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RESUMO 

 
Este projeto teve por objetivo analisar a responsabilidade estatal frente ao abandono afetivo do idoso, uma 
vez que a sociedade, inúmeras vezes, ainda ignora a importância social deste cidadão. As famílias possuem 
um grande papel nesse reconhecimento, porém, o Estado é o responsável por garantir que estes cidadãos 
tenham a sua dignidade humana respeitada. Para tanto, a presente pesquisa fundamentou-se no método 
teórico e realizou a revisão bibliográfica de livros, artigos científicos, legislação e doutrina aplicável ao caso. 
Ainda, com o fim de conhecer a fundo a realidade vivenciada pelos idosos e conhecer os danos causados 
pelo abandono afetivo, realizou-se uma entrevista com a psicóloga responsável pelo Lar dos Velhinhos, 
localizado no município de Maringá/PR. Como resultado, verificou-se que o Estado, assim como a família e a 
sociedade, são responsáveis por garantir a dignidade da pessoa humana, de forma que é fundamental que 
este crie políticas públicas que coíbam tal prática e que venham a amparar a pessoa idosa vítima de abandono 
familiar.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Abandono Afetivo; Políticas Públicas; Responsabilidade Estatal.  

 
1         INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, o abandono afetivo do idoso, também conhecido como abandono 

inverso, tem sido objeto de discussão em consequência do crescente desprezo e da 
exclusão social desses cidadãos. Este tipo de tratamento ocorre no próprio seio familiar,  
tornando os idosos ainda mais vulneráveis. Há muito tempo que a pessoa idosa deixou de 
ser considerada como alguém que possuía sabedoria e que deveria ser reverenciada diante 
de sua história e experiência de vida. O que se percebe é que para a ótica da sociedade 
atual e imediatista, o idoso é um cidadão dependente, que não mais produz, pelo contrário, 
que exige empenho e gastos dos familiares, ou seja, converte-se em um peso a ser 
carregado pelos seus descendentes.  

Conforme pesquisas científicas e estudiosos da área, o número de pessoas idosas 
no futuro irá aumentar consideravelmente, o que exigirá do Estado, da sociedade e dos 
operadores do direito novas respostas em relação aos idosos no que diz respeito ao 
mercado de trabalho, à previdência, ao acesso à saúde e ao abandono afetivo da pessoa 
idosa. Logo, é imprescindível que a tutela jurisdicional e a proteção da pessoa idosa sejam 
efetivas (Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/2003), assim como é fundamental a criação de 
políticas públicas que previnam tal abandono.  
 
2 DO IDOSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 
2.1 DO IDOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

A população idosa ao redor do mundo cresce de forma exponencial a cada ano. No 
Brasil, as pesquisas indicam a preocupação que se deve ter com a população idosa, 
especialmente em razão do aumento da expectativa de vida: 
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em 2010, como estudado, existiam no país 20,5 milhões de idosos, 
aproximadamente 39 para cada grupo de 100 jovens. Estimam-se para 2040, mais 
que o dobro, representando 23,8% da população brasileira e uma proporção de 
quase 153 idosos para cada 100 jovens. (MIRANDA et al, 2016, p. 513). 

 
Neste diapasão, deve-se partir da premissa de que o envelhecimento da população 

exige o aumento do cuidado com as pessoas idosas, tanto por parte da família como da 
sociedade e do Estado, principalmente diante da vulnerabilidade e, por vezes, da fragilidade 
destes cidadãos.  

Diante da análise histórica, percebe-se que a sociedade passa por inúmeras 
modificações, tanto diante de aspectos econômicos como sociais, que interferem 
diretamente na vida do idoso. Em face de tantas mudanças, este, se incapacitado para o 
trabalho, acaba por ficar em segundo plano, devido às exigências do mundo moderno, que 
o fazem mendigar a atenção daqueles que o cercam e se sentir um inútil, visto que não 
mais contribui como os que estão em plena idade produtiva.  

Diante desse contexto, também cresce cada vez mais o número de idosos em lares 
de assistência devido ao abandono de seus familiares, sendo estes sustentados pelo 
Estado e por suas políticas públicas. As casas de idosos particulares também estão cheias 
daqueles que possuem boas condições financeiras, porém suas famílias não possuem o 
tempo necessário para deles cuidar.  

Aqueles que ainda são amparados por lares ou casas capacitadas estão bem 
assistidos. Contudo, ainda há muitos idosos que estão desamparados, à mercê da boa 
vontade da família, que não raro os desprezam, menosprezam e, até mesmo, os maltratam. 
Assim, a atual realidade destes cidadãos é preocupante tendo em vista que muitas vezes 
o abandono afetivo supera o financeiro e ocasiona o tratamento degradante, ríspido e 
impaciente para com a pessoa idosa.  
 

2.2 DO AMPARO CONSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA 
 

Conforme o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, é um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil “a dignidade da pessoa humana”, princípio este basilar 
e de extrema importância para a existência e para a manutenção do Estado Democrático 
de Direito. Ainda, é um dos objetivos fundamentais do Brasil, nos termos do art. 3º, inciso 
IV, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”. (BRASIL, 1988).  

Inúmeras são as previsões constitucionais referentes à proteção do idoso, podendo 
ser citada a assistência social (art. 203, V, CF) e o apoio da Defensoria Pública (art. 134, 
CF e art. 4, XI, LC nº 80/1994). Além disso, a Constituição prevê que a família é a base da 
sociedade e que a sua formação ocorre com base nos princípios como o da afetividade e 
da solidariedade, bem como do dever de cuidado:  

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 
a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  

[...] Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. (BRASIL, 1988). 
 

Para Tartuce (2018, p. 1321), o princípio da solidariedade pode ser entendido como 
a preocupação para com o outro, o “responder pelo outro, o que remonta à ideia de 
solidariedade no direito das obrigações”; enquanto que o princípio da afetividade “decorre 
da valorização constante da dignidade humana e da solidariedade” (2018, p. 1327). Sendo 
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tanto o princípio da solidariedade, como o da afetividade, deveres da família de acordo com 
o texto constitucional. 

A Constituição também proclama que a proteção do idoso na esfera familiar é um 
dever da família, da sociedade e do Estado:  

 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.  
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares. (BRASIL, 1988). 

 
Sendo assim, da análise de tais dispositivos é notória a importância dada pela 

Constituição Federal de 1988 ao respeito à dignidade humana; às relações familiares e aos 
princípios da afetividade e da solidariedade, que regem essas relações. Ainda, verifica-se 
que o texto constitucional reconhece o dever dos filhos em relação aos cuidados com os 
pais na velhice, de forma que estes devem ser amparados e inseridos na vida comunitária. 

Ainda, nota-se que a Constituição Federal também estende esta responsabilidade à 
sociedade e ao Estado, que não podem se eximir diante de flagrantes ofensas à integridade 
física, psíquica e moral dos idosos, especialmente os que se encontram em condições de 
vulnerabilidade e de abandono afetivo por parte da família.  

 

2.3 DO PAPEL DA FAMÍLIA PERANTE O IDOSO 
 

A família sempre teve o papel social de cuidado, de zelo e de proteção para com o 
idoso, contexto fundamental para a preservação da dignidade da pessoa humana na 
velhice. Antigamente, as famílias eram instruídas e ensinadas a cuidar bem daqueles que 
um dia já muito realizaram pelos seus. O respeito para com os idosos era uma questão 
cultural e inafastável, visto que estas pessoas eram tidas como seres dotados de sabedoria 
e de bons conselhos, de forma que todos tinham que exercer a virtude da paciência e da 
admiração em razão de sua história de vida e importância para o seio familiar e para a 
sociedade. (COULANGES, 2015, p. 101).  

Em muitos países, ainda há a valorização do idoso, onde ele não é um fardo, um 
peso para a família, mas significado de longevidade a ser comemorado. É o caso do Japão, 
onde: 

 
o sufixo “-san” é usado frequentemente para anciãos e revela profunda veneração 
da nação para o mais velho. O país detém um Dia Anual do Respeito aos Mais 
Velhos, em que a mídia divulga várias matérias sobre os cidadãos japoneses 
idosos. Os japoneses também veem o 60º aniversário de uma pessoa como um 
grande evento. (JACOBS, 2015). 

 
Entretanto, hoje, em um mundo ditado pela tecnologia, onde todos possuem acesso 

à informação em tempo recorde, a experiência dos idosos já não é mais tão levada em 
consideração. Ainda, a ótica do sistema capitalista faz com que a sociedade encare estas 
pessoas como seres de baixa capacidade produtiva e que pouco podem contribuir para o 
progresso social e econômico. Portanto, em um mundo globalizado, com mudanças 
exponenciais diárias, a aparente lentidão do idoso, a sua forma de enxergar o mundo que 
se volta para o passado e a dificuldade de aprender acerca das novas tecnologias, fazem 
com que este tenha a sua atenção mitigada pela família e, por vezes, a sua existência e 
experiência são ignoradas.  

Mesmo diante desse cenário, como já mencionado, a atual Constituição Federal  
prescreve que a família tem o dever de amparar os idosos na velhice, de forma que este 
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mandamento constitucional deve ser obedecido, já que é essencial para a preservação da 
dignidade humana da pessoa idosa.  

 
2.4 DO ESTATUTO DO IDOSO 
 

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), assim como a Constituição Federal, prevê 
dispositivos que asseguram a boa vida na velhice em todos os seus aspectos. O art. 2º do 
referido Estatuto, ressalta a existência e a necessidade de proteção dos direitos 
fundamentais do idoso, assegurando-lhe meios de conservação de sua saúde física, 
mental, social e espiritual. (BRASIL, 2003). Ainda, vemos no art. 4º que qualquer idoso 
jamais poderá ser objeto de negligência, violência, discriminação, opressão ou crueldade, 
e qualquer tentativa de violação, seja por conduta omissiva ou ativa, deverá ser punida. 
(BRASIL, 2003). 

Já o art. 9º do Estatuto garante a proteção à vida e à saúde do idoso, por meio de 
políticas públicas que lhe permitam envelhecer de forma digna e saudável. (BRASIL, 2003). 
Ainda, conforme o art. 10 do mesmo diploma legal: 

 
Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 
políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 
[...] § 2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.  
 § 3º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
(BRASIL, 2003). 

 
A ênfase do artigo está no fato de que o Estado é igualmente responsável pelos 

idosos, assim como a sociedade, no que tange à liberdade, ao respeito e à dignidade, que 
são direitos fundamentais constitucionais basilares. Vemos nos parágrafos do referido 
artigo que não é apenas a integridade física que deve ser protegida, mas também a psíquica 
e a moral.  

Sendo assim, a família e a sociedade, ao se desfazerem do idoso, de modo a lhe 
causar dano psicológico ou abalo moral, acabam por violar os dispositivos do Estatuto do 
Idoso. Além do que já foi exposto, qualquer conduta vexatória, até mesmo constrangedora, 
é reprovável e deve ser combatida. O referido Estatuto também possui as chamadas 
medidas de proteção:  

 
Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 
III – em razão de sua condição pessoal. (BRASIL, 2003). 

 
Caso a conduta configure como crime, se encaixando nos art. 97, 98 ou 99 da Lei, 

onde são estipuladas penas para crimes como deixar de prestar assistência ao idoso, 
abandonar o idoso em hospitais ou casas de saúde ou o expor a algum perigo.  

 

3 DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO 
 
3.1 DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 
 

De acordo com a doutrina pátria, o afeto, enquanto cuidado, ainda que não conste 
explicitamente na Constituição como um direito fundamental, é essencial para a garantia 
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da dignidade da pessoa humana e da observância do princípio da solidariedade. 
(TARTUCE, 2018, p. 1327).  

Não há mais dúvidas quanto à importância da afetividade para as relações jurídicas. 
Assim, atualmente, o afeto é considerado um princípio implícito no corpo constitucional e a 
sua abrangência e aplicação causídica são muito discutidas pelo Poder Judiciário. É muito 
aplicado o princípio da afetividade nas relações que envolvem pais e filhos, onde estes 
últimos reivindicam seu direito de afeto, no sentido de cuidado, como se extraí: “a 
solidificação da afetividade nas relações sociais é forte indicativo de que a análise jurídica 
não pode restar alheia a este relevante aspecto de relacionamentos. ” (TARTUCE, 2018, p. 
1328). 

Sendo assim, há a necessidade de falarmos do princípio da afetividade como um 
dever dos filhos para com os seus pais, quando os mesmos necessitam de amparo e de 
cuidados psicológicos na velhice em virtude de sua idade avançada e das limitações dela 
decorrentes.  

 

3.2 DO DEVER DE CUIDADO 
 

Com o advento do Estatuto do Idoso, a família, o Estado e as instituições como um 
todo tem o dever de zelar pelo idoso, cuidando não só da sua saúde, da alimentação, do 
bem-estar, da educação, do lazer, etc., o que inclui o cuidado afetivo.   

Todos aqueles que cercam os idosos, principalmente a família, tem o dever de cuidá-
los levando em consideração as limitações físicas e psicológicas.  
 

3.3 DO ABANDONO AFETIVO DA PESSOA IDOSA 
 

O abandono afetivo do idoso ocorre quando este perde o sentimento de 
pertencimento ao seu seio familiar e ambiente, de modo que passa a se ver como um 
incapaz, um peso, especialmente quando não ganha afeto, atenção e importância nas 
relações intrafamiliares, o que ressalta a busca por uma “objetividade na subjetividade 
inerente às relações”. (TARTUCE, 2018, p. 1327). 

Ao ser abandonado, o idoso pode chegar a desenvolver doenças em decorrência 
desta rejeição. A idade já é algo que traz mudanças e que são difíceis de ser superadas, 
como as limitações e a dependência, que trazem ao idoso a ideia de inferioridade. 
Conforme se extrai:  

 
com o avançar da idade, mudanças visíveis vão ocorrendo, as palavras saem com 
lentidão e a capacidade funcional vai se comprometendo aos poucos. Neste período 
é preciso que o idoso disponibilize de alguém que irá auxiliá-lo até nas mais simples 
atividades. A dependência, perda de autonomia, o comprometimento das ações que 
dificultam a realização de atividades simples como caminhar, alimentar-se, banhar-
se podem estar presentes no idoso com a idade cronológica avançada, exigindo 
mais cuidados. (ESPITIA et al, 2006, p. 57). 

 
A obrigação dos familiares em fornecer ao idoso, cuidados básicos de saúde, 

alimentação, lazer, etc., veja-se: “está fundamentada na perspectiva de uma reciprocidade 
esperada, que se manifesta na retribuição pelo cuidado recebido na infância e no amor filial. 
” (TIER et al, 2004, p. 332). 

Segundo Rolf Madaleno, o abandono afetivo deve ter atenção até mesmo para fins 
sucessórios, ou seja, caso o abandono seja exercido pelos filhos com os pais, os mesmos 
por faltar com seu dever de solidariedade, ficarão sem nada a receber. Note-se:  
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os filhos que abandonam os pais, pouco importa se eles são registrados, mas que 
ignoram e excluem a existência dos pais da vida deles. Quando os pais falecem, só 
porque eles são considerados herdeiros necessários, vão lá e recolhem a herança 
de alguém que eles nunca se preocuparam, de alguém que eles não sustentaram, 
e assim por diante. De sorte que como se trata de uma via de duas mãos, para mim 
deveria não só ter lugar a indenização pelo abandono afetivo, e aí considero 
abandono afetivo dos pais em relação aos filhos, e no caminho inverso, dos filhos 
em relação aos pais, e dentre os efeitos deste abandono afetivo incluo a exclusão 
do direito de herdar por indignidade. Seja do pai que falece, seja do filho que falece. 
O pai ou o filho que abandona o seu progenitor ou seu descendente deveria sim ser 
excluído da herança daquele, sem prejuízo da ação de responsabilidade pelo 
abandono, porque afinal de contas os parentes devem ter, no mínimo entre si, um 
ato de solidariedade. (IBDFAM, 2018).  

 
Diante do abandono afetivo da pessoa idosa por parte de sua família, o Estado deve 

criar políticas públicas que controlem o problema que, em tese, deveria ter solução dentro 
das próprias famílias.   

 

4 DA RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA ESTATAL  
 
4.1 DA EVOLUÇÃO DO AMPARO ESTATAL AO IDOSO DIANTE DO ABANDONO 
 

Após reiteradas práticas de abandono para com idosos, houve a necessidade de o 
Estado intervir para cumprir até mesmo um mandado constitucional, ou seja, ao se deparar 
com a situação fática, a criação de políticas públicas para a contenção do problema é 
inevitável. O que era antes função da família (cuidar e amparar o idoso na velhice), tornou-
se função do Estado, pois este também é responsável caso a primeira entidade falhasse, o 
que veio a se concretizar. 

O problema está no fato que esse amparo estatal sempre existiu, porém de forma 
menos intensa e efetiva. Isso ocorre porque, como já narrado, as famílias, em um passado 
recente, tinham uma maior responsabilidade para com os idosos e eram mais atuantes em 
suas vidas, não os desamparando. Entretanto, com o passar dos anos, a família foi 
descumprindo com o seu papel de cuidado afetivo com o idoso, deixando-o à margem da 
sociedade, entediado, depressivo e necessitado de atividades que o tirassem do estresse 
de seus lares ou, até mesmo, que o afastassem daquele ambiente.  

Neste cenário, o Estado não pode se eximir e deve chamar para si a 
responsabilidade que lhe foi determinada a Constituição Federal, de forma que deve tomar 
medidas para proteger a pessoa idosa vítima de abandono afetivo, principalmente as que 
se encontram em estado de maior vulnerabilidade.  
 

4.2 DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS ÀS PESSOAS IDOSAS 
 

As políticas públicas podem ser definidas como ações, atividades ou programas que 
são realizados pelo Estado, e podem surgir por meio de iniciativas do Poder Executivo ou 
Legislativo, a partir de exigências da sociedade.  

Assim, por meio de audiências públicas, as necessidades são relatadas e 
analisadas. Notamos, ao passar pelas praças públicas, as acadêmicas da terceira idade 
(ATIs) construídas e destinadas à melhora da saúde e do condicionamento físico dos 
idosos, a reativação de piscinas públicas para atividades como hidroginástica e a criação 
de inúmeras casas/lares de idosos para cuidado integral destes, cuja fila de espera é 
gigantesca para recepção de mais moradores. 

Por fim, faz-se necessário a criação de asilos para idosos que foram abandonados 
por sua família ou não tem parentes que possam ser responsáveis.  
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4.3 DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REINSERIR SOCIALMENTE O IDOSO 
ABANDONADO 
 

O Estado não pode se abster dos deveres que tem para com os idosos, sendo eles 
de proteção e de chances de desenvolvimento. Portanto, ao ver o idoso à margem da 
sociedade, como um ser que ajudou na construção daquele meio, não poderia tomar outra 
atitude senão a reinserção deste na sociedade. A idade acarreta vulnerabilidades, e sendo 
o idoso sujeito de direitos, cabe ao Estado a proteção do mesmo.  

Assim, ao ver o idoso vulnerável, sofrendo pelo abandono, o Estado deve criar meios 
para que este seja resgatado e possa ter a sua dignidade preservada. Para isto faz-se 
necessário políticas públicas mais eficazes, ajuda financeira, melhoria e adaptação dos 
espaços comuns, o Estado auxilia o idoso a recuperar o sentimento de pertencimento à 
sociedade, que lhe foi retirado enquanto membro de sua família. 
 
5 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 
5.1 DO RELATO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS IDOSOS NO LAR DOS 
VELHINHOS EM MARINGÁ/PR 
 

Por meio de entrevista realizada com a psicóloga e psicopedagoga responsável 
pelos idosos do Lar dos Velhinhos, localizado no Município de Maringá-PR, obtive-se a 
certeza sobre os dados coletados nesta pesquisa e caminhou-se para tentar tornar o tema 
mais visível a sociedade que parece cega ao problema. Pelo relato de Maria Luiza S. Estrela 
(CRP 08/1011-5), o abandono afetivo tem trazido efeitos negativos para as famílias, para 
os idosos e para sociedade como um todo. (ESTRELA, 2019).  

Segundo a psicóloga, o abandono afetivo dificilmente não vem associado a maus-
tratos, quando também não associado à moradia precária, à falta de alimentação e de 
assistência à saúde, o que demonstra a necessidade que o idoso tem de ser protegido no 
que tange, inclusive, a afetividade. (ESTRELA, 2019). No relato da psicóloga e 
psicopedagoga, vemos o trabalho realizado no Lar dos Velhinhos, especificamente, para 
inserir o idoso no seio familiar, por meio de esforços com a família, afinal, segundo ela, têm-
se: “as doenças psicossomáticas vinculadas ao abandono seriam a tristeza, o sentimento 
de revolta, de não aceitação da institucionalização, a solidão, a angústia e, a longo prazo, 
a depressão severa, que pode levá-los à morte. ” (ESTRELA, 2019).  

De acordo com o relato profissional, é verificável que o problema levantado é grave, 
ou seja, que o abandono traz consequências sérias para a vida do idoso, levando-o até 
mesmo à morte, de modo que não deve ser permitido ou aceito pela sociedade e pelo 
Estado. A reinserção social do idoso é imprescindível para o que os efeitos do abandono 
como a solidão, a angústia e a depressão sejam ultrapassadas e para que este possa ter 
expectativas de retorno ao convívio familiar. 
 
5.2 A DESTINAÇÃO DO IDOSO ABANDONADO 
 

Ainda de acordo com a entrevista realizada no Lar dos Velhinhos, na região de 
Maringá/PR existem apenas 2 lares assistenciais (o Lar dos Velhinhos e o Asilo São Vicente 
de Paula), sendo os demais (quatorze, no total), instituições particulares. Assim, é 
gigantesca a fila de espera por uma vaga em uma dessas duas instituições, pois a maioria 
das famílias não pode arcar com os custos decorrentes de uma internação particular. De 
acordo com o narrado: “no momento existe uma grande demanda de idosos aguardando 
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vaga e, quando o caso é urgente, a prefeitura coloca o idoso no lar particular e custeia os 
valores. ” (ESTRELA, 2019). 

Sendo assim, pela falta de estrutura familiar, pelo abandono afetivo do idoso e pela 
ausência de políticas públicas necessárias para o atendimento do caso, o Estado acaba 
por arcar com esta falha no sistema familiar brasileiro, que merece olhar atento até mesmo 
no ponto econômico, visto que ao encontrar o idoso abandonado, o Estado deve retirá-lo 
daquela situação, seja o internando em lares públicos ou lares particulares quando não há 
vagas suficientes, tendo que arcar com esses custos. 
 
5.3 DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ESTATAL À PESSOA IDOSA VÍTIMA DE 
ABANDO AFETIVO 
 

Por todo o exposto, verifica-se a necessidade de uma participação mais ativa do 
Estado na formulação de políticas públicas que protejam o idoso que sofre com o abandono 
afetivo. Ainda, este trabalho evidenciou a importância de que o Estado tome providências 
quanto à proteção do idoso no seio familiar, para que este tenha a sua saúde, alimentação, 
educação, lazer e cuidados essenciais garantidos, conforme se extraí: 

 
o conjunto de políticas, considerada no todo, estatutariamente, marca um 
compromisso nacional com o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, 
por intermédio do reconhecimento explícito do respeito às diversas idades. Trata-
se, portanto, de afirmar o compromisso constitucional e democrático de tratamento 
dos cidadãos idosos, sem distinções fundadas em preferências de gerações etárias: 
fortalece-se o respeito a todos os homens e mulheres. 
As políticas para idosos no Brasil devem seguir em consonância com a realidade 
de nosso país e primar sempre para uma política de estar saudável, seja biológica, 
psicológica ou socialmente. (ANDRADE et al, 2012, p. 3550). 

 
Sendo assim, uma das soluções para tal problemática seria um trabalho exaustivo 

do Estado para incentivar as famílias a cuidarem afetivamente de seus idosos, afinal: 
 

a família pode ser considerada como um suporte na proteção do idoso fragilizado 
sendo, o ambiente familiar, o melhor espaço para dispensar o cuidado. Essa 
perspectiva está relacionada, entre outras, à noção de que a família é a instituição 
mediadora principal, entre o indivíduo e sua realidade circundante. (TIER, et al, 
2004, p. 332). 

 
Medidas como o acompanhamento da pessoa idosa de forma mais eficaz por meio 

de psicólogos gratuitos e a intensificação de atividades públicas integradoras e de cartilhas 
acerca do tema seriam bem-vindas. Ao Estado não cabe obrigar os filhos a amar os seus 
pais idosos, mas é possível que estes sejam obrigados a tratarem seus ascendentes de 
forma humana, com respeito, educação, higiene, dignidade e apoio emocional.   
 
6 CONCLUSÃO 
 

Por meio este trabalho, chegou-se à conclusão de que o abandono afetivo do idoso 
é um problema atual, que afeta a todos, e que merece atenção específica do Estado. A 
necessidade de um olhar especial para o tema surge diante do preocupante aumento da 
população idosa nos últimos anos, que tende a crescer ainda mais. Tais circunstâncias 
demandam cada vez mais uma análise da efetividade da tutela jurisdicional da pessoa 
idosa, quanto a questão pauta com perspectiva de ser muito debatida nos próximos anos, 
especialmente em razão de questões econômicas e acerca da previdência. 

Neste sentido, fundamental é que o Estado tome providências para que o abandono 
afetivo da pessoa idosa diminua, pois com o aumento da população idosa no decorrer dos 
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próximos anos, este problema poderá tornar-se incontrolável, não só para os cofres 
públicos, mas para as instituições familiares que se encontram cada vez mais destruídas e 
desemparadas, assim como os próprios idosos. O problema citado no presente artigo 
necessita de urgente atenção para que os efeitos do abandono afetivo sejam observados, 
ponderados e controlados.  
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