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RESUMO  2

O fenômeno do envelhecimento traz a tona uma série de adversidades, dentre elas esta 
a violência contra os idosos. Os maus-tratos impactam na qualidade de vida do idoso e 
e necessário conhecer a sua abrangência na população idosa. Como forma de con-
tribuir para a discussão do tema, este estudo visou caracterizar os casos de violência 
contra a população idosa no município de Curitiba, Paraná, no ano de 2014. Foi real-
izado um estudo descritivo, transversal com informações do Serviço de Epidemiologia 
da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba sobre as notificações de violência contra 
pessoas idosas acima de 60 anos ou mais. Os dados analisados nesse estudo foram: 
equipamento notificador, sexo da vítima, faixa etária, autor da agressão, tipo da violên-
cia, natureza da agressão (local de ocorrência da agressão, freqüência das agressões, 
se o o idoso era ou não portador de deficiência ou transtorno mental. No ano avaliado, 
as idosas foram as maiores vítimas de maus-tratos em todas as faixas etárias, sendo os 
familiares os maiores responsáveis pela agressão, ocorrendo na maioria dentro do âm-
bito familiar. Os resultados gerados deste estudo são importantes para ter o conheci-
mento da vulnerabilidade a que o idoso vem sendo submetido e que pode gerar danos 
muitas vezes irreversíveis, promover a sensibilização dos profissionais para a notifi-
cação da violência, contribuir para o enfrentamento da situação, planejamento de 
ações, bem como a realização de outras pesquisas para compreender melhor esse 
fenômeno que atinge a população idosa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O fenômeno do envelhecimento traz a tona uma série de adversidades, dentre 

elas esta a violência contra o idoso.  

 A violência ainda é um tema pouco abordada no campo da saúde. Qualificada 

como um grave atentado contra os direitos humanos, a violência que atinge a pessoa 

idosa constitui um dos maiores obstáculos para a concretização de um estado 

democrático pleno, de uma sociedade para todas as idades.  

 A divulgação desta realidade, que muitas vezes não é denunciada, pode favore-

cer o reconhecimento de maus-tratos e das características das vitimas e de seus agres-

sores, evitar a recorrência dos atos violentos, promovendo a redução dos índices de 

morbimortalidade. Pode oferecer informações aos profissionais de saúde envolvidos 

assim como a comunidade, fatos que justificam a realização deste estudo. 

 O objetivo principal deste artigo é caracterizar o perfil das notificações de violên-

cia cometida contra a pessoa idosa do município de Curitiba durante o ano de 2014 e 

contextualizar o tema através de uma revisão da literatura sobre violência contra o 

idoso. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 O processo de envelhecimento populacional resulta do baixo crescimento popu-

lacional associado ao declínio das taxas de natalidade e fecundidade, queda nas taxas 

de mortalidade e aumento da expectativa de vida. É um fenômeno mundial que nos 

países desenvolvidos ocorreu ao longo de anos em um cenário de adaptação da so-

ciedade, do ponto de vista social, político, econômico e familiar (BRASIL, 2014).  

 No Brasil esta transformação transcorreu de maneira rápida e constitui uma das 

mais importantes modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira. A popu-

lação de pessoas idosas é a que mais cresce no Brasil. Ao longo de 40 anos a popu-

lação idosa brasileira triplicou chegando a 10% em 2010 (BRASIL, 2014). A perspectiva 

de crescimento da população acima de 60 anos colocará o Brasil, em 2020, como a 

sexta maior população de idosos no mundo em números absolutos, representando 15% 

da população total (VERAS, 2009).  

 Conforme dados do IBGE, Censo 2010, Curitiba contava com 1.751.907 habi-

tantes e desses, o número de pessoas com 60 anos ou mais equivalia a 11,31% e aci-

ma de 65 anos, a 7,55% da população (IBGE, 2010).  

 Outro fenômeno relevante do envelhecimento do país é o aumento das pessoas 

com mais de 80 anos. Enquanto nos últimos 10 anos a população brasileira de 60 a 69 

anos cresceu 21,6%, a de 80 anos ou mais cresceu 47,8% (BRASIL, 2014). Outros as-

pectos importantes são a feminização do envelhecimento, a contribuição da renda do 

idoso na composição da renda total familiar, o aumento do número de pessoas idosas 

vivendo sozinhas, o incremento de famílias intergeracionais, o aumento da proporção 

de pessoas idosas que recebem benefícios (BRASIL, 2014). 

 O processo de envelhecimento populacional é resultado de progresso, mas ao 

mesmo tempo trouxe um cenário com diversos problemas a serem resolvidos, entre 

eles está a violência contra a pessoa idosa. A vulnerabilidade do Idoso, os aspectos fi-

siológicos inerentes ao processo do envelhecimento somados as comorbidades 

adquiridas torna o idoso susceptível a violência.  

 As preocupações com maus-tratos de idosos aumentaram com a conscientiza-

ção de que nas próximas décadas, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em 
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desenvolvimento, haverá um aumento dramático na população envelhecida (PAIXÃO 

JÚNIOR, 2006). 

 Constitui-se em uma adversidade antiga, de padrão mundial, a qual muitas vezes 

se comporta de maneira invisível perante a sociedade (SCHAIBER, 2006).  

 Nos países em desenvolvimento a situação se apresenta com maior gravidade 

haja vista as dificuldades sociais e econômicas. Existe um despreparo das instituições e 

da população em lidar com o envelhecimento e as suas limitações.  

 Observam-se nas pesquisas que dos dados da violência são muitas vezes  

subestimados já que as vítimas omitem as agressões e/ou abusos sofridos 

(SCHAIBER, 2006). Isto pode ter ainda mais significância quando somado às desigual-

dades sociais, gênero, raça /etnia, geração, cultura de um país ou uma região. 

 Nas décadas de 1980 e 1990, as mortes violentas se apresentaram com sexta 

causa de óbito na população com 60 anos ou mais (PAIXÃO JÚNIOR, 2006). 

 A Violência é vista como uma questão social e de saúde pública devido aos 

danos causados tanto físicos quanto emocionais, a alta morbimortalidade, aos custos 

gerados, a redução da expectativa e qualidade de vida, a desestruturação familiar (MI-

NAYO, 2006). 

 A OMS utiliza o conceito “causas externas”, cuja definição está incorporada a 

Classificação Internacional de Doenças. As causas externas seriam os homicídios, os 

suicídios e os acidentes, e lesões e traumas por agressões, quedas, tentativas de suicí-

dio, acidentes de transporte, afogamentos, sufocamentos e envenenamentos. O termo 

causas externas não é sinônimo de violência e sim um recurso para classificar os vários 

tipos de abusos e maus-tratos. Dentro deste contexto esta a discussão a cerca dos aci-

dentes de trânsito e quedas que contribuem para elevação da morbimortalidade por 

causas externas nos idosos. Deve-se estar atento pois as mortes, as lesões e os trau-

mas provocados pelos meios de transporte e pelas quedas, dificilmente podem ser 

atribuídos apenas a causas acidentais. Pelo contrário, precisam ser incluídos em qual-

quer política pública que busque superar as violências cometidas contra idosos 

(BRASIL, 2005). Outro ponto relevante seria que deve ser levado em conta seria que o 

os registros de morbimortalidade por causas externas se referem, exclusivamente, aos 
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casos de lesões, traumas ou fatalidades que chegam aos serviços de saúde ou de se-

gurança pública, constituindo-se, assim, apenas a ponta do iceberg da questão maus-

tratos. 

 A violência é a ação de um ser humano contra outro provocada pelo abuso da 

força e do poder, ou a omissão de socorro quando esse outro pede ou precisa dele 

(MINAYO, 2014).  

 A OMS define que violência é o uso intencional de força física ou do poder, real 

ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma co-

munidade que resulte ou venha resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência 

de desenvolvimento ou de privação” (KRUG et al., 2002).  

 No Brasil criou-se um conjunto de instrumentos legais para promover a notifi-

cação das violências. Em 2006 foi implementado o sistema de Vigilância de Violências 

Domésticas (VIVA/SINAN) com base em dois componentes da ação de vigilância: vig-

ilância contínua, na captura de dados de violência doméstica, sexual e outras formas de 

violência notificadas em serviços de referência; e vigilância pontual-inquérito, com base 

em informações sobre atendimentos por acidentes e violências notificados por unidades 

de urgência e emergência. O VIVA tem a finalidade de vigilância das violências inter-

pessoais e autoprovocadas e é gerado a partir de uma ficha de notificação de violência 

doméstica, sexual e outras violências (como psicológica/moral, financeira/econômica, 

tortura, tráfico de pessoas, trabalho infantil, negligência/abandono e intervenção por 

agente legal) contra mulheres e homens em todas as idades (BRASIL, 2013).  

 Em 2011 a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violência (Portaria MS/GM nº 104/2011) inclui a violência como agravo de notificação 

compulsória (BRASIL, 2011).  

 Durante muito anos, o foco de da discussão sobre violência concentrou-se nas 

denúncias de atos contra criança e a mulher. pode-se inferir que, somente nas ultimas 

décadas , os olhares se voltaram para a população idosa e ações ganharam noto-

riedade quando a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de 

Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, em 2006, marcaram a data de 15 de jul-

ho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a pessoa Idosa. Tal data 
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tem a finalidade de aumentar a consciência mundial sobre a violência e as suas conse-

quências, evitando a sua banalização (SANCHEZ; FRIAS, 2015). 

 No Brasil, a partir da década de 1980, as mortes por acidente e por violências de 

qualquer natureza vem aumentando proporcionalmente como causa de óbitos, inclusive 

entre os idosos (PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2006).  

 Em nosso país a Constituição Federal de 1988 dispõe que o idoso é um sujeito 

de direitos; esta impedida qualquer forma de discriminação por idade; e compete a 

família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar o idoso, assegurar sua partici-

pação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar, e garantir seu direito à 

vida. Em 1994 se deu a promulgação da Política Nacional do idoso (Lei n° 8.842/1994) 

que organiza a forma da atenção ao idoso. No tocante ao idoso, o Estatuto do Idoso Lei 

n° 10.741, de 01/10/03 declara que a violência contra o idoso é qualquer ação ou omis-

são, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento 

físico ou psicológico e define a obrigatoriedade do profissional de saúde ou responsável 

pelo estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência comunicar a au-

toridade competente casos de crime contra idosos de que tiver conhecimento, sob pena 

de multa (MINAYO, 2014).  

 O Brasil possui uma rede de proteção ao idoso totalmente estruturada, no entan-

to o fluxo de encaminhamentos se confunde pela falta de sistematização, impedindo 

que as ações ocorram de forma organizada. Se faz necessário a criação de estratégias 

de monitoramento para que se possa avaliar as denúncias, supervisionar e dar uma re-

sposta as mesmas a fim de garantir proteção a vítima. Atualmente as denúncias podem 

ser feitas e direcionadas aos órgãos de defesa de direitos como Conselhos, Ministério 

Público, delegacias, unidades de referencia de assistência social, entre outros (SDH, 

2011). 

 A definição dada pela instituição Action on Elder Abuse (Ação sobre Abuso de 

Idosos) e adotada pela International Network for the Prevention of Elder Abuse (Rede 

Internacional para Prevenção do Abuso de Idosos) estabelece que : "o abuso de idosos 

é um ato simples ou repetido, ou ausência de ação apropriada, que ocorre no contexto 

de qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança, que causa 

dano ou tensão a uma pessoa idosa” (OMS, 2002). Tal abuso pode se manifestar 
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através do abuso físico - uso da força física ou por drogas, para compelir o idoso a 

fazer o que não deseja, feri-lo, provocar-lhe dor, incapacidade ou morte; abuso psi-

cológico ou emocional - agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

humilhar, restringir sua liberdade ou isolá-lo do convívio social, se processa de maneira 

silenciosa e continudada, dificultando muitas vezes a sua identificação; abuso finan-

ceiro ou material - exploração ilegal ou imprópria, ou uso de fundos ou recursos do 

idoso; abuso sexual - contato sexual não consensual, de qualquer tipo, com o idoso; 

negligência - recusa ou falha em desempenhar a obrigação de cuidar do idoso por 

parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência pode ou não envolver 

uma tentativa consciente ou intencional de infligir sofrimento físico ou emocional no 

idoso; Auto-negligência – diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua 

própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma, 

como por exemplo alimentar-se, medicar-se e pode estar associada a outras situações 

como depressão e processos autodestrutivos (KRUG et al., 2002). Estes abusos podem 

acontecer de modo associado e denominado de polivitimização (GIL et al., 2015). 

 MICHELETTI et al. (2011) em seu trabalho de revisão concluiu que a violência 

física e a negligência foram os maus-tratos mais encontrados pelos autores.  

 No Brasil, as violências estrutural, institucional e familiar são as mais praticadas 

contra os idosos (MINAYO,2014).  A Violência estrutural é a mais comum pois esta rela-

cionada a desigualdade social, pobreza, miséria e discriminação. A violência familiar é a 

forma que chama atenção na atualidade pois a família que deveria ser um local de pro-

teção algumas vezes acaba sendo espaço da violência. No Brasil 27% dos domicílios 

são constituídos de famílias intergeracionais o que pode originar conflitos aumentando 

o risco do idoso sofrer algum tipo de abuso (BRASIL, 2014). A violência doméstica pode 

ser praticada por um(a) ou mais autor(a) com laços de familiares, conjugais ou de par-

entesco, ou com vínculo afetivo em condições de relação de poder, seja real ou de 

ameaça (BRASIL, 2016). A Violência institucional sobretudo nas instituições públicas de 

prestação de serviços, planos de saúde, previdência, instituições financeiras, trans-

porte, comercio, Instituições de Longa Permanência (ILPI). 

 Os estudos apontam um fator multi-causal para o abuso. Dentre eles estão: Limi-

tações cognitivas e físicas, isolamento social, fatores culturais como a aceitação da vio-

lência, discriminação de pessoas idosas, aglomeração na residência, ser portador de 
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doença crônica, fragilidade nas relações familiares e histórico de violência familiar, dis-

túrbios de personalidade do agressor como transtornos mentais e abuso de substân-

cias, dificuldades financeiras por parte do agressor principalmente se há dependência 

financeira, o estresse do cuidador, a forma de relacionamento entre a pessoa que cuida 

do idoso e o próprio idoso, a existência de comportamento violento e agressividade por 

parte da pessoa que recebe os cuidados, presença de depressão da pessoa que cuida, 

convivência na mesma residência, formação inadequada do cuidador (KRUG et al.,

2002; GIL et al., 2015). 

 Mudanças sociais, econômicas e culturais que vem acontecendo em algumas 

das sociedades em desenvolvimento estão tornando as famílias menos capazes de 

cuidar de seus idosos frágeis e, desse modo, geram um demanda por assistência insti-

tucional como alternativa de cuidado para as famílias. Os maus-tratos em relação aos 

idosos têm sido identificados em instituições de cuidados continuados (tais como institu-

ições de longa permanência, hospitais ou hospitais-dia), Observou-se que várias pes-

soas podem ser responsáveis pelo abuso: um membro remunerado da equipe, outro 

residente, um visitante voluntário, parentes ou amigos.  

 A violência não é um fenômeno uniforme e se apresenta sobre as mais variadas 

formas (GIL et al., 2015). 

 Observou-se que há uma carência de estudos a cerca da violência aos idosos. 

Estudos com metodologias diferentes, com amostras pequenas, com resultados confli-

tantes em relação as causas, poucas avaliações do impacto do abuso, intervenções, 

estratégias de prevenção entre outras (PAIXÃO JÚNIOR, 2006). 

 Embora haja pouca informação sobre a extensão do abuso em populações 

idosas, em particular nos países em desenvolvimento, estima-se que 1 em cada 10 

idosos são vítimas de abuso a cada mês. Este dado provavelmente seja subestimado, 

já que apenas 1 em cada 24 casos de abuso de idosos é relatado, em parte porque as 

vítimas tem medo de denunciar os casos de abuso para a família, amigos ou para as 

autoridades (WHO, 2016). Além do temor da denúncia muitos idosos desconhecem os 

seus direitos e nem sequer sabem onde procurar ajuda (MICHELETTI et al., 2011). Out-

ro ponto a ser destacado é que os maus-tratos aos idosos parece não receber a mesma 
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atenção dada a outras formas de violência familiar, como por exemplo a mulher, a cri-

ança e o adolescente.  

 Os estudos no que diz respeito ao local de abuso mostram que os maus-tratos 

podem ocorrer tanto na comunidade como nos cenários institucionais. Entretanto, é no 

ambiente familiar que ocorre a maioria das dos casos (MICHELETTI et al., 2011).  

 A prevalência de abusos pode ser maior do que indicariam as estatísticas e mais 

elevada do que a prevalência de muitas comorbidades enfatizadas em programas de 

prevenção. Mortes de idosos, têm sido freqüentemente atribuídas a causas naturais, 

acidentais ou indeterminadas, quando na verdade foram conseqüência de comporta-

mento abusivo ou negligente (KRUG et al.,2002). GIL et al., 2015 verificou que a maior-

ia dos idosos vítimas de abusos não havia comunicado a terceiros a violência sofrida. 

Dado que a maioria dos agressores pertenciam ao núcleo familiar então cogita-se a 

hipótese de que um dos determinantes para o silencio perante as agressões seja a pro-

teção do núcleo familiar. Rocha et al. (2015), no estudo que descreveu as práticas de 

enfrentamento desenvolvidas por profissionais de saúde das Unidades de Saúde da 

Família na atenção às pessoas idosas em situação de violência intrafamiliar, elucidaram  

que, na maioria das vezes, as pessoas idosas omitem os abusos e, quando não se en-

contram acamadas, costumam se afastar da unidade de saúde.  

 Como a maior parte dos países em desenvolvimento apenas recentemente está  

tomando consciência do problema dos maus-tratos a idosos, as informações sobre a 

freqüência dos abusos basearam-se em cinco levantamentos realizados em cinco país-

es desenvolvidos. Os inquéritos revelaram um índice de abuso de 4 a 6% entre idosos 

(KRUG et al., 2002; COOPER et al.,2008; ESPÍNDOLA,2007). Um estudo realizado no 

Canadá sobre violência intrafamiliar revelou que nos últimos 5 anos prévios a pesquisa, 

7% dos idosos haviam sofrido alguma forma de abuso emocional, 1% de abuso finan-

ceiro e 1% de abuso físico ou agressão sexual por seus cuidadores, crianças ou côn-

juges.  

 Em relação ao âmbito institucional os dados de um levantamento sobre a equipe 

de instituições de longa permanência nos Estados Unidos revelou que 36% da equipe 

geral e de enfermeiros relatou ter testemunhado pelo menos um incidente de abuso 

físico cometido por outros membros da equipe, enquanto 10% admitiram ter cometido, 

eles próprios, pelo menos um ato de abuso físico (KRUG et al., 2002).  
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 No Brasil, ainda são escassos os estudos que estimam a prevalência de violên-

cia contra idosos ou que descrevam os aspectos epidemiológicos desses casos de 

maneira padronizada para o país. Segundo dados do Suplemento de Saúde da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2008, a prevalên-

cia de violência entre idosos foi estimada em 1,4%, independente do tipo (IBGE, 2010). 

 Um levantamento de boletins de ocorrência realizado junto a delegacia de Pro-

teção ao Idoso no Estado de São Paulo apontou os maus-tratos psicológicos como o 

mais relatado, seguido de violência física (PAIXÃO JÚNIOR, 2006). 

 MIZIARA et al. (2015), mostraram que o numero de notificações de violência do-

mestica contra o idoso no Brasil aumentaram progressivamente entre os anos 2009 a 

2014. 

 MORAES et al. (2008), realizaram inquérito domiciliar de idosos de 60 anos ou 

mais adscritos ao Programa de Estratégia de Saúde da Família de Niterói, RJ. Obser-

vou-se que a violência física de qualquer gravidade foi relatada por 10,1% dos entrevis-

tados, enquanto que 7,9% referiram ter sido vítimas de violência física grave no ano an-

terior à entrevista. A violência esteve mais presente entre os mais novos, os que 

moravam com maior número de indivíduos, os com história de diabetes e/ou doença 

articular. GIL et al., 2015 interroga em sua pesquisa o porque da violência ser mais 

prevalente na faixa etária relativamente mais jovem (menos de 70 anos) e deixa como 

hipótese que os idosos com idade avançada teriam mais limitações físicas e mentais, 

impossibilitando-os de reportar os atos de violência. 

 MASCARENHAS et al. (2010), avaliaram as notificações de violência contra a 

pessoa idosa captadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2010. Do total de casos no-

tificados, 52,3% eram do sexo feminino. A média de idade dos idosos foi de 71,1 anos. 

Aproximadamente metade dos idosos tinha de 60 a 69 anos de idade (50,2%), 64,8% 

declararam-se brancos, 87,9% referiram ter concluído até 8 anos de estudo, 58,1% não 

tinham companhia marital e 21,8% informaram possuir algum tipo de deficiência ou 

transtorno. A maioria dos episódios de violência contra idosos ocorreu no domicílio 

(78,8%) e mais da metade das vítimas referiu que já tinha sido violentada previamente 

(53,6%). As mulheres foram vítimas de violência no domicílio e de violência de repetição 

em maior proporção comparativamente aos homens. Aproximadamente 11% das notifi-
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cações apontavam a ocorrência de lesões auto-provocadas, porém não foi possível 

saber se ha- via intenção de suicídio. Essa informação foi significativamente mais 

prevalente no sexo masculino (13,1%). A violência física foi mais frequente no sexo 

masculino no grupo com 60 a 69 anos, fora do domicílio, praticada por agressores que 

não eram filhos, com suspeita de ingestão de bebida alcoólica. A violência psicológica 

foi mais frequente entre idosas no domicílio, infligida pelos filhos, com suspeita de uso 

de bebida alcoólica e de maneira crônica. A negligência predominou no sexo feminino 

no grupo a partir de 70 anos, no domicílio, perpetrada pelos filhos e recorrente. A vio-

lência sexual foi mais comum no sexo feminino por agressores que não eram filhos, 

mas que consumiram bebida alcoólica. Os tipos de violência mais relatados foram: abu-

so físico (67,7%), violência psicológica (29,1%) e negligência (27,8%). Em menor pro-

porção, foram referidos casos de violência financeira (7,9%), abuso sexual (3,7%) e tor-

tura (3,3%). Com exceção do abuso físico, significativamente mais frequente entre os 

homens, os casos de violência psicológica, negligência, financeira, sexual e tortura ap-

resentaram frequência significativamente maior entre as mulheres. Um dos argumentos 

que explicaria a maior frequência de situações de violência no domicílio, tanto entre 

homens como mulheres idosas, seria o fenômeno do choque de gerações, permeado 

por disputas por espaço físico e também por dificuldades financeiras na família. 

 Em um estudo mais recente, Soares et al. (2015), analisou o perfil epidemiológi-

co da violência no município de Aracaju, concluiu que as idosas foram as maiores víti-

mas das agressões em todas as faixas etárias, destacando os filhos como os maiores 

responsáveis pela agressão que ocorreu, em sua maioria, dentro da residência das ví-

timas. 
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3. METODOLOGIA  

 Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, transversal a partir dos dados 

disponibilizados pelo Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Cu-

ritiba - Paraná. Foram utilizados dados secundários provenientes das notificações de 

violência contra população idosa com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os 

sexos residentes no município de Curitiba, gerados durante o ano de 2014.  

 Neste estudo foram avaliadas as seguintes dados: equipamento notificador 

(Unidades de Saúde e Hospitais considerados como equipamentos de saúde, Assistên-

cia social, Centro de Referência da Mulher, outros), sexo da vít ima 

(masculino,feminino), faixa etária (60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 80 a 84, 85 ou 

mais anos), vínculo entre a vítima e o agressor/autor da agressão (filho (a), cônjuge ou 

ex-cônjuge, netos, irmão, desconhecido, sobrinhos, cuidador, conhecido, própria vima, 

pessoa de relação institucional, outros como genros,noras, cunhados, enteados,etc..) , 

tipo da violência (intrafamiliar, extrafamiliar, institucional, autoagressão), natureza da 

agressão (negligência, psicológica, física, patrimonial, sexual), local de ocorrência da 

agressão, freqüência das agressões, se o o idoso era ou não portador de deficiência ou 

transtorno (deficiência mental, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, 

transtorno comportamental, transtorno mental, outra deficiência). 

 Foi realizado uma revisão bibliográfica a cerca do tema maus-tratos contra os  

idosos, no período de agosto a outubro de 2016, nas bases de dados Scielo, Pubmed, 

Lilacs, livros, sites do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, utilizando as seguintes palavras-chaves: vio-

lência, maus-tratos, idoso, violence, elder Abuse. 

 Os resultados obtidos foram comparados com a literatura pesquisada. 
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4. RESULTADOS  

 Foram registrados 303 notificações de violência contra adultos de 60 anos ou 

mais, sendo 280 de idosos residentes Curitiba, 22 provenientes da região Metropolitana 

de Curitiba e 1 de outro Estado.  

 Os maiores notificadores foram os equipamentos de saúde (84,4%), seguidos 

pelos Serviços de Assistência Social com 11,9% das notificações e Centro de referência 

da Mulher com 3%.  

 A partir destes dados foram analisados apenas os casos de idosos residentes em 

Curitiba.  

 Observou-se predomínio da violência intrafamiliar (87,5%), reforçando o resulta-

do de outros estudos que demonstraram que a maioria dos casos o causador da 

agressão é de convivência próxima ao agredido. Foram notificados 3 casos de violência 

institucional e 3 casos de autoagressão (Tabela 1). 

Tabela 1. Número e percentual de notificações segundo a natureza da violência - Curiti-

ba, 2014. 

Fonte: CE/SMS Curitiba, 2014 

 No que diz respeito ao tipo da violência, a negligência foi a mais frequente 

(37,2%) seguida pela violência psicológica (26,5%) e física (23,9%). Destaca-se a vio-

lência patrimonial com 11% das notificações. Observou-se também concomitância das 

agressões, pois das 280 notificações, foram computados 460 registros de tipos de vio-

lência (Tabela 2). Minayo (2003) destaca que a negligência é uma das formas de vio-

lências que mais ocorre, tanto em âmbito doméstico como institucional. A negligência 

Natureza da violência n. %

Intrafamiliar 245 87,5

Extrafamiliar 29 10,3

Institucional 3 1,1

Autoagressão 3 1,1

Total 280 100,0



�14

pode ser desdobrada em outras formas de maus-tratos como físicos, psicológicos, entre 

outros, podem gerar o registro de mais de um tipo de violência. 

Tabela 2. Número e percentual de notificações segundo o tipo da violência - Curitiba, 

2014. 

Fonte: CE/SMS Curitiba, 2014 

 O sexo feminino foi o mais notificado (72,1%). Tal constatação remete à discus- 

são de gênero e à hierarquia presente nas relações que historicamente foram construí-

das com a determinação de papéis de homens e mulheres na sociedade (MINAYO, 

2003). Aliado a isso, verifica-se que as mulheres são as que mais procuram os serviços 

de saúde quando comparado aos homens.  

 Como também se pode observar no Gráfico 1 em ambos os sexos a faixa etária 

mais acometida foi de 65 a 69 anos seguida da faixa etária de 70 a 74 anos 

Tipo de violência n. %

Negligência 171 37,2

Psicológica 122 26,5

Física 110 23,9

Patrimonial 51 11,1

Sexual 6 1,3

Total 460 100,0
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 Dos 280 notificados 96 (34,2%) eram portadores de algum tipo de deficiência/

transtorno. Sendo a faixa etária de 70 a 74 anos e 80 a 84 anos a de maior incidência 

(25%) seguida da de 80 a 84 anos (20,8%). Entre os portadores de deficiência notifica-

dos, o sexo feminino respondeu por 61,5 % das notificações.  O mais comum foi a con-

comitância de deficiência/transtorno 61%, já a deficiência/transtorno isolado mais co-

mum seria a física (51%) seguida pelo transtorno mental (17%) (Tabela 3).  

Tabela 3. Percentual de notificações de violência contra idosas portadoras de deficiên-

cia/transtorno segundo a faixa etária - Curitiba, 2014. 

 Fonte: CE/SMS Curitiba, 2014 

 Do total de 96 casos de portadores de deficiência/transtorno notificados, 3 se 

referem a auto-agressão (tentativa de suicídio) e 93 foram de violência infligida por ter-

ceiros  sendo que a maioria destas ocorreu em ambiente domestico (93,7%). Houve 

registro de  2 casos de violência extrafamiliar e 2 de violência institucional. 

 Dentre estas 93 notificações infligidas por terceiros observou-se a concomitância 

das agressões sofridas, pois houve registro de 149 tipos de violência sofridas por esta 

população. A violência mais frequente foi a negligência, presente em 90,3 % das notifi-

cações, seguida da violência psicológica (30,1%), violência física (22,6%), patrimonial 

(15,1%) e a violência sexual (2,2%). 

Sexo Feminino Masculino Total 

60 a 64 13,6 16,2 14,6

65 a 69 10,2 18,9 13,5

70 a 74 25,4 24,3 25,0

75 a 79 10,2 5,4 8,3

80 a 84 22,0 18,9 20,8

85 e mais 18,6 16,2 17,7

Total 61,5 37 100,0
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 Quanto aos dados do provável autor da violência, o filho tratava-se do maior 

agressor (49,4%), seguido pelo cônjuge/ex-cônjuge (11%), os netos apareceram em 

terceiro lugar (6,4%) (Gráfico 2). Foi exposto também que pode haver mas de um autor 

em uma mesma agressão. Esse resultado corrobora mais uma vez para demonstrar a 

dependência existente no âmbito familiar e aos arranjos domiciliares intergeracionais 

conflituosos que acabam gerando conflitos de valores que se manifestam muitas vezes 

em violência. Demonstra também a predominância de violência ligada à falta de mobi-

lização de parentes para amparar um familiar idoso.  

Gráfico 2. Distribuição das Notificações segundo o autor da agressão - Curitiba, 2014 

Gráfico 3. Distribuição dos tipos de violência em pessoas idosas segundo o tipo 
de deficiência/transtorno - Curitiba, 2014. 

Fonte: CE/SMS Curitiba, 2014 
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 No momento da agressão a maioria dos idosos não estava institucionalizada 

(98,6%). 

 O presente estudo não contempla todas as variáveis que podem influenciar em 

episódios de violência contra idosos. Não foram obtidos dados com relação à escolari-

dade, estado civil, condição econômica (pobreza), dependência de álcool e drogas e 

etnia que são fatores que podem estar associados ao aumento na probabilidade do 

idoso sofrer violência. 

 Muitos dos resultados encontrados neste artigo se assemelham aos de outros 

trabalhos da literatura, tanto nacionais quanto internacionais, mesmo diante das diver-

sidade das populações e variações das definições conceituais. Os dados aqui contidos 

podem ser utilizados para conhecimento dos profissionais que atuam com a população 

idosa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A sociedade ainda não está apta a lidar com o crescimento e as demandas 

desse grupo populacional específico. Consequentemente, mudanças de cultura e edu-

cação direcionadas à sua valorização são vitais.  

 Com os dados apresentados neste artigo fica evidente a necessidade de es-

tratégias e ações que redefinam de forma positiva o lugar das pessoas idosas na so-

ciedade e que privilegiem o cuidado e a proteção da pessoa idosa, tanto no grupo famil-

iar quanto nas instituições que as atendem, nos espaços públicos e privados. O tema 

“violência e envelhecimento” deve ser permanentemente analisado e discutido através 

da utilização dos sistemas de informação como instrumentos de gestão e planejamento 

de ações. É de extrema importância a criação de redes de proteção efetivas na comu-

nidade. fortalecimento da vigilância de violências e a estruturação de serviços de 

atenção às vítimas. 

 Com este estudo, observou-se que o município de Curitiba tem implantado desde 

2000 uma Rede de Atenção e Proteção à Pessoa Idosa em Situação de Violência e re-

alizado um trabalho de gestão de casos, monitoramento da violência contra a pessoa 

idosa através de atuação intersetorial com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Educação, Fundação de Ação Social e outros Órgãos e Instituições.  

 Sugere-se que se façam outros estudos buscando ampliar o conhecimento a 

cerca do fenômeno envelhecimento e maus-tratos, subsidiar ações para o enfrentamen-

to deste importante problema de saúde pública afim de quebrar o ciclo da violência. 

 O planejamento de ações de prevenção e de intervenção deve ser realizado de 

forma interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial para que ocorra de forma mais efe-

tiva e duradoura. A viabilização de políticas públicas e aplicação efetiva das já exis-

tentes; ações de prevenção, identificação e resolução dos casos; qualificação dos 

profissionais para identificar o problema, adequar a estrutura governamental para aten-

der a demanda. 

 A violência pode ser prevenida e a saúde pública tem um papel crucial no recon-

hecimento de suas causas e conseqüências. 
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 Denunciar a violência é contribuir socialmente para a sua erradicação, condição 

do processo de democratização e cidadania, com a finalidade de respeito e garantia 

dos direitos sociais.  

 Existe um desafio: temos que criar a consciência de que o idoso precisa ser re-

speitado. Enquanto os idosos forem desvalorizados e marginalizados pela sociedade, 

eles sofrerão a perda de identidade e permanecerão extremamente suscetíveis à dis-

criminação e a todas as formas de abuso. 

 



�20

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Impacto da violên-
cia na saúde dos brasileiros / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. cap.5, p. 141-165. Disponível em: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/impacto_violencia.pdf>. Acessado em: 24 ago. 
2014. 
  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM no 104, de 25 de janeiro de 2011. Define 
as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamen-
to Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos 
em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece 
fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde 
D ispon íve l em: <h t tp : / / bvsms .saude .gov.b r /bvs / saude leg i s /gm/2011 /
prt0104_25_01_2011.html>. Acessado em: 24 ago. 2014. 

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Revista dos 
direitos da pessoa idosa: o compromisso de todos para um envelhecimento digno no 
Brasil. Brasília: SDH; 2011. 

BRASIL: manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É possível 
prevenir. É necessário superar. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República; Texto de Maria Cecília de Souza Minayo. Brasília,DF: Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 2014. 90 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vig-
ilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva : Vigi-
lância de Violências e Acidentes, 2011 e 2012/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigi-
lância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmis-
síveis e Promoção da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 110 p. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes>. Acessado em: 20 de set 2016. 

COOPER, C.; SELWOOD, A.; LIVINGSTON, G. The prevalence of elder abuse and 
neglect: a systematic review. Age Ageing, v. 37, n. 2, p.151-160, 2008.  

CURITIBA, Prefeitura Municipal. Protocolo da Rede de Atenção e Proteção à Pessoa 
Idosa em Situação de Risco para a Violência. 1. ed., 2012.  

ESPÍNDOLA, C.L.; BLAY, S.L.. Prevalência de maus-tratos na terceira idade: revisão 
sistemática. Rev. Saúde Pública,  São Paulo , v. 41, n. 2, p. 301-306,  Abr. 2007. 

GIL, A.P. et al. Estudo sobre pessoas idosas vítimas de violência em Portugal: so-
ciografia da ocorrência. Cadernos de Saúde Pública, v.31,n. 6, p.1234-1246, jun. 
2015. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios. Um panorama da Saúde no Brasil: Acesso e Uti-
lização de Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e Proteção à Saúde 2008. 
Rio de Janeiro, 2010. 



�21

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA– IBGE. Indicadores Soci-
ais Municipais: Uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2011.  

KRUG, E.G, et al. World report on violence and health. Geneva, World Health Orga-
nization, 2002. cap. 5, Abusos de Idosos, p. 154-166. Disponível em: http://
www.ufrgs.br/agronomia/manualcap1.htm. Acessado em: 10 de ago. 2016. 

MASCARENHAS, M.D.M. et al.. Violência contra a pessoa idosa: análise das notifi-
cações realizadas no setor saúde – Brasil, 2010. Ciência e Saúde Coletiva, v.17, n. 9, p. 
2331-2341, 2012. 

MICHELETTI, A.L.N.S. et al.. Produção científica sobre violência contra o idoso nas 
bases Scielo e Lilacs. Psicólogo Informação, ano 15, n. 15, jan./dez. 2011. 

MINAYO, M. C. S. Violência contra idosos: relevância para um velho problema. 
Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.3, p.783-7913, mai./jun. 2003. 

MINAYO, M. C. S. Violência contra Idosos: o avesso do respeito à experiência e à 
sabedoria. Brasília: DF: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 5a. ed., 2005. 
Disponível em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_livros/
18.pdf. Acessado em: 22 out. 2016. 

MINAYO,M.C.S.; SOUZA, E.R. Inserção do tema violência contra a pessoa idosa 
nas políticas de atenção à saúde no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 
v. 15, n. 6, set. 2010.  

MINAYO, M.C.S.; As múltiplas faces da violência contra a pessoa idosa. Mais 60, v. 
25, n. 60, p.10-27, jul. 2014. 

MORAES, C.L.; APRATTO JUNIOR, P.C.; REICHENHEIM, M.E.. Rompendo o silêncio 
e suas barreiras: um inquérito domiciliar sobre a violência doméstica contra idosos em 
área de abrangência do Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n.10, p. 2289-2300, Oct. 2008. 

MIZIARA, C.S.M.G.; et al. Vítima silenciosa: violência doméstica contra o idoso no 
Brasil. Saúde, Ética e Justiça, v. 20, n.1, p. 1-8, 2015.  

______. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM no 1271, de 6 de junho de 2014. Define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 
Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/Portari-
a_1271_06 jun 2014.pdf>. Acessado em: 10 Ago. 2016. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Violência - Um problema mundial de saúde 
pública. in: Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial sobre Violência e 
Saúde. Genebra: OMS; 2002.  



�22

PAIXÃO JÚNIOR, C.M.; ROCHA, S.M. Violência Doméstica contra Idosos. In:FREITAS, 
E.V. et al..Tratado de Geriatria e Gerontologia, 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2006, cap. 119, p.1324-1334. 

ROCHA et al. E.N. Enfrentamento da violência intrafamiliar contra idosos pelos 
profissionais de saúde. Revista Kairós Gerontologia, v. 18, n. 4, p. 29-46, out./dez. 
2015.  

SANCHEZ M.A.; FRIAS S.R. Violência contra a pessoa idosa. In: Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia; KITNER D, JALUUL O, organizadores. PROGER Progra-
ma de Atualização em Geriatria e Gerontologia: Ciclo 1. Porto Alegre: Artmed 
Panamericana; 2015. P. 9-54. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 3) 

SOARES, A.C.G.M.; FONSECA, V.; SANTOS, E.M; OlIVEIRA, L.G.F. Perfil EPIdemi-
ológico da Violência Contra O Idoso NO Município De Aracaju. Interfaces Científicas - 
Humanas e Sociais, Aracaju, v.3 • N.2, p. 109 - 120, Fev. 2015.  

VERAS, R. Envelhecimento, demandas, desafios e inovações. Revista de Saúde 
Pública, v. 43, n. 3, p. 548-554, 2005. 

WHO, 2016. Disponível em: <www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/>. Acessa-
do em: 28/09/2016. 


