a 27,5% em diferentes países. Nos Estados Unidos e no Canadá a violência 

doméstica contra a população idosa varia de 1% a 4%, na Índia cerca de 11%, na 

União Europeia estudos mostram variações nas taxas de acordo com os países, de 

3,4% a 16,4%. (ESPÍNDOLA E BLAY, 2007).  

Diante das diferentes formas de violência praticadas contra os idosos que 

comprometem sua qualidade de vida, provocando problemas tanto físicos quanto 

psicológicos, somatizações e podendo, inclusive, levar a morte, Espíndola e Blay 

(2007) realizaram um levantamento de estudos publicados sobre a prevalência de 

maus tratos na terceira idade, ajudando dessa forma na divulgação desse tipo de 

violência para que se possa planejar estratégias para o enfrentamento do problema. 

A análise incluiu 11 pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos, China, Inglaterra, 

Dinamarca e Suécia, simultaneamente, Holanda, Canadá, Finlândia, Chile e Cuba. 

Foram encontrados mais de um tipo de violência, sendo o abuso verbal e o 

psicológico os de maiores recorrência, com prevalência entre 1,1% a 26,8% e 29,6% 

a 47%, respectivamente. Com relação ao abuso físico, os dados variaram entre 

1,2% e 16,5%. O abuso financeiro foi relatado em cinco estudos, variando de 1,4% a 

8,5%. A negligência esteve presente em cinco artigos, com prevalência de 0% a 
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24,6%. O abuso sexual não foi relatado (ESPÍNDOLA E BLAY, 2007).  Vamos aos 

estudos: 

Tornstam (1988) realizou um levantamento com uma amostra de cerca de 

1.535 idosos entrevistados por telefone na Dinamarca e 943 na Suécia, na faixa 

etária entre 16 e 74 anos. Os sujeitos foram questionados se conheciam algum caso 

de idosos vítimas de agressão e, 8% dos entrevistados de cada país disseram 

conhecer pelo menos um caso. 

No Canadá, Podnieks (1992) verificou uma prevalência de 4,0% de idosos 

vítimas de abuso geral, através de entrevistas feitas por telefone com uma amostra 

de 2.008 idosos. Também Kivela et al (1992) obteve uma amostra de 1.225 idosos 

na Finlândia e constatou através de entrevistas, questionários e escalas que 3,3% 

dos homens eram vítimas de abuso geral; 15% dos homens eram vítimas de abuso 

físico; 8% dos homens eram vítimas de abuso econômico, 0% de negligência, 46% 

dos homens eram vítimas de abuso psicológico; 8,8% das mulheres eram vítimas de 

abuso geral; 18% de abuso físico; 49% de abuso psicológico; 9% de abuso 

econômico e 4% de negligência; 

Na Inglaterra, Ogg e Bennett (1992) verificaram, através de entrevistas, que 

em uma amostra de 589 idosos, 5,6% sofriam abuso verbal, 2% abuso físico e 1,6% 

abuso financeiro. Já na Holanda, Comijs et al (1998) analisaram uma amostra de 

1.792 idosos entre 69 e 89 anos através de questionários e verificaram um 

predomínio de 5,6% de abuso geral, 3,2% de abuso verbal, 1,2% de abuso físico, 

1,4% de exploração financeira e 0,2% de negligência; 

Yan e Tang (2001) desenvolveram uma investigação sobre a violência contra 

idosos, na China. A amostra foi composta de 355 idosos em Hong Kong. Os 

resultados mostraram uma prevalência de 2% de abuso físico, 20,8% de abuso 

verbal, 2,5% de abuso social; 

Na América Latina, Lopez et al (2001) realizaram um estudo com uma 

amostra de 294 idosos chilenos. Os autores verificaram através de questionários 

semi estruturados, auto aplicados, uma incidência de 32,2% de abuso psicológico, 

9,2% de abuso físico, 3,7% de negligência, 2,7% de abuso econômico e 33,3% de 

abuso social. Já Miranda et al (2001), em Cuba, com uma amostra de 226 idosos por 
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meio de questionários, concluíram que 29,6% dos idosos eram vítimas de abuso 

psicológico, 2,6% abuso físico, 4,3% abuso financeiro e 24,6% de negligência; 

Em contrapartida, no Brasil, as publicações e estudos sobre a incidência da 

violência doméstica contra idosos mostram-se ainda incipientes, apesar do grande 

número de idosos vítimas dessa violência. De acordo com Pasinato, Camarano e 

Machado (2006) no Brasil a forma mais frequente de maus-tratos na família parece 

ser o abandono, demonstrando assim, o quanto ainda é escasso a informação e 

capacitação adequada da família para o cuidado de um idoso dependente. E o que 

agrava ainda mais a situação, é o fato de não existirem políticas públicas eficientes 

para auxiliar a família no cuidado dos entes idosos. 

Duas pesquisas foram realizadas em Delegacias de Proteção ao Idoso, uma 

em São Paulo, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM, 2000), e 

outra em Minas Gerais (COSTA; CHAVES, 2003), com o intuito de analisar o índice 

de maus-tratos nas duas capitais desses estados. Em São Paulo, foram analisados 

os boletins de ocorrência das delegacias do idoso referentes ao ano de 1991 a 1998. 

A pesquisa do IBCCRIM apontou os maus-tratos psicológicos como os mais 

constantes reportados, seguidos pela violência física. Das 1.559 vítimas identificadas 

no estudo para São Paulo, 57% eram mulheres. Em Belo Horizonte, das 1.388 

vítimas, 72% eram mulheres. 

 O alto índice de maus-tratos a mulheres idosas nessas investigações reforça 

o resultado de pesquisas internacionais que reconhecem o perfil da vítima como: 

mulher com 75 anos ou mais, viúva, emocionalmente ou fisicamente dependente, na 

maioria dos casos morando com familiares, do qual um é o agressor. Com relação 

aos agressores, o perfil também coincide com as características que apontam as 

pesquisas de outros países: adulto de meia idade, comumente um filho, 

financeiramente dependente da vítima, podendo apresentar problemas mentais ou 

dependência de álcool e/ou outras drogas. Em São Paulo, 57% das ocorrências 

eram atribuídas a agressores do sexo masculino, na maioria dos casos, filhos, netos, 

outros familiares ou vizinhos das vítimas. Em Belo Horizonte, o percentual foi de 

74% (PASINATO; CAMARANO; MACHADO, 2006).  
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3.4 O perfil dos Agressores 

Segundo Diaz (2002), a maioria dos cuidadores de idosos são parentes 

(cerca de 80% a 90%) e, consequentemente, a maior parte das queixas de violência 

contra os idosos apontam os familiares como os principais agressores e a própria 

residência das vitimas como local das agressões. 

Nesse contexto, algumas pesquisas apontam que cerca de dois terços dos 

agressores registrados em serviços municipais que auxiliam os idosos vítimas de 

maus tratos são filhos e cônjuges, mas os agressores mais frequentes são os filhos. 

Há uma predominância maior de casos de filhos agressores do sexo masculino do 

que do sexo feminino. As pesquisas ainda revelam que depois dos filhos, os outros 

agressores mais frequentes são as noras, genros e cônjuges do sexo masculino 

(MINAYO, 2003).  

Pasinato Camarano e Machado (2006) indicaram ainda os netos como 

agentes da violência. O estudo de Souza et al. (2008), segundo dados obtidos nas 

Delegacias do Idoso de São Paulo, apontou que 40% dos agressores são filhos, 

netos e cônjuges. Baseado na pesquisa de Moraes et al (2008), a violência física foi 

a mais cometida contra os idosos que tinham parceiros. 

A literatura revela alguns dados importantes para traçar o perfil do agressor, 

são eles: geralmente vive com o idoso, há uma relação de dependência entre eles, 

apresentam um vínculo afetivo fraco, sofreu ou sofre agressão por parte do idoso, 

faz uso de álcool ou outras drogas, isola-se socialmente e consequentemente isola 

também o idoso e pode apresentar algum tipo de transtorno mental ou depressão. O 

abuso de álcool e/ou outras drogas agrava a violência domestica física. Outro fato 

constatado é que os idosos com maiores chances de serem vitimas de violência são 

os mais dependentes, física ou mentalmente. (MINAYO, 2003). 

3.5 Indicadores, Causas e Consequências da Violência Doméstica contra os 

Idosos 

O serviço de saúde é o principal acesso para os casos de violência contra os 

idosos, incumbindo o profissional de saúde a realizar avaliações e utilizar uma 
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abordagem adequada para a caracterização do problema, apoiando-se em 

informações consistentes e conhecimento sobre violência (SOUSA et al 2010). 

As vítimas devem ser submetidas a exame físico, deve-se atentar para as 

lesões aparentes, como por exemplo, hematomas, fraturas e lacerações, é 

importante também, observar os aspectos de higiene e vestimentas. Deve-se obter a 

história clínica, social e familiar do idoso vitimado de forma cuidadosa e 

individualizada, pois a vítima na maioria das vezes naturalmente está assustada, 

coagida e com medo e pode apresentar sintomas e reações emocionais, somáticos 

e comportamentais mais variados possíveis (SOUSA et al, 2010). 

São diversos os sinais físicos que podem caracterizar maus-tratos. De acordo 

com Minayo (2005) os indicadores são: perda de peso; desnutrição/desidratação 

sem presença de patologia; hematomas, feridas e queimaduras; falta de higiene; 

vestimenta suja e inapropriada para o clima. As lesões nem sempre são recentes, 

pois a cicatrização da pele de uma pessoa idosa é mais lenta devido à menor 

vascularização, capacidade de regeneração diminuída e maior atrofia dos tecidos, 

podendo dessa forma, permanecer com um hematoma ou ferida por meses. 

Também é comum ocorrer diferentes estágios de cicatrização, quando é uma vítima 

que sofre agressões físicas constantes, dessa forma, devido a agressões repetidas, 

é comum constatar fraturas de nariz, dentes e outros ossos com comprovação 

radiológica antiga e de desalinhamento (SOUSA et al, 2010). 

Além dos indicadores físicos existem também os indicadores que não se 

baseiam apenas nas lesões físicas para averiguar os casos de maus-tratos. Um dos 

exemplos de fatores que identificam os maus-tratos contra o idoso é a negligência 

na administração excessiva ou diminuta da medicação necessária, o que pode 

provocar descompensações em quadros de idosos diabéticos ou hipertensos, até 

mesmo intoxicação grave. A perda de peso e desnutrição também são indicadores 

de que algo não está correto no cuidado do idoso e que pode estar ocorrendo um ou 

vários tipos de violência contra ele, mas na maioria dos casos, não ocorre 

averiguação dos fatos. Assim sendo, tanto a negligência quanto a violência física 

cooperam para o aumento da mortalidade e morbidade dos idosos (SOUSA et al, 

2010). 
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No que se refere às causas que levam aos maus-tratos contra os idosos no 

ambiente familiar são muitas as reportadas pela literatura. Porém, os motivos mais 

frequentes são a dificuldade da família em entender a dependência do ente nessa 

fase e lidar com as mudanças presentes nela, as relações familiares desgastadas 

pelo tempo, deficiências econômicas, cansaço proveniente do exaustivo ato de 

cuidar, despreparo do cuidador, entre outros (ZIMERMAN, 2000).  

Na maioria dos casos, constata-se abuso de álcool e drogas, um ambiente 

familiar de pouca comunicação e afeto, além de histórico de agressividade nas 

relações com seus familiares. Grossi e Souza (2003) constataram que mais de 50% 

dos idosos cujos familiares são usuários de álcool/drogas sofrem algum tipo de 

abuso físico ou emocional (GROSSI; SOUZA, 2003). Além disso, constatou-se 

através de estudos, que em algumas famílias, havia histórico de violência na qual o 

idoso mantinha uma personalidade dominadora e controladora sobre os filhos, 

tornando-se tendência a inversão dessas posições, ou seja, o filho teria o mesmo 

comportamento que os pais tiveram com ele quando criança durante a velhice dos 

pais, quando estes se tornam dependentes. Segundo Papalia et al. (2006) e Minayo 

(2005), por vezes o agressor foi vítima de violência e pode descarregar no idoso 

sentimentos de ambivalência, mágoa e revolta, colocando o idoso num lugar em que 

um dia esteve e que talvez ainda esteja. 

Outros aspectos causadores da violência seriam o estresse, exaustão física e 

emocional provenientes do ato de cuidar, principalmente em casos de doença 

crônica e incapacidade funcional. Comportamentos disruptivos, repentinos como 

rebaixamento de consciência ou agitação, agressividade e delírios manifestados em 

doenças e distúrbios neurológicos e comportamentais podem favorecer uma relação 

conflituosa. Tais distúrbios e contingências podem levar à sobrecarga do cuidador, 

predispondo ao risco de violência. Dessa forma, é de extrema importância que haja 

um suporte social ao cuidador e informações sobre cuidados prestados, para 

diminuir este fator de risco (SOUSA et al, 2010). 

Deve-se salientar que todas as formas de violência trazem muitas 

consequências e agravos à saúde biopsicossocial do idoso de forma incalculável e 

irreparável, pois geram nas vítimas traumas, depressão, medo, sentimentos como 

culpa, perda, exclusão, entre outros. As marcas deixadas pela violência contra a 
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pessoa idosa não são apenas físicas, são também psicológicas e, às vezes, até 

morais. 

Os sentimentos dos idosos perante a violência doméstica sofrida, geralmente 

são sentimentos de medo, vergonha e, muitas vezes, culpa pelo acontecido, o idoso 

sente-se culpado de alguma forma pelo fracasso de sua relação com o agressor, 

sente que “falhou” em algum momento para que a relação chegasse ao ponto de 

levar à violência. O que resulta na maioria dos casos de maus-tratos na omissão do 

fato pela vítima e consequentemente na aceitação da violência como algo natural 

das relações familiares ou algo merecido por estar velho e dependente. 

O medo faz com que a violência contra o idoso se torne cada vez mais difícil 

de identificar e combater, pois as vítimas se calam diante dele, sentem-se 

permanentemente ameaçadas, sendo incapazes de denunciar os próprios familiares. 

Além disso, muitos não conhecem os serviços de assistência e proteção contra a 

violência e seus direitos. 

Como visto a violência contra o idoso ainda é algo mascarado, secreto, e por 

isso, infelizmente, ela é mais intensa e disseminada do que o que os números 

revelam. Os registros de morte e de morbidade notificados fazem parte dos casos de 

lesões, traumas ou mortes que chegam até os serviços de segurança pública e os 

serviços de saúde. A maioria dos casos de violência contra a pessoa idosa ainda fica 

oculta, por isso é tão difícil acabar com esse tipo de violência, pois os próprios 

idosos vitimados não denunciam e acabam vivendo com essa dor. 

Acredita-se ser muito difícil para o idoso ter que denunciar seu filho ou 

parente próximo, alguém pelo qual ele tem um carinho enorme e de quem depende, 

muitas vezes. Geralmente, o idoso não tem mais ninguém que possa cuidar dele 

nessa fase da vida ou pode pensar que a culpa é dele por envelhecer e precisar da 

ajuda dos outros, então acaba aceitando ser tratado de forma violenta e abusiva. 

Muitas vezes, dependendo do quanto o idoso está debilitado, fraco ou doente, 

mesmo que ele queira, ele não conseguirá denunciar ou pedir socorro, mas através 

de um olhar humanizado, voltado para a saúde física e mental daquele individuo, 

pode-se perceber que no mínimo ele sofre negligência, por estar sujo, mal vestido, 
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magro, abatido, além da violência física, através de hematomas, marcas no corpo, 

entre outros. 

Como já exposto, no mundo inteiro, o número de pessoas idosas cresce de 

forma muito rápida e no futuro essa parte da população será muito mais numerosa 

do que a população jovem. Por isso, é de extrema importância refletir sobre a 

violência e os maus-tratos que grande parte dessa população tem sofrido. Deve-se 

promover uma nova cultura, uma imagem positiva da velhice, não apenas de 

decadência, doença, dependência, mas de um novo ciclo de vida, nas culturas e 

sociedades em que o idoso não é respeitado e não é visto como sábio, experiente e 

forte por ter vivido longos anos. Assim, deve-se trabalhar a valorização da pessoa 

idosa nessas sociedades, de forma que elas possam conquistar seu espaço social, 

de forma a resgatar seu valor e direitos, que muitas vezes são perdidos (SANCHES 

et al, 2008). 

Portanto, é de extrema importância conscientizar, desenvolver ações e 

campanhas de enfrentamento da violência por meio de programas sociais, 

mobilizando a sociedade civil, alertando sobre os tipos de vitimização praticados 

contra o idoso para que diferentes pessoas possam identificar os sinais ou 

indicadores e, a partir disso, serem capazes de denunciar os casos suspeitos.  
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CAPITULO IV 

O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

4.1 As Leis Que Protegem os Idosos 

Com processo de redemocratização do Brasil, na segunda metade da década 

de 1980, surgiram muitas iniciativas para ampliar os direitos da população e o 

exercício da cidadania, estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Além da 

Constituição que assegura os direitos dos idosos, existem também a Política 

Nacional do Idoso (PNI), que foi regulamentada em 1996 e o Estatuto do Idoso, que 

reafirma os princípios constitucionais e os da Política Nacional do Idoso (PASINATO; 

CAMARANO; MACHADO, 2006). 

 A Constituição Federal de 1988 impede qualquer forma de discriminação por 

idade e confere à família, à sociedade e ao Estado o dever de auxiliar o idoso, 

preservar seu bem-estar e dignidade, além de possibilitar sua participação em 

comunidade e assegurar seu direito à vida (FONSECA; GONÇALVES, 2003).  

A constituição pondera que é responsabilidade da família e dever dos filhos o 

sustento e o cuidado dos pais. O dever de filiação reafirmado na PNI e no Estatuto 

do Idoso exige que filhos maiores e capazes assegurem o sustento aos pais que na 

velhice, por carência ou enfermidade, não possuem condições de sustentar a si 

próprios, principalmente em casos que se despojaram de bens em favor dos filhos. 

Em casos de pessoas idosas que não possuem parentes que os ajude e que não 

podem prover o próprio sustento, a assistência social, em caráter suplementar, 

garante a renda mínima de um salário mensal para essas pessoas (FONSECA; 

GONÇALVES, 2003).  

Pensando em reciprocidade seria esperado que os filhos cuidassem dos pais, 

como forma de retribuir o cuidado recebido na infância por eles e com base no amor 

filial. Contudo, isso nem sempre acontece, por isso, a Constituição Federal de 1988 

garante através dos seus artigos que os idosos sejam assistidos pelos filhos em sua 

velhice (SILVA; LACERDA, 2007). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, baseado no Art. 229, é 

assegurado por lei o dever dos pais de criar, educar e prestar assistência aos filhos 
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pequenos, e aos filhos maiores o dever de auxiliar e amparar os pais durante o 

processo de envelhecimento, situação de carência ou enfermidade. Além disso, a 

Constituição prega segundo o Art. 230, que a família, bem como o Estado e a 

sociedade têm o dever de assistir a população idosa, garantindo seu bem estar, 

dignidade e principalmente o direito à vida como todo cidadão (BRASIL, 1988). 

Como já afirmado, nos anos de 1994 no Brasil, o Governo Federal promulgou 

a Lei Federal 8.842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 

regulamentada em 1996. Essa lei afiança a responsabilidade dos governos, tanto 

federal quanto estadual e municipal, no seu atendimento e, a incumbência da família 

e da sociedade no cumprimento da legislação, assim como, na execução de 

programas e projetos voltados à terceira idade e ao suporte das famílias no cuidado 

dos idosos. Além disso, a Política Nacional do Idoso tem por objetivo criar condições 

para promover a autonomia da população idosa, sua integração e participação 

efetiva na sociedade e principalmente, garantir os direitos sociais do idoso (FREITAS 

et al, 2006). 

Essa política estabelece cinco princípios: 1º) É dever do Estado, da sociedade 

e da família assegurar a pessoa idosa todos os direitos de cidadania, certificando de 

sua participação na comunidade, defendendo seu direito à vida, dignidade e bem 

estar; 2º) O processo de envelhecimento deve ser objeto de conhecimento e 

informação para todos os cidadãos, pois refere-se à sociedade em geral; 3º) O idoso 

não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 4º) O idoso é o alvo e o 

principal agente das mudanças sociais propostas pela Política; 5º) No momento da 

execução das transformações que a Política propõe terão em consideração as 

diferenças sociais, econômicas e regionais, bem como as contradições entre os 

meio rural e urbano (FONSECA; GONÇALVES, 2003).  

O Estatuto do Idoso reafirma os mesmos princípios, e agrega outras cinco 

prioridades para o atendimento à pessoa idosa, são elas: 1ª) Programas e políticas 

de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitam; 2ª) 

Serviços de atendimento e prevenção a vítimas de maus- tratos, abuso, negligência, 

opressão, exploração e crueldade; 3ª) Serviços para localizar e identificar parentes 

ou responsáveis pelos idosos abandonados em instituições de longa permanência e 

hospitais; 4ª) Proteção jurídico-social por órgãos de defesa dos direitos dos idosos; 
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5ª) Chamar a atenção e estimular a opinião pública com o intuito de aumentar a 

participação social no auxílio ao idoso (FONSECA; GONÇALVES, 2003).  

Além de reafirmar os direitos básicos de cidadania, o Estatuto do Idoso e a 

PNI destinam ao Estado um conjunto de atribuições que são de competência do 

Estado, são elas: 

1ª - A prestação de assistência complementar que garanta o atendimento das 

necessidades básicas do idoso. Cabe ao Estado incentivar programas alternativos 

de atendimento, como por exemplo, os centros de convivência, casas-lares, centros 

de cuidados diurnos, formas de atendimento domiciliar, entre outros. 

2ª - Garantir a assistência à saúde, nos vários níveis de atendimento do 

Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/90); a promoção, prevenção, proteção e 

recuperação da saúde, através de programas e medidas profiláticas; o acolhimento e 

aplicação de normas de funcionamento às instituições de cuidado do idoso; a 

execução de normas de serviços geriátricos hospitalares, que devem atuar tanto em 

regime de internação quanto ambulatorial; no processo de internação, o idoso tem 

direito a um acompanhante; o desenvolvimento de formas de apoio entre União, 

Estados, Municípios e a criação de Centros de Referência em Geriatria e 

Gerontologia para treinar as equipes interprofissionais; a geração de serviços 

alternativos de saúde para o idoso; e o acesso gratuito a medicamentos, próteses, 

órteses e outros processos necessários, fornecidos pelo Estado. O Estatuto obstrui a 

cobrança, por planos de saúde, de valores diferenciados em razão da idade. Para 

proporcionar esse conjunto de ações, o Estatuto prevê o cadastramento da 

população de idosos para tais benefícios. 

3ª - Certificar-se de mecanismos que impossibilitem qualquer forma de 

discriminação do idoso no mercado de trabalho; priorizar o atendimento aos 

benefícios previdenciários; criação e incentivo a programas de preparação para 

aposentadoria. O Estatuto do Idoso garante a preservação dos rendimentos 

decorrentes da aposentadoria e fixa data de reajuste anual em 01 de Maio. Incentiva 

a participação do idoso no mercado de trabalho com duas medidas: veda a 

discriminação por idade no processo de contratação e nos concursos públicos, e 

formula estímulos às empresas privadas para a contratação de idosos.  
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4ª - Geração de mecanismos que priorizem o idoso em programas de moradia 

e habitação. Dentre esses mecanismos, a legislação denomina que faça a inclusão 

de melhorias nas condições de habitação e adaptação da moradia para uma pessoa 

idosa; a redução de barreiras arquitetônicas urbanas e ainda, a produção de critérios 

que garantam o acesso do idoso à sua moradia. 

5ª - Favorecer e defender os direitos da pessoa idosa; zelar pela execução 

das normas referentes ao idoso determinado ações que evitem abusos a seus 

direitos. 

6ª - Assegurar a participação no processo de produção, reelaboração e 

fruição dos bens culturais; o acesso aos locais e aos eventos culturais, através de 

preços reduzidos em 50% em todo o território nacional; o estímulo a movimentos 

que destinam-se a atividades culturais; a valorização do idoso, como forma de 

garantir a continuidade e a identidade cultural, através de seus conhecimentos; o 

incentivo a uma melhor qualidade de vida através de programas de lazer, atividades 

físicas e esporte. 

Além disso, a pessoa idosa tem direitos penais especiais: se condenado, 

cumpre pena em local penal especial; se possuir idade acima dos setenta anos, sua 

idade é atenuante no tratamento criminal e o andamento da sentença pode ser 

suspenso, com direito a sursis, se a pena aplicada for igual ou maior a quatro anos. 

O crime cometido contra idosos é agravante da pena nos delitos previstos nos 

artigos. 61, 121, 133, 141, 148, 159 e 183 do Código Penal. Segundo a Lei de 

Execuções Penais, o condenado maior de setenta anos pode ser beneficiário da 

prisão domiciliar (art. 117). 

Com a legislação, o idoso também tem direito à gratuidade nos transporte 

coletivos públicos urbanos e semiurbanos, a benefícios no transporte público 

interestadual e a facilidades no transporte privado. Além disso, tem prioridade no 

atendimento a órgãos públicos, bancos, concessionárias de serviço público e 

tramitação de processos judiciais em qualquer tribunal ou instância. 

Com relação às denuncias de violência contra a pessoa idosa, o Estatuto do 

Idoso requer que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos sejam 

obrigatoriamente comunicados aos seguintes órgãos (art. 19): autoridades policiais, 

Avaliador
Realce

Avaliador
Nota
Talvez caiba uma notinha de rodapé explicando.
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Ministérios Públicos ou Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso (PASINATO; 

CAMARANO; MACHADO, 2006).  

É sabido que na prática, no dia-a-dia e no cotidiano da pessoa idosa muitas 

dessas leis que protegem e amparam os idosos não são respeitadas de fato. A 

verdade é que os idosos ainda são discriminados pela maioria das sociedades, 

maltratados, vistos como um peso a carregar, e não como alguém que tem a 

contribuir com sua sabedoria e história de vida. Muitas vezes, nem o assento nos 

transportes públicos que por lei eles têm direito são respeitados, e a maioria das 

pessoas se mostra intolerante com relação à prioridade em atendimentos dos quais 

os idosos têm garantido por lei. 

A vulnerabilidade da velhice é gritante no Brasil, as necessidades básicas de 

saúde do idoso permanecem abandonadas, e as políticas públicas não são 

suficientes para atender a demanda dos idosos ou de seus cuidadores, como 

constatado em inúmeros casos de denúncias contra clínicas geriátricas e instituições 

asilares, que necessitam aperfeiçoar os serviços e a execução das práticas. Na 

realidade, vislumbram-se alternativas propostas e projetos apresentados no papel 

como ideal para atender as necessidades dos idosos, mas que na realidade não são 

praticados nas instituições asilares (Costa & Silvestre, 1999). 

Existe, assim, um descompasso entre as políticas públicas e as 

desigualdades geradas por determinantes sociais, ou seja, por aspectos econômicos 

específicos e aspectos políticos, que deixam a maioria da população idosa 

vulnerável. Segundo Veras (1997) no Brasil os programas destinados para a 

população idosa custam em média três vezes mais que os programas voltados para 

os jovens; por isso, muitos programas ficam apenas no papel, não são colocados em 

ação, e em razão do custo ser mais baixo, existem mais programas sociais 

destinados aos jovens do que destinados à terceira idade. Portanto, é previsto que 

os programas voltados aos idosos venham sendo postergados pelo Estado.  

4.2 Formas de Prevenção da Violência Contra o Idoso 

Políticas de inclusão para as pessoas idosas tornam-se imprescindíveis não 

somente no Brasil, mas também em todos os países do mundo, pois a violência 

contra o idoso está presente em todos eles, devido ao contínuo processo de 
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envelhecimento da população, e ao aumento exacerbado do índice de expectativa 

de vida em um mundo que ainda está aprendendo a respeitar, conhecer e atender 

da melhor forma o processo de envelhecimento. Dessa forma, é extremamente 

importante a criação de estratégias de prevenção e implementação de benefícios, 

programas, serviços e projetos para a promoção dos direitos dos idosos, 

principalmente quando grande parte desse grupo é vítima de abuso, maus-tratos e 

abandono praticado na maioria dos casos por seus próprios familiares (MINAYO, 

2005). 

 

Com o objetivo de evitar a banalização da violência contra o idoso na 

sociedade, é essencial levar à população informações sobre os direitos dos idosos, 

bem como o desenvolvimento de ações consistentes, que comprometam as 

comunidades e o Estado a fazerem sua parte, prevenindo e enfrentando os vários 

tipos de violência praticados contra as pessoas com 60 anos ou mais (MINAYO, 

2005). 

 

Para que esse processo ocorra, faz-se necessário explicar o papel das 

instituições protetoras dos idosos aos agentes públicos e às comunidades, e 

estimular as autoridades responsáveis pelas instituições de proteção a agir de forma 

adequada, de modo que a população se sinta segura para denunciar qualquer 

situação de violência praticada contra o idoso (MINAYO, 2005). 

 

Para obter formas eficazes de estratégias de prevenção e enfrentamento à 

violência contra a população idosa e atendê-las da melhor forma possível, é 

extremamente necessário que haja uma parceria entre governo e sociedade. Uma 

das ferramentas de parceria é o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência 

contra a Pessoa Idosa, que objetiva combater todos os tipos de violência e exclusão 

social contra o idoso e promover ações que levem ao cumprimento do Estatuto do 

Idoso (lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003) (MINAYO, 2005). 

 

O Plano constitui-se como um dispositivo que reforça os objetivos de 

implementar a Política de Promoção e Defesa dos Direitos dos Idosos aos 

segmentos dessa população no Brasil, com foco no respeito, tolerância e 

convivência de todas as gerações. Dessa forma, procura-se estabelecer e efetuar, 
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em todos os níveis, estratégias e instrumentos institucionais que possibilitem o 

conhecimento e a execução de política de garantia dos direitos (MINAYO, 2005). 

 

O Plano apresenta prioridades de ação que estão descritas por quatro 

categorias de espaço socioambiental e cultural, são elas: Espaço cultural coletivo; 

Espaço público; Espaço familiar e Espaço institucional (MINAYO, 2005). Cada uma 

delas será explicada a seguir.  

 

A categoria de Espaço Cultural Coletivo objetiva estimular a consciência da 

sociedade de que o envelhecimento é um fenômeno natural do ser humano e, que 

naturalmente, tende a crescer cada vez mais. Por isso, é necessário modificar os 

hábitos de intolerância ao idoso, dos usos e costumes da maioria das culturas que 

os enxergam como inválidos. Também, é preciso considerar a importância da 

contribuição do idoso em todas as esferas e nas políticas voltadas para o cuidado de 

seus próprios direitos (MINAYO, 2005). 

 

Para que essa mudança ocorra faz-se necessário a execução de ações 

estratégicas, que seriam: a mobilização da mídia para esclarecer a população sobre 

o processo de envelhecimento e o Estatuto do Idoso, através de parcerias que 

divulguem as políticas voltadas a esse público, seus planos de ação e iniciativas, 

além de realizar fóruns em todas as Unidades da Federação para colocar em pauta 

o tema “envelhecimento e família” (MINAYO, 2005). 

 

A categoria de Espaço Público por sua vez, defende o direito do idoso, assim 

como todo indivíduo de ir e vir, mas seu objetivo é assegurar melhorias ao espaço 

público para que este possa atender às necessidades dessa parcela da população. 

A maioria dos espaços públicos não oferece segurança aos idosos, pois apresentam 

três problemas críticos, são eles: o estado ruim das calçadas ou a falta delas, a 

discriminação dos motoristas e cobradores de transportes públicos no tratamento 

das pessoas da terceira idade e a organização do trânsito. Portanto, com o intuito de 

minimizar e principalmente cessar esses problemas, o foco no espaço público busca 

promover campanhas educativas, punir os indivíduos que desrespeitam os idosos e 

promover o conhecimento sobre os seus direito nas escolas de formação de 
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motoristas, além da recuperação e construção de calçadas e adequação de sinais e 

espaços de travessia, visando a segurança dos idosos (MINAYO, 2005). 

 

A prioridade de ação no Espaço Familiar é caracterizada pelo foco de 

atenção na relação e estrutura familiar. Como é sabido, a maioria das pessoas com 

60 anos ou mais residem com as famílias ou em suas próprias casas, por isso, é 

muito importante que esse espaço seja de respeito e dignidade ao idoso. Para que 

isso ocorra é preciso investir na formação de cuidadores familiares para os idosos 

que dependem de atenção integral. Também prevê o auxilio do Estado para as 

famílias que não tem condições de cuidar dos seus familiares no processo de 

envelhecimento, estimular uma mudança cultural na relação com a pessoa idosa e 

chamar a atenção para a adaptação das residências para a maior segurança dos 

idosos (MINAYO, 2005). 

 

Algumas Ações Estratégicas para garantir um ambiente familiar mais 

saudável e seguro aos idosos são: Promover cursos para familiares e cuidadores; 

capacitar as equipes de saúde da família e dos agentes de saúde para a forma 

correta de orientar, atender e apoiar as necessidades da família que passa pelo 

processo de envelhecimento com seu ente; campanha de casa segura para os 

idosos e articulação com empresas de material de construção que promovam a 

acessibilidade dos mesmos; parcerias com a mídia para divulgar o processo de 

envelhecimento e o impacto dele nas famílias, entre outros (MINAYO, 2005). 

 

A quarta e última categoria de prioridade de ação é a adequação dos 

Espaços Institucionais para atender da melhor forma a necessidade dos idosos. É 

indispensável uma revolução no modo de tratamento tradicional e impessoal da 

pessoa idosa, adequação cultural, formação e harmonia dos espaços de serviço aos 

idosos, para que não haja insensibilidade e desrespeito.  

 

Algumas das Ações Estratégicas para garantir um melhor atendimento e 

assistência digna ao idoso são: Implantação do Disque Direitos Humanos Nacional; 

Criação e fortalecimento da rede de serviço de apoio às famílias que possuem 

familiares idosos em seus lares; Aprovação da Resolução da Anvisa para 

credenciamento e fiscalização das instituições de longa permanência; Realização de 
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congresso nacional sobre instituições de longa permanência; Garantia de 

alfabetização dos idosos em estados e municípios através de convênio de 

cooperação técnica com o MEC; Inclusão dos direitos dos idosos nas disciplinas do 

ensino fundamental; Estimular ao menos 50% dos Estados e 10% dos municípios na 

organização do fluxo efetivo nos encaminhamentos e soluções das denúncias de 

violência contra os idosos, entre outros (MINAYO, 2005). 

 Além do Plano de Ação, existe a Campanha de Enfrentamento à Violência 

Contra a Pessoa Idosa, lançada em maio de 2013, e promovida através do Encontro 

Nacional de Promotores (as), Defensores (as) e Delegados (as) que atuam na 

promoção dos direitos das pessoas idosas, publicado pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República. Tal campanha apresenta ações de 

conscientização e prevenção da violência contra o idoso e, objetiva promover o 

papel dos idosos na sociedade e em suas comunidades, através da sensibilização 

da população sobre o envelhecimento e sobre a violência contra o idoso (MULLER, 

2013). 

Cabe sinalizar que conscientização e prevenção são métodos de intervenção 

social, que buscam propósitos divergentes, mas que se complementam. A 

conscientização tem por finalidade sensibilizar a população, trazer conhecimento e 

informação sobre o problema da violência contra a pessoa idosa, favorecer a 

compreensão de suas causas e, principalmente, informar sobre as leis que amparam 

os idosos e o dever da população para com eles. Desse modo, o sujeito é capaz de 

se posicionar de forma crítica frente à violência contra a pessoa idosa e alterá-la, 

pois agora ele sabe do que se trata, tem conhecimento sobre o assunto, seus 

fatores, agravantes e consequências, podendo denunciar se presenciar alguma 

forma de agressão contra o idoso (MULLER, 2013). 

Contudo, sensibilização não é apenas informar. A informação é essencial, 

mas só ela não basta, são necessárias outras ferramentas de comunicação, como 

por exemplo, a publicidade social, que são os cartazes, folhetos e cartilhas de 

informações, além da realização de seminários, fóruns e encontros para propiciar 

discussões sobre a violência. É muito importante também, enfatizar para a 

população a gravidade da violação de direitos dos idosos e suas implicações 

criminais, como também, campanhas de informação e conscientização para a 



55 
 

identificação da violência contra a pessoa idosa em seus estágios iniciais (MULLER, 

2013). 

Uma das propostas de ações e conscientizações do Estado é: divulgar e 

promover campanhas informativas sobre o Estatuto do Idoso e demais legislações 

de proteção, de forma acessível a toda a população, com ilustrações, linguagem 

simples, inclusive em braile, libras e escrita ampliada, como forma de garantir que o 

conhecimento sobre a violência contra a população idosa vá de encontro a todos, 

incentivando o processo intergeracional, nacionalmente e principalmente na mídia 

(MULLER, 2013). 

A Prevenção tem como meta atuar sobre as causas da violência de forma a 

evitar que ela ocorra. Seu plano de combate à violência passa necessariamente pela 

educação e formação objetivando a obtenção de conhecimentos, competências, 

atitudes e valores que impeçam as práticas de violência futura (MULLER, 2013). 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República propõe ações 

de prevenção com cooperação interinstitucional, são elas:  

 Garantir a incorporação e a participação justa da população idosa no 

desenvolvimento e na aplicação das políticas, projetos e programas 

voltados para a terceira idade; 

 Assegurar o acesso equitativo dos idosos nas medidas de proteção social, 

como por exemplo, a previdência, principalmente quando eles não 

desfrutarem da aposentadoria; 

 Defender os direitos sucessórios de mulheres viúvas e acima dos 60 anos, 

principalmente os direitos de posse; 

 Capacitar, incentivar e informar a população das três esferas municipal, 

estadual, distrital e federal sobre as formas de acesso aos direitos, 

dispositivos e instrumentos que possuem, para combater a violência; 

 Reivindicar o cumprimento da legislação vigente que assegura, nas três 

esferas de governo, a proteção aos direitos dos idosos. 

 

Embora não alcance todos os problemas enfrentados pelos idosos na 

sociedade, o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa 
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Idosa e o Lançamento da Campanha de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 

Idosa, são instrumentos de ação com intuito de trazer mudanças e melhorias para a 

qualidade de vida dos idosos, oferecendo a eles uma resposta a suas demandas e 

urgências. Mas para que isso realmente ocorra, é necessário que os próprios idosos 

e a sociedade como um todo, em todas as faixas etárias, estejam dispostos a 

colaborar e engajar nas propostas de melhorias, prevenção, conscientização e 

sensibilização aos direitos da pessoa idosa.  
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                                         CAPITULO V 

                                CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expectativa de vida cresce em todo o mundo e consequentemente, o 

número de pessoas idosas também. À medida que a população idosa aumenta, 

aumentam também os números da violência doméstica contra esta população. A 

violência doméstica ou intrafamiliar ocorre dentro dos lares da vítima e é praticada 

por um parente próximo, na maioria dos casos pelo filho ou cuidador. Ao longo do 

texto foram abordadas as formas de violência contra o idoso, destacando a violência 

física, psicológica, o abandono, a negligência, a violência sexual, violência 

financeira/material, autonegligência e a violência medicamentosa. 

Por ocorrer no ambiente familiar, a violência contra a pessoa idosa é difícil de 

ser detectada e combatida, pois muitas vezes, a vítima não se sente capaz de 

denunciar, por se tratar do próprio filho ou de um parente estimado e próximo. Na 

realidade, ela sente medo de fazê-lo e até mesmo se culpa por envelhecer e 

depender de cuidados. Além disso, são poucos os casos notificados de maus-tratos 

contra idosos, por se tratar de uma violência que ocorre no âmbito familiar, “entre 

quatro paredes”. Assim, torna-se um fenômeno invisível e pouco reportado para as 

instituições jurídicas e policiais.  

Acredita-se que o aumento da violência contra a pessoa idosa deve-se ao fato 

de que a velhice ainda é vista pela maioria das sociedades como um processo que 

acarreta apenas perdas, dependência, e decadência física social. Dessa forma, o 

idoso não é respeitado e representado apenas como um peso para a sociedade, um 

fardo que a família precisa carregar e alguém que não tem nada a acrescentar. 

Portanto, torna-se necessário conscientizar a sociedade em geral, começando 

pelos mais jovens, sobre a valorização do idoso, do respeito e da possível relação 

de troca que pode ser estabelecida entre eles, pois o idoso traz consigo experiências 

e aprendizados que podem e devem ser passados a diante. Mas para que isso 

ocorra deve haver nas escolas aulas sobre direito dos idosos, programas de inclusão 

de pessoas da terceira idade na sociedade, palestras e discussões sobre a violência 
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contra o idoso, formas de denúncia, formas de identificar a violência, entre outas 

medidas. 

Ao final deste estudo, constata-se a necessidade de se investir em mais 

pesquisas sobre o tema da violência contra o idoso, investigando a amplitude de 

suas consequências e os fatores etiológicos, para que possam ser desenvolvidos 

projetos, programas de prevenção e legislação efetivos para romper com o ciclo de 

vitimização a que essa parcela da população está exposta. É preciso também 

capacitar os profissionais de saúde para identificar a violência contra o idoso e para 

desenvolver estratégias de atendimento para a vítima, em forma de programas 

interventivos que garantam uma melhor qualidade de vida a esse tipo de paciente.  
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