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RESUMO
Este estudo visa analisar situações de violência contra o idoso e condutas adotadas em relação às políticas e programas
públicos.  De  cunho  qualitativo  e  quantitativo  do  tipo  descritivo,  retrospectivo  documental,  na  amostra  de  registros
existentes na promotoria do Idoso de Maringá/PR referentes aos diversos tipos de maus - tratos contra o idoso em
entrevista com idosos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aplicação de questionário as Agentes Comunitárias de
Saúde (ACS).  Os dados coletados serão registrados em instrumento elaborado pelos pesquisadores. Com relação à
forma de análise, ainda será decidida com o estatístico. Busca-se com esta pesquisa identificar “brechas” nas políticas
públicas que justifiquem as ocorrências de violência contra os idosos estarem aumentando e verificar possíveis formas
de prevenção, pois, isso ainda é pouco colocado em prática pelas autoridades.

PALAVRAS-CHAVE: Negligência; Políticas Públicas; Violência.

1 INTRODUÇÃO

Mundialmente o número de idosos vêm crescendo de forma acelerada e entre os anos 2000-
2050 a quantidade de idosos subirá de 600 milhões para 2 bilhões. Esses idosos trazem novas
mudanças e preocupações econômicas, sociais e políticas para todos os países (SOUZA et al.,
2016; CARVALHO FILHO et al., 2015).

Há anos discussões vêm ocorrendo em torno da proteção ao idoso, em 1982 aconteceu a I
Assembleia Mundial do Envelhecimento e passados 20, anos em 2002 ocorreu em Madri para o II
evento e em ambos os eventos foi discutido como prioritário a aplicação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, e começou então a se ver a necessidade da criação de políticas de proteção
ao idoso, isso, em âmbito mundial,  pois,  o envelhecimento está cada vez mais acelerado, e os
índices de expectativa de vida cada vez são maiores (BRASIL, 2010b).

Wanderbroocke e Moré (2012) relatam que em 1975 foi a primeira vez que um abuso de idoso
foi descrito em revistas científicas britânicas como espancamento de avós. No Brasil,  a questão
começou a ganhar força e ser discutida por volta de 1990, com a promulgação e regulamentação da
Política Nacional do Idoso, criação do Estatuto do Idoso e do Plano de Ação de Enfrentamento da
Violência contra a Pessoa Idosa,  bem depois que a preocupação com a qualidade de vida dos
idosos entrou na agenda da saúde pública brasileira.

A Declaração de Toronto definiu abuso ao idoso como “ação isolada ou repetida, ou a inação
quando a ação é necessária, que ocorre em qualquer relação em que haja expectativa de confiança,
causando prejuízo ou sofrimento ao idoso (OMS, 2002). Existem várias formas deste abuso ocorrer,
seja física, psicológica, emocional, sexual, financeira ou, simplesmente, negligência intencional ou
não  intencional.  Também  caracterizado  por  Souza  et  al.  (2016)  como  fenômeno  grupal  em
parâmetro mundial, que não exclui nenhuma classe, cultura ou opção religiosa, atingindo também
todo tipo de gênero idade ou raça.
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O Estatuto do Idoso caracteriza como crime qualquer tipo de violência/maus-tratos contra o
idoso qualquer ato que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico sendo de notificação
compulsória, e além, deve ser comunicado aos órgãos responsáveis (Autoridade Policial), Ministério
Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso
(Brasil, Lei 10.741, 2003, art. 19). Ainda descore na mesma lei ações da política de atendimento ao
idoso, onde é assegurado por ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.

Em 2013, no Brasil, foram notificados 4.894 casos de violência doméstica contra a pessoa
idosa, onde 33,1% do sexo masculino e 66,9% do sexo feminino e quanto a cor da pele os brancos
ocupam 48,6% dos casos. Sobre a escolaridade das vítimas 38,3% os idosos (homens) cursaram
entre 0 e 4 anos de estudo, e as idosas (mulheres) na mesma quantidade de anos estudados foi de
37,9%. A região Sul é a segunda colocada nos índices de ocorrência com 26,9%, sendo que os
maus-tratos ocorridos no domicílio das vítimas ocupam 88,9% das situações. Quanto ao tipo de
violência/maus-tratos a negligência/abandono ficou com 49,4% entre os homens idosos e entre as
mulheres idosas a violência física é mais frequente com 52,6% dos casos. E em ambos os casos
são os filhos que provocam a violência (BRASIL, 2015).

Alguns exemplos de abuso ao idoso mostram realidades bem diferentes das que encontramos
no Brasil, existem situações de contexto cultural que essa violência acontece como costumes locais
e que existem até acusações de bruxarias contra mulheres idosas que vivem sozinhas na intenção
de roubo, pois, essas idosas geralmente são viúvas e moram sozinhas, especialmente na África.
Neste mesmo estudo comenta-se que os mais vulneráveis são os que moram sozinhos isolados
socialmente ou que possuem alguma limitação cognitiva e os com familiar com problemas sérios de
personalidade (ILC-BRASIL, 2015).

Envelhecer de forma saudável em todos os aspectos é uma questão de direitos humanos e a
Política Nacional do Idoso vem justamente discutir as formas de por em prática todos os direitos de
envelhecer com segurança por meio de ações conjuntas do governo e da sociedade na construção
de uma rede de proteção a esse segmento populacional (BRASIL, 2010b).

No  Plano  Nacional  de  Promoção  da  Saúde  (BRASIL,  2010a)  estão  descritas  as  ações
específicas  ao  item  Prevenção  da  violência  e  estímulo  à  cultura  de  paz,  na  qual,  o  idoso  se
enquadra em,

I – Ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da Violência e
Promoção da Saúde;
II – Investimento na sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais
de  saúde  na  identificação  e  encaminhamento  adequado  de  situações  de
violência intrafamiliar e sexual;
IV – Implementação da ficha de notificação de violência interpessoal;
V  –  Incentivo  ao  desenvolvimento  de  Planos  Estaduais  e  Municipais  de
Prevenção da Violência;
VI – Monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos Planos Estaduais e
Municipais  de  Prevenção  da  Violência  mediante  a  realização  de  coleta,
sistematização, análise e disseminação de informações; e
VII  –  Implantação  de  Serviços  Sentinela,  que  serão  responsáveis  pela
notificação dos casos de violências (BRASIL, 2010a).
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Segundo a Organização Mundial  de Saúde, os danos causados pela violência aos idosos
podem ser físicos e mentais. Dentre os 133 países pesquisados, 41% não possui nenhum tipo de
plano de ação para combater  o  problema,  tornando-o também negligenciado por  quem deveria
resolver o problema (OMS, 2014).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa descritiva, retrospectiva
e documental. A coleta de dados consistirá em amostra de registros existentes na promotoria do
Idoso de Maringá/PR referentes aos diversos tipos de maus - tratos contra o idoso, entrevistas com
idosos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aplicação de questionário aos Agentes Comunitários
de  Saúde  (ACSs).  Como  qualquer  outro  tipo  de  pesquisa  envolvendo  seres  humanos,  será
necessária a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP após a qualificação do projeto de
pesquisa. 

Para a coleta de dados na Promotoria do Idoso já foi solicitada a autorização da Promotora
responsável por Maringá/PR para acesso aos registros ocorridos neste município no período de
julho a dezembro de 2016. Serão selecionados os registros que descrevem maus–tratos físicos,
psicológicos, verbais, desvios de recurso financeiro, abandono e cárcere privado. A coleta dos dados
será  realizada na própria  Promotoria  e  as  informações serão registradas em instrumento  a ser
construído.  Com  relação  a  amostra  de  idosos  e  ACSs  está  sendo  calculado  por  profissional
estatístico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o estudo está em fase de elaboração do projeto, ainda não são possíveis elencar os
resultados, no entanto,  é possível  salientar que as entrevistas com idosos serão realizadas nas
UBSs  e  no  mesmo  dia  será  aplicado  questionário  aos  ACSs,  A  autorização  já  foi  solicitada  e
assinada  pelo  Centro  de  Capacitação  de  Profissionais  de  Saúde–  CECAPES da  Secretaria  de
Saúde de Maringá. Para o questionário com os ACSs será elaborado um roteiro semi-estruturado
pelas pesquisadoras e para a entrevista com os idosos utilizar-se-á instrumento do Ministério da
Saúde adaptado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se com este estudo o levantamento de subsídios e informações necessárias para que
que ações de Promoção da Saúde possam ser efetivadas no combate aos maus-tratos com idosos
com base no que as Políticas Públicas elencam e sustentam como formas de proteção ao idoso.
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