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RESUMO 

 
Objetivo: Revisar artigos científicos que explanem sobre o perfil do agressor do idoso. Métodos: Revisão 
integrativa da literatura em artigos publicados na Base de Dados PubMed entre maio de 2014 e maio de 
2018 e selecionados por meio das palavras-chave elderly [Title] AND violence [Title]) e (elderly [Title] AND 
mistreatment [título]). Resultados: Dos 62 estudos inicialmente identificados, 39 foram elegíveis para 
inclusão, totalizando 23 estudos que atenderam aos critérios para análise. Com relação ao ano 2014, o 
maior número de artigos publicados foi no periódico Journal of Elder Abuse & Neglect e The Gerontologist. 
Artigos que traçaram como agressor um membro familiar próximo da vítima que convivia no mesmo 
domicílio ou pessoas de confiança e cuidadores familiares foi de 43,47%. Conclusão: Percebe-se a 
necessidade de estudos que identifiquem de forma mais detalhada o perfil do indivíduo que agride a pessoa 
idosa com o apoio às vítimas de abuso e a sensibilização da sociedade para tal fenômeno. 

 
PALAVRAS-CHAVE: idoso; agressão; envelhecimento. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

Entre os anos 2000-2050 a quantidade de idosos subirá de 600 milhões para 2 
bilhões. O fenômeno envelhecimento traz novas mudanças e preocupações econômicas, 
sociais e políticas para todos os países (SOUSA et al. 2016); (CARVALHO FILHO et al. 
2015). 

A envelhecência é de responsabilidade não somente dos indivíduos, mas, 
principalmente, das políticas públicas, iniciativas sociais e de saúde promovidas no 
decurso de toda a vida (WHO, 2002). Nesta, inclui-se a violência contra os idosos. 

Envelhecer ativamente engloba autonomia, qualidade de vida, independência e 
expectativa de vida saudável. Envelhecimento saudável abrange, além dos cuidados com 
a saúde, outros fatores que afetam o modo como os indivíduos e as populações 
envelhecem. Um determinante da qualidade de vida do envelhecer ativo e saudável é o 
idoso estar protegido contra a violência e maus-tratos no ambiente social, fator esse 
essencial. Maus-tratos e exposição a situações de conflito aumentam muito os riscos de 
deficiências e morte precoce do idoso (WHO, 2014). 

A violência pode ser entendida como a ruptura de qualquer forma de integridade da 
vítima, seja física, psíquica, sexual ou moral. Os maus-tratos podem ser definidos como: 
“ato único ou repetido, ou ainda, ausência de ação apropriada que cause danos, 
sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de um relacionamento de confiança” 
(ACIERNO & AMELLA, 2013). 

O abuso físico pode ser definido como o “uso de força física que pode resultar em 
lesões corporais, dor física ou incapacidade”, a violência psicológica e a agressão 
emocional com insultos, ameaças, humilhação, intimidação, verbalmente ou o fato de 
ignorar que o idoso existe, a violência financeira seria o uso ou abuso dos recursos 
financeiros do idoso ou apropriação de bens sem a permissão do mesmo (PINTO; 
BARHAM; ALBUQUERQUE, 2013). 
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À negligência se caracteriza pela omissão ou ineficácia em cumprir com a 

obrigação de atender o idoso nas suas necessidades básicas, como os cuidados com a 
higiene, o não suprimento das necessidades básicas alimentares, de afeto, saúde, entre 
outros (LACHER, et al. 2016). 
 Assim sendo, conhecer quem são os principais agressores dos idosos se faz 
necessário para que meios de prevenção mais eficazes se construam no âmbito dos 
serviços de amparo. Desse modo, este artigo objetivou somar conhecimento científico 
relacionado ao perfil do agressor de pessoas idosas, por meio de estudos que descrevem 
em vários cenários a violência contra o idoso.  
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Estudo bibliográfico realizado por meio de revisão integrativa da literatura em 
artigos na Base de Dados PubMed. Foram incluídos artigos publicados entre maio de 
2014 e maio de 2018. As palavras-chave seguiram o vocabulário dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) determinados pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 20 

Para viabilizar a seleção dos artigos que relatassem o perfil do indivíduo que agride 
adultos com 60 anos ou mais foram utilizadas as seguintes palavras-chave: (elderly [Title] 
AND violence [Title]) e (elderly [Title] AND mistreatment [título]), na busca por estudos. 

Os critérios de inclusão foram: palavras-chave aparecerem no título, artigos do tipo 
revisão sistemática, formato de texto completo e gratuito, sem nenhuma restrição de 
idioma e terem sido publicados entre maio de 2014 e maio 2018. 

A princípio foram selecionados 62 artigos, após revisão criteriosa dos títulos, 39 
foram excluídos por não terem estreita relação com os descritores utilizados, restando 23 
artigos. Após revisão textual dos 23 artigos que atendiam aos critérios de pertinência e 
consistência de conteúdo, foram identificados 13 estudos que não traçavam o perfil do 
agressor, somente contextualizavam a violência, no entanto, não foram excluídos por 
terem grande proximidade com o propósito do estudo. A fase seguinte foi de análise 
desse estudos. 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por meio da análise dos 23 artigos, em relação ao ano das publicações, observou-
se que 2014 correspondeu ao período com o maior número de artigos científicos 
publicados sobre a temática investigada, perfazendo 8 (34,78%), seguido dde 6 nos anos 
de 2016 (26,08%); e 5 em 2017 (21,73%), 3 em 2015 (13,04%) e 1 em 2018 (4,34%).  

Periódicos de grande importância internacional publicaram tais artigos, destacando-
se o Journal of Elder Abuse & Neglect e The Gerontologist. A modalidade de publicação 
que mais se destacou foram a dos artigos originais com 21 (91,3%) dos 23 analisados. 
 Após a descrição dos tipos de estudo, buscou-se o perfil do agressor em revisão 
mais detalhada. 
 Somente 10 (43,47%) estudos mostraram que o principal agressor era um membro 
familiar próximo que convivia no mesmo domicílio, pessoas de confiança e cuidadores 
familiares. Nos demais artigos (n = 13) (56,52%), somente encontrou-se o fenômeno 
violência contextualizado. 

Violência familiar, falta de vontade de filhos adultos, cônjuges ou parceiro abusivos, 
negligência do familiar cuidador, abusos ligados a famílias, conflito familiar foram as 
formas de agressão encontradas que identificam o agressor como parte integrante da 
família do idoso.  

Estabelecer o vínculo que o agressor tem com o agredido ajuda a mapear o 
fenômeno da violência contra o idoso, se tratando de agressão física, 58,5% dos a  
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agressores são familiares e outros conhecidos, e a agressão sexual (36,4%), segue 
semelhante à agressão física (LACHER, et al. 2016). 

Foi identificado que a vítima está mais suscetível a sofrer agressão quando mora 
com filhos ou netos, um em cada dez idosos relatou ter sofrido atos violentos de alguém 
que morava com eles (MELCHIORRE, et al. 2016). 

Os agressores geralmente são filhos (50% dos casos), sendo 24% outros parentes, 
20% o esposo (a) ou parceiro (a), 4% amigos e 2% cuidadores. Parece que, quanto maior 
o parentesco, maior o risco do idoso sofrer agressão (RODRIGUES; ARMOND; GORIOS, 
2015). 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados encontrados nesta revisão de literatura fortalecem a necessidade de 
ações globais que expandam os esforços para a prevenção contra maus tratos em idosos. 
Estudos que identifiquem de forma mais detalhada o perfil do indivíduo que agride a 
pessoa idosa e o apoio às vítimas de abuso juntamente com a sensibilização da 
sociedade para tal são necessários. 
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