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“A fragilidade dos velhos é muitas vezes 
suficiente para separar os que 
envelhecem dos vivos. Sua decadência 
os isola. Podem tornar-se menos 
sociáveis e seus sentimentos menos 
calorosos, sem que se extinga sua 
necessidade dos outros. Isso é o mais 
difícil: o isolamento tácito dos velhos, o 
gradual esfriamento de suas relações 
com pessoas a quem eram afeiçoados, 
a separação em relação aos seres 
humanos em geral, tudo o que lhes dava 
sentido e segurança.” (NORBERT 
ELIAS, 2002) 
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RESUMO 
 

Rangel Mattar, Poliana. Universidade Vila Velha – E.S. Violência contra 

idosos: violação dos direitos, legislação e notificação. Vila Velha, 2021. 

Orientadora: Dra. Simone Chabudee Pylro.  

 
O aumento do envelhecimento da população brasileira tem sido um tema de 

destaque em diversas áreas, gerando debates e demandando inovações, frente 

aos problemas sociais decorrentes dessa nova situação. Com o aumento da 

longevidade surgem novas preocupações, dentre elas, a proteção ao idoso no 

que se refere às violências e aos maus tratos. O objetivo geral desse estudo é 

caracterizar as denúncias de violências e maus tratos contra idosos, 

apresentados em canais de denúncia, disponibilizados no estado do Espírito 

Santo, no período entre 2018 e 2020. Trata-se de uma pesquisa documental 

retrospectiva, valendo-se de dados estatísticos de denúncias: (a) recebidas na 

Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPI), da Polícia Civil do 

estado do Espírito Santo; (b) recebidas na Delegacia de Proteção à Criança 

Adolescentes e Idosos (DPCAI), de Venda Nova do Imigrante; (c) contidas em 

relatórios do Disque 100 direitos humanos; (d) contidas nos relatórios da 

Plataforma do Painel de Dados do Sistema da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos. A análise dos dados permitiu verificar que, quanto aos tipos de 

violência, a negligência foi a mais recorrente (2018-2019), seguida da violência 

psicológica (2020). Quanto ao perfil das possíveis vítimas, observou-se uma 

predominância de mulheres com idade entre 71 a 80 anos. Em relação ao 

principal local da ocorrência das violências e maus-tratos, os dados indicaram a 

casa da vítima. Os filhos e os parentes mais próximos foram os principais 

suspeitos de cometer a agressão. Foram encontradas dificuldades na 

comparação dos dados contidos nas plataformas que computam as denúncias 

de violências e maus tratos aos idosos, em razão da falta de padronização dos 

critérios adotados em cada uma delas. Outro aspecto que chamou a atenção diz 

respeito a diferença entre o quantitativo de denúncias e as situações apuradas 

como práticas, de fato, de maus tratos e violências contra idosos. Frente à 

problemática apresentada nesse estudo e aos dados levantados, sugere-se, no 

âmbito da Segurança Pública, a Segurança Cidadã como forma de prevenção 

às violências contra os idosos. Como fruto desse estudo, foram elaborados dois 

produtos técnicos: (1) o Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI) e (2) uma cartilha 

de nome Diário de Bordo para Idosos, baseada no Estatuto do idoso, que visa 

orientar a pessoa idosa quanto os seus direitos. 

 

Palavras-Chave: Violência Contra o Idoso; Maus-tratos ao Idoso; Negligência 

com o Idoso; Notificação de Violências e Maus-tratos; Denúncia de Violências e 

Maus-tratos.   



ABSTRACT 

 

Rangel Mattar, Poliana. Vila Velha University - E.S. Violence against the 

elderly: violation of rights, legislation and notification. Vila Velha, 2021. 

Advisor: Dra. Simone Chabudee Pylro.  

 

The increasing aging of the Brazilian population has been a prominent theme in 

areas, generating debates and demanding innovations, given the social problems 

arising from this new situation. With the increase in longevity, new concerns arise, 

among them, the protection of the elderly with regard to violence and abuse. The 

general objective of this study is to characterize the reports of violence and abuse 

against the elderly, presented in complaint channels, available in the state of 

Espírito Santo, in the period between 2018 and 2020. This is a retrospective 

documentary research, using statistical data on accusations: (a) received at the 

Specialized Police Station for the Protection of the Elderly (DEPI), of the Civil 

Police of the state of Espírito Santo; (b) received at the Police Station for the 

Protection of Adolescents and Elderly Children (DPCAI), in Venda Nova do 

Imigrante; (c) contained in Disque 100 human rights reports; (d) contained in the 

reports of the Data Panel Platform of the National Human Rights Ombudsman 

System. Data analysis allowed us to verify that, regarding the types of violence, 

negligence was the most recurrent (2018-2019), followed by psychological 

violence (2020). As for the profile of possible victims, there was a predominance 

of women aged between 71 and 80 years. Regarding the main place of 

occurrence of violence and ill-treatment, the data indicated the victim's home. 

Children and close relatives were the main suspects of committing the 

aggression. Difficulties were found in comparing the data contained in the 

platforms that compute reports of violence and abuse of the elderly, due to the 

lack of standardization of the criteria adopted in each one of them. Another aspect 

that caught our attention concerns the difference between the number of 

complaints and the situations identified as practices, in fact, of abuse and 

violence against the elderly. Given the problem presented in this study and the 

data collected, it is suggested, in the context of Public Security, Citizen Security 

as a way of preventing violence against the elderly. As a result of this study, two 

technical products were developed: (1) the Elderly Care Center (NAI) and (2) a 

booklet named Logbook for the Elderly, based on the Elderly Statute, which aims 

to guide the elderly regarding your rights. 

 

Keywords: Violence against the Elderly; ill-treatment of the Elderly; Neglect of 

the Elderly; Notification of Violence and ill-treatment; Denunciation of Violence 

and ill-treatment. 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Na antiguidade clássica e até a idade média, ser velho significava ter 

sabedoria, e por isso eram valorizados. A partir da Revolução Industrial, com a 

chegada do capitalismo, essa perspectiva foi sendo mudada, e atualmente, sem 

sempre a velhice e associada á sabedoria.  

A valorização da juventude em detrimento da velhice e a falta dos 

recursos necessários param se viver bem a terceira idade, em algumas culturas, 

por vezes, podem contribuir para com o aumento de problemas na vivência 

dessa etapa do desenvolvimento. Tais comprometimentos somados à 

desesperança frente às adversidades experimentadas por idosos pode, 

inclusive, levá-los a decisões extremas, tais como, a prática de suicídio. As taxas 

de suicídio entre idosos parecem estar aumentando no Brasil e no mundo. Será 

que se trata, apenas, de um aumento absoluto, decorrente do aumento da 

população idosa ou diz respeito a um aumento percentual?  

O aumento do envelhecimento da população tem sido um tema de 

destaque em diversas áreas, gerando debates e produzindo inovações, frente 

aos desafios, e as tentativas em encontrar soluções para os problemas sociais 

decorrentes dessa nova situação.  

Desde o final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde - 

OMS, tem demonstrado preocupação com o envelhecimento mundial. Desse 

modo, em dezembro de 1978, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 

a Resolução nº33/52 que convocaria para a 1ª Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento. Esta teve como objetivo elaborar um fórum de programa 

internacional que tivesse ações que garantissem a segurança econômica e 

social dos idosos, e oportunizassem sua participação na sociedade (IPEA,2016). 

Em 1982, o Brasil participou do Plano de Ação Internacional de Viena 

sobre o Envelhecimento e, a partir desse evento, o país iniciou discussões sobre 

as estratégias políticas para essa população. Assim, com a pressão internacional 

e social, foi elaborada em 1994 a Lei 8.842/94, a Política Nacional do Idoso - 

PNI, regulamentada pelo Decreto 1.948/1996, tendo como objetivo assegurar os 

direitos sociais dos idosos (IPEA,2016). 
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No Brasil e no mundo, a população de idosos vem crescendo e, por 

consequência, vários problemas que são considerados de saúde pública. Em 

2018, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE (2018), no 

Brasil, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Em 2019, foi para 

32,9 milhões, indicando um aumento de 7,5 milhões de novos idosos. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2018), em 2031, a 

quantidade de idosos vai superar a de crianças e adolescentes de até 14 anos 

(ONU, 2018), chegando a 41,5 milhões de idosos (Borges, Campos e Silva, 

2015). A partir de 2047 poderá haver uma paralisação no crescimento da 

população; e isso contribuirá para o processo de envelhecimento populacional. 

Em 2060, é possível que se alcance um total de 73,5 milhões de idosos, em 

razão da queda nas taxas de natalidade e da queda da mortalidade em todas as 

faixas etárias (BORGES, CAMPOS E SILVA, 2015).  

O problema mais agravante nesse novo cenário diz respeito às 

desigualdades sociais, o preconceito, a falta de informações e respeito com a 

pessoa idosa. O aumento expressivo dos maus tratos e violência à pessoa idosa, 

parecem surgir nesse novo cenário como um problema de saúde pública (Lopes; 

Ferreira; Pires; Moraes & Elboux,2018). Estar nessa faixa etária, pode trazer 

para o idoso estigmas que, por vezes, o reduzem a uma pessoa sem valor para 

a sociedade, como sendo um fardo para aqueles que são seus responsáveis, o 

que resulta em exclusão familiar e social podendo incluir maus tratos e violências 

(REIS, GOMES, REIS, MENEZES &CARNEIRO, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS define violência contra idosos 

como sendo qualquer ato ou falta de ato, único ou repetido proposital ou 

impensado causando danos e sofrimento. Assim, a OMS na Declaração de 

Toronto, subscrita pelos países membros da ONU em 2002, definiu sete tipos de 

violências contra os idosos: abuso físico ou maus-tratos físicos (uso de força 

física); abuso ou maus-tratos psicológicos (agressões verbais ou gestuais); a 

negligência (recusa, omissão ou fracasso no cuidado com a vítima); a 

autonegligência (negação ou fracasso de prover a si mesma cuidado adequado); 

o abandono (ausência de assistência necessária ao idoso); abuso financeiro 

(exploração imprópria ou ilegal e/ou uso não consentido dos recursos financeiros 

de um idoso), e o abuso sexual (ato ou jogo sexual, destinado a estimular a 
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vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas erótico-sexuais (OMS, 

2002).  

Nesse estudo, considerou-se o termo maus tratos contra idosos como 

“ações únicas ou repetidas que causam sofrimento ou angústia, ou ainda, a 

ausência de ações que são devidas, que ocorrem numa relação em que haja 

expectativa de confiança” (SANCHES, LEBRÃO & DUARTE, 2008,p.93). Essa 

terminologia foi definida pelo Ministério da Saúde do Brasil, somente, em 2011.  

Embora atualmente muitos idosos estejam em plena atividade econômica 

e social, assumindo papéis diferentes na comunidade, na família e entre os 

amigos, ser idoso parece influenciar, diretamente na vulnerabilidade física, 

psíquica, emocional, o que o torna uma vítima em potencial da violência 

(JUNIOR, CASTRO, FARIA, SILVA & ALVES, 2019). 

Somente em 2004 entrou em vigor o “Estatuto do Idoso”, Lei Federal nº 

10.741/ 2003, que veio para garantir e efetivar os direitos sociais dos idosos. 

Diversas instituições e órgãos fazem parte do sistema que irá garantir os direitos 

dessa população, são eles: Conselhos do Idoso, SUS, Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), Vigilância em Saúde (VISA), Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil (IPEA,2016). 

Segundo o Estatuto do Idoso, cabe ao Estado proteger tanto a vida quanto 

a saúde do idoso, e cabe a toda a sociedade estar atenta aos cuidados dessa 

população zelando por sua dignidade, pois o envelhecimento é citado como 

sendo um direito pessoal e a proteção deste é um direito social. A negligência, 

discriminação, violação, maus tratos, opressão ou omissão de ajuda a um idoso, 

terá como consequência a punição na forma da lei (REIS et al, 2014). É sabido, 

no entanto, que os idosos sofrem por desconhecerem seus direitos e a 

sociedade sofre as consequências dessas violações, também, por não terem 

conhecimento sobre os direitos da pessoa idosa. 

Em 2018, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no Brasil, 

alertou quanto os riscos e sinais de agressões físicas e psicológica contra os 

idosos. Como houve um grande aumento do número de idosos no país, conforme 

citado anteriormente, existe uma necessidade ampliar as políticas públicas que 

os protejam contra violações de direitos e de valorizá-los como importantes 

atores da sociedade.  
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A violência contra a pessoa idosa parece estar aumentando, sendo o 

ambiente familiar o local onde mais violências ocorrem. A violência intrafamiliar 

caracteriza-se, por vezes, como violências sofridas silenciosamente, praticadas 

pelos filhos, cônjuges, irmãos, outros familiares ou amigos. Como a família é a 

instituição de maior confiança e acesso à vítima, deveria ser a principal fonte de 

proteção social ao idoso. Entretanto, pode configurar-se como um óbice ao 

exercício do papel protetor do Estado em assegurar efetivamente os direitos 

desses cidadãos (MENEZES & MOREIRA, 2019).  

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo geral caracterizar 

as denúncias de violências e maus tratos contra idosos, apresentados em canais 

de denúncia, disponibilizados no estado do Espírito Santo, no período entre 2018 

e 2020.  

Acredita-se que estudos dessa natureza, face ao aumento significativo 

dessa população, podem contribuir na identificação das práticas de violências e 

maus tratos contra idosos, de modo a identificar as melhores estratégias de 

enfrentamento a essa problemática.  

Nesse estudo foram abordados temas, tais como, a situação dos idosos 

no Brasil e no Mundo, o desenvolvimento humano e o envelhecimento, a 

violência contra idosos e os canais de denúncia relativos a essas práticas, a 

Legislação que visa proteger os direitos dos idosos brasileiros e a segurança 

cidadã como forma de prevenção às violências contra os idosos. 
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1- DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENVELHECIMENTO 

 

 Os seres humanos passam por processos de transformações desde o 

desenvolvimento intrauterino e que continuam até o final da vida. De acordo com 

Papalia & Feldman (2013, p.36), “o campo do desenvolvimento humano 

concentra-se no estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e 

estabilidade que ocorrem nas pessoas”. Sabendo que cada fase do 

desenvolvimento tem suas peculiaridades, os neurocientistas procuram 

compartilhar os conhecimentos sobre o assunto com a sociedade, dessa forma 

influenciam diversas áreas, tais como, a educação e a saúde.  

 A perspectiva mais atual acerca do desenvolvimento humano caracteriza-

se pela compreensão de que o desenvolvimento é um processo que envolve 

toda a vida, “um conceito conhecido como desenvolvimento do ciclo da vida” ou 

ciclo vital (PAPALIA & FELDMAN, 2013, p.36). Essa perspectiva traz implicações 

importantes, na medida em que considera todas as etapas do desenvolvimento 

como importantes e passíveis de investimento de toda a sociedade e do Estado, 

no sentido da promoção de políticas públicas voltadas à cada fase. 

 Os domínios principais estudados pelos cientistas do desenvolvimento 

são: físico, cognitivo e psicossocial. No desenvolvimento físico estuda-se o 

corpo, cérebro, as capacidades sensoriais e as habilidades motoras. No 

desenvolvimento cognitivo estuda-se as habilidades cognitivas que são: a 

atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade. No 

desenvolvimento psicossocial tem-se a personalidade, as emoções e relações 

sociais.  

          Embora o estudo desses temas seja separado, deve-se entender que a 

transformação em uma área afeta as demais. Portanto,  existe uma interrelação 

entre esses domínios (PAPALIA & FELDMAN, 2013). Diamond (2007, p.153) 

disse: “O cérebro trabalha melhor, o pensamento é mais lúcido, o humor mais 

alegre e a vulnerabilidade à doença diminuem se estivermos fisicamente em 

forma”. Dessa forma, quando ocorrem declínios cognitivos, estes estão 

relacionados a fatores físicos, emocionais e sociais; e os aspectos psicossociais 

podem afetar aspectos cognitivo e físicos.  
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 Segundo Papalia e Feldman (2013, p. 38), “sem conexões sociais 

significativas, a saúde física e mental terá problemas”. Os ciclos de vida, 

organizados em períodos, são uma construção social de cada cultura ou 

sociedade, e cada uma tem um jeito de entender e lidar com “as idades”.  

 Existem diversas teorias de desenvolvimento, e conforme Bee & Boyd 

(2011, p. 35), “as teorias de desenvolvimento são conjuntos de afirmações que 

propõem princípios gerais de desenvolvimento.”  

 O desenvolvimento humano pode ser pensado a partir de 8 etapas: 

período pré-natal (concepção ao nascimento); primeira infância (de 0 a até 3 

anos); segunda infância (3 a até 6 anos); terceira infância (6 a 11 anos); 

adolescência (12 a até 20 anos); início da vida adulta (20 a até 40 anos); vida 

adulta intermediária (40 a 65 anos) e vida adulta tardia (a partir de 65 anos). Para 

cada etapa há transformações típicas nos aspectos físico, cognitivo e 

psicossocial. Porém, os aspectos étnicos, culturais e econômicos também 

afetam o desenvolvimento do ser humano (PAPALIA & FELDMAN, 2013). 

O envelhecimento é um fenômeno que engloba aspectos fisiológicos, 

psicológicos e sociais, é irreversível e não se refere só ao tempo cronológico que 

passou, mas a diversos fatores. Conforme Gonçalves (2015, p.648), o “processo 

que envolve o envelhecimento depende de fatores de natureza endógena e 

exógena, que interagem com a herança genética, e em equilíbrio dinâmico com 

fatores de natureza física, psíquica e social”.  

Não se pode deixar de citar que esses fatores também recebem influência 

do meio ambiente em que se vive, tais como: o tipo de vida; a profissão, o gênero, 

a situação socioeconômica, a cultura e a situação familiar. Essas variáveis 

podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente em como se dá o 

envelhecimento do corpo e da mente. 

A velhice também é uma importante fase de desenvolvimento humano. 

Essa afirmativa até pouco tempo era considerada errada, devido a todos os 

estereótipos negativos sobre envelhecer. Neste sentido, a incapacidade física e 

mental, a inatividade, a doença e a depressão senil, são algumas características 

negativas comumente associadas às etapas mais avançadas da vida 

(Gonçalves, 2015). Porém, também pode-se envelhecer com saúde, sendo 

proativo e produtivo. Segundo Gonçalves (2015), pesquisas também relatam as 
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grandes potencialidades das pessoas idosas, indicando que as pessoas que têm 

longevidade podem ter uma boa qualidade de vida.  

 Em 1998, Vaz em seu artigo Mais Idade e Menos Cidadania, discorreu 

sobre a visão social da velhice. A pesquisadora menciona que “a designação de 

«velho» é marcada por uma relação causal entre as variáveis «idade» e 

«produtividade» que imperam dentro de cada profissão, variáveis por sua vez 

condicionadas pela categoria social do sujeito dentro do quadro hierárquico das 

forças produtivas” (p. 648). Segundo a autora, por esse motivo, o interesse no 

envelhecimento das classes operárias, foi considerado problema social, 

inicialmente, nessa camada social. 

Foi a partir da segunda metade do século XIX, à época da Revolução 

Industrial, que a sociedade iniciou tratar a velhice como uma etapa de 

decadência física, mental e sem papel social. A velhice virou sinônimo de pessoa 

improdutiva, decadente e propensa a ser doente. Nas sociedades capitalistas, a 

falta de produtividade acarreta mudança nas relações sociais e, 

consequentemente, a diminuição do poder físico, financeiro e econômico da 

pessoa idosa. Para alguns estudiosos, o surgimento da velhice ocorreu devido 

ao processo de modernização ocidental e a classificação etária, se deve ao 

ordenamento social surgido na mesma época (MENEZES & MOREIRA, 2019; 

SOUSA, 2004).  

O lançamento do livro A Velhice I. A realidade incômoda, de Beauvoir 

(1970a), uma obra, até hoje, importante para a área das ciências do 

envelhecimento, trouxe à sociedade a situação de abandono dos idosos, 

situação essa mantida escondida e em silêncio. Em toda sua obra a autora 

procura pontuar que esse silêncio era demonstrado da mesma forma que a 

sociedade pensa e trata a velhice, na pessoa de seus idosos. Ou seja, como algo 

descartável. Correa (2009, p.27), afirma que “essa era uma das faces da velhice, 

estigmatizada e indesejável, objeto de obras de caridade, confinada em asilos 

ou na solidão do desamparo familiar e social e preterida no âmbito das políticas 

públicas”. Em seu segundo livro, Beauvoir (1970) discorre que à época não se 

oferecia ao idoso algum recurso que o ajudaria a ir contra seu destino biológico, 

algo que garantisse um porvir póstumo. A sociedade de hoje simplesmente 

rejeita a pessoa idosa e seu passado, pois os consideram superados. Beauvoir 
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(1970 b, p. 119-120), ainda reforça essa pouca valorização, quando faz a 

seguinte reflexão sobre como deveria ser considerada a velhice:  

 

Admitia-se outrora que um tesouro se ia acumulando dentro dele no 
decorrer dos anos: a experiência. A maneira dos cristais depositados 
nos ramos submetidos às fontes petrificadoras, ir-se-iam depositando 
pouco a pouco no corpo e no espírito do homem uma espécie de 
savoir-faire e de savoir vivre que os livros não ensinam. A filosofia 
hegeliana propõe uma explicação racional para esta ideia: cada 
momento transcorrido estaria envolto no momento presente que 
prepararia necessariamente um porvir ainda melhor realizado, pois os 
próprios fracassos seriam finalmente recuperados. A velhice, última 
etapa de um progresso constante, constituiria a culminância da 
perfeição da existência.  

 

 Gonçalvez (2015), chama a atenção para o fato de não haver somente 

envelhecimento, mas sim envelhecimentos, em face de diferença biopsicosocial 

existente entre as pessoas, o que significa que o envelhecimento segue uma 

trajetória que depende de cada sujeito. Na década de 1960 houve mudança no 

método de investigação sobre o envelhecimento. Os estudos passaram de 

estudos transversais para os longitudinais. Isso aconteceu porque nos estudos 

transversais apareciam as perdas de capacidades, no entanto as pesquisas pelo 

método longitudinal obtiveram dados que trouxeram uma perspectiva positiva ao 

envelhecimento. 

 Atualmente, são descritas, pelos especialistas no estudo do 

envelhecimento, três grupos de idosos: os idosos jovens, os idosos velhos e os 

idosos mais velhos. Essas classificações podem sofrer alguma variação, a 

depender do órgão ou autor. Optou-se aqui, pela classificação que entende os 

idosos jovens como sendo, as pessoas de 60 a 74 anos, ditas mais ativas e com 

mais vigor; os idosos velhos são os de 75 a 84 anos; e os idosos mais velhos 

são os de 85 anos ou mais, descritos como os mais frágeis e com maior 

tendência para a enfermidade (Papalia, Olds & Feldman, 2013). Outra forma de 

classificar os idosos é por idade funcional, a qual se avalia a atividade do sujeito 

em um ambiente físico e social em comparação com outra de mesma idade 

cronológica. Assim, uma pessoa de 90 anos de idade que tenha boa saúde física 

e mental, pode ser mais funcional do que outro sujeito de 65 anos com saúde 

comprometida.  
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 Segundo Schneider & Irigaray (2008, p.586), o envelhecimento é “uma 

integração entre as vivencias pessoais e o contexto social e cultural em 

determinada época, e nele estão envolvidos diferentes aspectos: biológico, 

cronológico, psicológico e social”. Assim, para se distinguir idosos jovens, idosos 

velhos e idosos mais velhos, deve-se verificar como vivem e administram as 

próprias vidas no presente e saber suas expectativas futuras. 

 Conforme Hoyer & Roodin (2003), a idade cronológica mensura a 

passagem do tempo decorrido em dias, meses e anos desde o nascimento, 

sendo utilizado como a forma mais comum de se obter informações sobre uma 

pessoa. Já a idade biológica é definida pelas transformações físicas e mentais 

durante o processo de desenvolvimento, assim pode-se compreender o 

envelhecimento como um continuum, pois envelhecemos desde que nascemos 

(SCHNEIDER & IRIGARAY, 2008).  

             Quando o indivíduo obtém hábitos e status social, preenchendo assim 

os papeis sociais que lhe cabem e participando de um grupo social, é definida a 

idade social do sujeito. Dessa forma a pessoa pode ser considerada jovem ou 

velha, conforme seu comportamento, que sempre será comparado ao de outro 

de mesma faixa etária cronológica em uma sociedade ou cultura (SCHNEIDER 

& IRIGARAY, 2008). Para Neri (2005, p. 211), “a idade social diz respeito à 

avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis e 

dos comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, num dado 

momento da história de cada sociedade”. 

 

 Segundo Minayo & Coimbra JR., (2002, p. 15): 

 

O processo biológico, que é real e pode ser reconhecido por sinais 
externos do corpo, é apropriado e elaborado simbolicamente por todas 
as sociedades, em rituais que definem, nas fronteiras etárias, um 
sentido político e organizador do sistema social. 

 

Atualmente, mesmo com tantos recursos para prevenir e retardar 

doenças, na sociedade ocidental, a velhice é associada a uma etapa de vida 

muito ruim, vinculada à doenças, e à decadência do ser humano. No entanto, 

pesquisas realizadas em sociedades não ocidentais, mostram que a velhice 

pode ser vista como algo positivo. Tal fato demonstra que as concepções de 
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velhice são construtos sociais e temporais de uma sociedade culturalmente 

constituída com seus princípios e valores próprios. Portanto, a ideia de que a 

velhice é representada como sendo uma fase ruim, não é universal (UCHOA, 

2003). 

Várias mudanças ocorrem no decorrer da vida: perdas de pessoas 

próximas, perda de capacidade laboral nas atividades diárias e diminuição das 

possibilidades físicas, sensórias e motoras (SILVA & SANTOS, 2009). Neste 

sentido, para a saúde pública e para a medicina, o envelhecimento da sociedade 

traz um aumento no custo social, que é calculado como sendo três vezes mais 

alto, para essa faixa etária, quando comparado à sociedade de uma forma geral, 

onerando, principalmente o sistema de saúde. É importante frisar que o 

pensamento sobre os custos que os idosos trazem, aumenta o preconceito com 

a pessoa idosa.  

O aumento da longevidade pode levar ao aumento de alguns problemas 

de saúde, tais como: doenças crônicas não infecciosas; doenças incapacitantes; 

depressões e de falhas cognitivas, e outras morbidades comuns a 60% dessa 

população (MINAYO & COIMBRA JÚNIOR, 2002). 

Existe uma situação complexa em relação ao envelhecimento e a 

chegada a idade avançada que coincide, para alguns, com a aposentadoria. A 

adaptação ao período da aposentadoria pode ser bem difícil não só para essa 

pessoa que estava acostumada a trabalhar, tinha uma vida ativa, mas também 

para a família que não sabe como o tratar, levando assim a situações que os 

infantilizam e até mesmo os maltratam, pois estão despreparados para 

redimensionar o papel daquela pessoa dentro do núcleo familiar (TEMOTEO; 

SOUZA &RORIZ, 2018). 

Segundo Manso & Galera (2015), ser idoso não significa ser doente, pois 

o envelhecimento é um processo normal da vida do ser humano. No entanto, é 

comprovado no ponto de vista epidemiológico, que com o passar dos anos 

podem surgir doenças crônico-degenerativas, tornando a pessoa idosa 

dependente de cuidados especiais ocasionando a perda de sua autonomia. Esse 

comprometimento devido a situação de saúde pode onerar tanto à família quanto 

o sistema de saúde, em função de uma sobrecarga (MANSO, 2017). De acordo 

com OPAS (2012) não só o estilo de vida da pessoa, mas também situações de 
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estresse psicossocial agudo ou crônico, trazem desgastes levando a prejuízos 

nas habilidades funcionais, cognitivas e sociais da pessoa idosa. 

Dessa forma, o aumento da população idosa no Brasil acarreta uma maior 

demanda por serviços de saúde, repercutindo na economia do país. De acordo 

com o Ministério da Saúde (2019, p.86), no Brasil “de 2016 a maio de 2019, 

foram registradas 9.945.735 internações entre as pessoas de 60 anos e mais”.  

O custo médio das internações aumenta, de acordo com o tamanho da 

população e na mesma proporção dos recursos pagos para este fim aos 

hospitais (MANSO, 2017).  

Em 2013, aconteceu no Rio de Janeiro-RJ o 1º Fórum Internacional de 

Longevidade, uma iniciativa do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-

BR) e do Fórum Mundial de Demografia e Envelhecimento (WDA Forum), 

organizado em conjunto com o Bradesco Seguros e UniverSeg, em associação 

com o Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento (CEPE) e 

pesquisadores, governo, organizações da sociedade civil e as Nações Unidas. 

Durante esse Fórum, foi escrita uma declaração feita por todas as entidades 

acima descritas, denominada “Declaração do Rio”.  

Nessa declaração, afirmou-se que, a cada dia, mundialmente, as pessoas 

estão vivendo mais tempo, e muitas, mesmo que levem uma vida ativa, 

precisarão de cuidados para incapacidades produzidas por doenças que não 

podem ser curadas.  

As doenças crônicas são prolongadas e exigem um continuum de serviços 

de cuidados ao longo do curso de vida. Também discutiu-se que “para se 

acompanhar a revolução da longevidade há um imperativo que se impõe: o 

desenvolvimento de uma cultura de cuidado que seja sustentável, 

economicamente viável, feita com compaixão, e universal” (ILC, 2013, p.2).  

Todos os participantes dessa iniciativa, declararam que o mundo 

necessita rever os cuidados aos idosos e propuseram a “construção global de 

uma “cultura do cuidado” que coloque o indivíduo – tanto o recebedor quanto o 

provedor do cuidado – no seu centro e que promova a solidariedade 

intergeracional” (ILC, 2013, p.2).  

Além disso chamaram a atenção para os compromissos estabelecidos 

pelo Plano de Ação Internacional de Madri em 2002, que diz respeito a promoção 

do desenvolvimento das pessoas idosas, melhorando a saúde e bem-estar, 
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garantindo ambientes seguros e saudáveis. Nesse Plano de Madri, em seu 

parágrafo 61 consta que: 

 

A crescente necessidade de assistência e tratamento de uma 
população que envelhece exige políticas adequadas. A falta desse tipo 
de políticas pode causar importantes aumentos dos custos. As políticas 
que propiciam a saúde durante toda a vida, inclusive as de promoção 
de saúde e prevenção de doenças, a tecnologia de assistência, os 
cuidados para a reabilitação, quando indicados, serviços de saúde 
mental, a promoção de modos de vida saudáveis e ambientes propícios 
podem reduzir os níveis de incapacidade associados à velhice e 
permitir obter economias orçamentárias (ILC-BR, 2013). 
 

Depois do Iº Fórum Internacional de Longevidade, já aconteceram outros, 

todos voltados para o envelhecimento saudável. Em 2019, aconteceu o VII 

Fórum Internacional da Longevidade, no qual foram debatidas estratégias para 

a oferta de oportunidades de aprendizagem para pessoas idosas. Nessa ocasião 

o presidente da ICL-BR, Alexandre Kalache afirmou que: 

 
Não somente os profissionais de saúde passarão a lidar com mais 
pessoas acima dos 50/60 anos e devem estar preparados para isso; 
todos os futuros profissionais precisam ter um maior conhecimento 
sobre envelhecimento a nível individual e coletivo, já que este é um 
tema transversal. Só assim poderão ter uma compreensão melhor dos 
efeitos do aumento da longevidade na sociedade sob todos os 
aspectos. E isso vale para o arquiteto, o administrador, o gestor de 
políticas públicas, o jornalista, para todo mundo (ICL-BR, 2019, p.2). 

 

Segundo Schneider & Irigaray (2008), em pleno século XXI, encontra-se 

uma polaridade, pois enquanto a sociedade reforça a longevidade, ela não 

reconhece o valor e a importância social dos idosos. Há uma ênfase na 

juventude, beleza, autonomia, independência e a habilidade de ser produtivo ou 

reprodutivo. Correa, (2009) afirma que, hoje, a velhice tem outro construto social, 

aspectos bem diferentes dos que apareciam no século XX. A forma como é 

denominada essa fase da vida teve modificações, hoje é a 3ª idade, melhor 

idade, idade feliz, maturidade, segunda juventude, entre outras. Segundo o 

mesmo autor, hoje o verbo é não envelhecer, pois a velhice precede a finitude e 

ambos são indesejáveis, fato que remete ao motivo pelo qual o envelhecimento 

foi tratado como tabu por tantos anos.  

A Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) tem um Projeto de Política de Saúde, cujo objetivo é levar 

informações para que sejam formulados planos de ação que promovam um 
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envelhecimento saudável e ativo. No Brasil, o idoso é apresentado pela mídia de 

duas formas: como uma pessoa idosa que vive como se não estivesse nessa 

faixa etária, ou “de forma a ser estigmatizado, tendo a velhice como algo a ser 

evitado por meios estéticos que corroboram o antienvelhecimento” 

(MONTELEONE, WITTER E GAMA, 2015, p.933).  

É importante ressaltar a situação das pessoas idosas no Brasil, pois 

segundo Giacomin, Duarte (2018) 30% dos brasileiros com 60 anos ou mais 

necessitam de algum cuidado especial devido a seu grau de dependência. Ainda 

segundo o mesmo autor, geralmente, os idosos recebem esse cuidado de algum 

membro da família ou amigos, os quais, em sua maioria, não recebem orientação 

ou apoio formal do estado; os que não tem quem os cuide permanecem sozinhos 

com condições mínimas de dignidade e conforto. Segundo a Frente de 

Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa-FFC (2020, p.9), 

“envelhecer no Brasil é, ainda, enfrentar preconceitos, desrespeito, invisibilidade 

e violência, mesmo sendo uma conquista com possibilidades de realizar projetos 

e sonhos”.   

De acordo com Borges, Campos e Silva (2015 p.141), “o Brasil vive um 

período de acelerado envelhecimento demográfico, com importantes 

implicações para indivíduos, famílias e sociedade”. Cabe salientar que o Brasil 

faz parte de um grupo de países, os quais estão passando por uma 1transição 

demográfica célere, e isso ocorre principalmente por causa da diminuição dos 

graus de fecundidade (BORGES, CAMPOS E SILVA, 2015). 

O aumento da população de pessoas idosas no Brasil, em décadas, foi 

demonstrado no quadro comparativo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Quadro comparativo das faixas etárias no Brasil desde o ano de 1940. 

                                                           
1 O processo de transição demográfica ou transição vital é uma das principais transformações 

pelas quais vem passando a sociedade moderna. Caracteriza-se pela passagem de um regime 
com altas taxas de mortalidade e níveis relativamente mais baixos de nascimento. (BORGES, 
CAMPOS E SILVA, 2015, p. 139) 
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É importante ressaltar que devido as diferenças econômicas e 

demográficas que existem entre as Unidades da Federação -UF brasileiras, há 

também um padrão de fecundidade e mortalidade em cada uma UF que 

influencia diretamente o fluxo migratório do país. Dessa forma encontramos nas 

diversas regiões do país processos demográficos bem diferenciados, o que 

significa que em uma determinada região poderá haver mais idosos que em 

outra, principalmente devido a emigração de jovens e adultos para locais com 

mais possibilidades de estudo e de trabalho (BORGES, CAMPOS E SILVA, 

2015).  Na Fig. 2, podemos vislumbrar a situação acima citada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Mapa da proporção da população na faixa etária de 60 anos ou mais por unidades 

federativas no Brasil, em 2019  
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Vale ressaltar que vivemos em um país com muitas desigualdades de 

condições sociais, e com isso, enquanto algumas pessoas idosas que têm 

melhores condições financeiras e econômicas podem desfrutar de recursos de 

saúde de última geração, tendo direito a oportunidades de serem bem cuidados, 

melhorando sua condição e qualidade de vida; outras envelhecem sem garantias 

sequer de um teto para morar, de alimentos, e cuidados especiais para ter uma 

vida com dignidade. Esse tipo de situação parece indicar “grande 

heterogeneidade nos padrões pelos quais os brasileiros nascem, crescem, 

envelhecem e morrem”, o que influencia na transição demográfica citada 

anteriormente, e na transição epidemiológica2. Nesse cenário de 

“transformações sociais, culturais, físicas e psicológicas”, o Brasil segue 

envelhecendo e com isso surgem novos desafios à sociedade, trazendo à 

“agenda governamental brasileira” a emergência da discussão sobre essa 

demanda (SERRA, 2014, p. 82, 83).  

                                                           
2 Termo cunhado por Abdel Omran em 1971, refere-se a modificação dos padrões de morbidade, 
invalidez e morte que caracterizam uma população e que ocorrem em conjunto com outras 
transformações demográficas e sociais. (CHARMOWICZ, 2013, p.27) 
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Os idosos estão sendo afetados por “problemas sociais que 

praticamente os impedem de vislumbrar, buscar e exercer qualquer forma de 

sabedoria” (Paula,2016, p.262). A forma de pensar sobre o envelhecimento e de 

vivenciá-lo, como sendo algo ruim, leva a pessoa idosa que o materializa, a ser 

descartada, considerada ultrapassada, sem conhecimento e fora de moda. Essa 

forma de ver o idoso é um facilitador para que aconteçam os abusos 

psicológicos, seguidos por violência financeira, negligência, agressões físicas ou 

sexuais. A violência contra a pessoa idosa afeta sua autoestima, sua dignidade, 

podendo levar ao agravamento de suas capacidades e até à morte. É vista como 

“a mais severa e desigual forma de violência, tendo em vista a vulnerabilidade 

biológica da maioria de suas vítimas, bem como pela situação constrangedora 

gerada pela situação perante outros familiares” (MORILLA & MANSO, p. 93, 

2020). 

A academia também tem trabalhado muito, incentivando pesquisas que 

problematizem e proponham formas diferentes e novas para compreender o 

envelhecimento, para isso formam-se equipes inter e multidisciplinares que 

trocam conhecimento na área da medicina, psicologia, sociologia e antropologia 

e a gerontologia (GOMES, 2014). 
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2- VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS CONTRA IDOSOS:  

CONCEITUAÇÃO, HISTÓRIA E OS CANAIS DE DENÚNCIAS DE 

VIOLÊNCIAS CONTRA OS IDOSOS, NO BRASIL. 

  

 Segundo Minayo, (2005, p.13) “A violência não é uma, é múltipla. De 

origem latina, o vocábulo vem da palavra vis, que quer dizer força e se refere às 

noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro”. Para 

Morilla & Manso (2020, p.94), “a violência é um fenômeno universal, 

extremamente complexo, subjetivo, controverso, multifacetado e 

multidimensional, mas que traduz e representa relações sociais definidas pela 

opressão, intimidação, medo e terror, fazendo com que o outro aja conforme a 

vontade do agressor”.  

          O conceito de violência depende da cultura e da época devido a sua 

constituição social (Rosa, Junior, Campos & Souza, 2017).O que é comum a 

todos é o fato de que ela compromete a qualidade de vida tanto dos vitimados 

quanto daqueles que assistem a violência. Existem as violências que são de fácil 

identificação (físicas e verbais), e as que não são de imediato reconhecidas pela 

vítima ou sociedade, tais como as psicológicas, negligências, institucionais, 

exclusão social, dentre outras, que às vezes são toleradas pela sociedade 

(MORILLA & MANSO, 2020).  

 Segundo Rosa, Junior, Campos & Souza  (2017 p. 11,12), somente na 

modernidade, “de maneira mais precisa e através da compleição de 

ordenamentos jurídicos” é que os comportamentos foram racionalmente 

separados entre os socialmente aceitos e os não aceitos, estes passaram a ser 

chamados de condutas violentas sendo “tratados penalmente como delito 

através da criação e implementação das leis”.  

          Conforme Minayo (2006 p.13), quando um caso de violência é analisado 

são encontrados “conflitos de autoridade, lutas pelo poder e a vontade de 

domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens”. Tais condutas 

serão aprovadas ou não, lícitas ou ilícitas, e isso é determinado pelas “normas 

sociais mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade”. 

Para descrever a violência, Minayo (2006, p. 14) cita uma parte do discurso do 

filósofo, Domenach em um seminário na UNESCO sobre violência: 
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Suas formas mais atrozes e mais condenáveis geralmente ocultam 
outras situações menos escandalosas, por se encontrarem 
prolongadas no tempo e protegidas por ideologias ou instituições de 
aparência respeitável. A violência de indivíduos e grupos tem que ser 
correlacionada com a do Estado, a dos conflitos, com a da ordem. 

 

 A violência, por tratar-se de um fenômeno que ocorre no pretérito, mas 

portador de forte carga emocional às partes envolvidas tanto à época do 

ocorrido, como no presente e futuro, torna-se difícil conceituá-lo. O crivo moral 

da sociedade está sempre presente nos eventos violentos. Por isso, para melhor 

compreensão da sua dinâmica é importante atentar, para a visão social sobre o 

tema, sob o ponto de vista filosófico, quer seja erudito ou popular (MINAYO, 

2006). 

Para Minayo (2013), desde o início da existência da vida em sociedade, 

através da força física ou de outros meios de coerção, há violência. Esta 

caracteriza-se como situações em que algum individuo sofre danos e não é 

reconhecido como ser humano, passando à condição de objeto.  

Conforme Serra (2014, p.64), “a violência enraíza-se nos fundamentos 

das relações sociais, como um fenômeno eminentemente social”. Muitos têm 

estudado criteriosamente o fenômeno da violência, e é unânime a percepção de 

que a violência é um fenômeno existente em todas as sociedades, culturas e em 

todos os tempos da existência do ser humano; além disso apresenta-se em 

diversas áreas da sociedade, tais como: justiça, educação, direitos humanos, 

saúde e economia. 

Conforme Souza (2005, p.27), existem várias facetas da violência, tais 

como: 

 

[...] violência do Estado, violência da mídia, violência da exclusão 
social, violência de certos rituais, violência de atos criminosos-roubos, 
sequestros, assassinatos, violência do trabalho infantil, violência na 
infância, violência contra a mulher, violência nas relações cotidianas, 
violência dos pequenos gestos, violência na constituição do psiquismo. 

 

Importante trazer o pensamento de Hanna Arendt (1994, p.84) sobre a 

relação simbiótica entre poder e violência, a qual foi denominada de “tese 

arendtiana”: 
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[...] as relações de poder traduzem-se na linguagem de dominação e 
da submissão; em suma, na ênfase unilateral depositada no polo da 
obediência garantida pela sombra da violência, verdadeiro lugar-
comum capaz de unificar pensadores dos mais distintos matizes 
teóricos. 
 
 

Conforme a escritora Arendt (1994, p.41), não existe violência sem o 

exercício do poder3 subjugação e autoritarismo. O poder é o “fator primário e 

predominante” que antecede a violência. 

Agudelo (1997, p.40), trouxe a ideia de que a “violência não é um fato 

marginal ou uma resposta ocasional nas relações inter-humanas e sociais neste 

final de milênio. Constitui-se mesmo na linguagem do momento, na forma de 

relação dominante, e tem-se revestido de um poder quase absoluto [...]”, e ela 

tem sido a que ocupa, igualitariamente, as falhas do poder estatal e as 

fragilidades dos arranjos da cidadania.  

Harlem Brudtland, diretora geral da OMS em 2002, discorre que “a 

violência é um problema complexo, relacionado a padrões de pensamento e 

comportamento que são formados por uma multidão de forças dentro das nossas 

famílias e comunidades, forças essas que, ainda, podem transcender as 

fronteiras nacionais” (KRUG; DAHLBERG; MERCY; ZWI & LOZANO, 2002) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2002, a partir do 

Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde, classificou a violência como um 

problema de saúde pública e o definiu como sendo:  

 

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 resultarem 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência desenvolvimento ou 
privação (KRUG, et al, 2002, p. 5). 
 
 

É importante salientar que a OMS, utilizou a palavra “poder” junto com a 

expressão “uso da força física”, dessa forma houve uma ampliação da natureza 

de uma ação violenta, expandindo o entendimento da palavra violência, incluindo 

atos decorrentes de uma relação de poder, tais como:  a negligência e todos os 

                                                           
3 O conceito de poder é o trazido por Arendt (1994, p.36): “o poder corresponde a habilidade 
humana não apenas para agir, mas para agir em concerto; o poder nunca é propriedade do 
indivíduo; pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo 
conserva-se unido”. 
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tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem como o suicídio e outros atos de 

auto abuso (KRUG et al, 2002). 

 A violência contra os idosos é considerada como um sério problema 

mundial que repercute em toda a sociedade como um importante problema de 

saúde e de segurança pública (MORILLA & MANSO,2020). A Internacional 

Network for the Prevention of Elder Abuse - INPEA, no ano de 1995, definiu a 

violência contra a pessoa idosa como sendo a prática de ações ou omissões 

cometidas uma ou muitas vezes, que prejudicam a integridade física e emocional 

da pessoa idosa, impedindo seu desempenho social e tirando sua expectativa 

em relação às pessoas que a cercam, sobretudo filhos, cônjuges, parentes, 

cuidadores e comunidade; sendo essa a definição utilizada pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde – MS (IPEA, 2016; BRASIL, 2001; OMS, 2002) 

Em 2001, o Ministério da Saúde, baseado na OMS, definiu o termo maus 

tratos contra idosos como sendo “ações únicas ou repetidas que causam 

sofrimento ou angústia, ou ainda, a ausência de ações que são devidas, que 

ocorrem numa relação em que haja expectativa de confiança” (SANCHES, 

LEBRÃO & DUARTE, 2008, p.93).  

No Estatuto do Idoso, o envelhecimento é citado como sendo um direito 

pessoal e a sua proteção é um direito social. Logo, cabe ao Estado proteger tanto 

a vida quanto a saúde do idoso, e cabe a toda a sociedade estar atenta aos 

cuidados dessa população zelando por sua dignidade. Todo aquele que 

negligenciar, discriminar, violentar, maltratar, oprimir ou omitir ajuda a um idoso, 

será punido na forma da lei. No entanto muitos sofrem por desconhecerem seus 

direitos e a sociedade por sua vez  também não tem conhecimento sobre os 

direitos dos idosos, o que facilita os atos violentos contra essa parcela da 

sociedade (REIS et al, 2014). 

Em 2002, a OMS, na Declaração de Toronto, subscrita pelos países 

membros da ONU, definiu sete tipos de violências contra os idosos:  

 

- Abuso físico ou maus-tratos físicos:  Uso de força física, 
constituem a forma de violência mais visível e costumam acontecer por 
meio de empurrões, beliscões, tapas, ou por outros meios mais letais 
como agressões com cintos, objetos caseiros, armas brancas e armas 
de fogo;  
- Abuso ou maus-tratos psicológicos: Ocorre por meio de agressões 
verbais ou gestuais; todas as formas de menosprezo, de desprezo e 
de preconceito e discriminação que trazem como consequência 
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isolamento, solidão, tristeza, sofrimento mental e finalmente a 
depressão. 
- Negligência: É a recusa, omissão ou fracasso no cuidado com a 
vítima; seja por familiares ou pelo próprio serviço público comete, como 
na área da saúde, a falta de cuidado e a ineficácia dos órgãos de 
vigilância sanitária em relação aos abrigos e clínicas; as longas filas de 
espera para consultas e exames, marcados com intervalos de meses, 
quando o estado de saúde da pessoa idosa vai piorando e se 
degradando pela falta de atenção devida. 
- Autonegligência: negação ou fracasso de prover a si mesma 
cuidado adequado. Nota-se inicialmente essa violência quando a 
pessoa idosa tende a se isolar, de não sair de casa, de se recusar a 
tomar banho, de não se alimentar adequadamente e de não fazer uso 
dos medicamentos necessários ao seu bem-estar. Tal comportamento 
demonstra claramente a vontade que a pessoa idosa tem de morrer. 
- Abandono: É a ausência de assistência necessária ao idoso; é uma 
das maneiras mais perversas de violência contra a pessoa idosa e se 
apresenta de várias formas. As que vêm sendo mais encontradas por 
cuidadores e órgãos públicos são: a pessoa idosa é retirada de sua 
casa contra sua vontade; retirar essa pessoa de seu quarto e colocá-
la em algum outro cômodo da casa, que é menor e mais distante dos 
demais privando-a do convívio com outros membros da família e das 
relações familiares; 
Institucionalizar contra a sua vontade, permitindo que  essas entidades 
gerenciem a vida da pessoa idosa em todas as áreas e aspectos; não 
dar assistência quando ela precisa, deixando-a passar fome, sede; 
sem a  medicação e outras necessidades básicas. Tudo isso contribui 
para sua imobilidade, sua baixa autoestima e finalmente seu 
adoecimento e morte. 
- Abuso financeiro: exploração imprópria ou ilegal ou uso não 
consentido dos recursos financeiros de um idoso; às disputas de 
familiares pela posse dos bens ou a ações delituosas cometidas por 
órgãos públicos e privados em relação às pensões, aposentadorias e 
outros bens da pessoa idosa;  
- Abuso sexual: É o ato ou jogo sexual, destinado a estimular a vítima 
ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas erótico-sexuais e 
pornográficas impostas por meio de aliciamento, violência física ou 
ameaças, pode ocorrer relações hétero ou homossexuais. As vítimas 
de abuso sexual costumam sofrer também violência física, psicológica 
e negligências. (OMS, 2002; BRASIL, 2014, negrito nosso).  
 

De acordo com Minayo (2005), existe na sociedade ocidental o desejo de 

que os idosos desapareçam de alguma forma, e isso é visível nos conflitos entre 

gerações e nas variadas formas de violência e maus tratos contra idosos. A 

maior parte dos maus tratos e abusos com idosos, no Brasil, acontece no 

ambiente familiar. São várias formas de violência, desde cárcere privado, 

abandono material, apropriação indébita de bens, pertences e objetos, tomada 

de suas residências, coações, ameaças e mortes. Nas instituições públicas e 

privadas, na sociedade em geral, os idosos sofrem desrespeito e negligência, 

chegando muitas vezes a ficarem sem os devidos cuidados à saúde e sem 

alimentação adequada, acarretando um grave estado de desnutrição (MINAYO, 

2005; MANSO, 2017; SILVA et al 2018). 
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As violências contra idosos, nos estudos epidemiológicos, se incluem em 

“causas externas”, mas segundo Minayo (2005), as duas expressões não são 

equivalentes. Isso ocorre porque a Organização Mundial da Saúde- OMS, utiliza 

o termo “causas externas” para se referir às que foram resultado de agressões, 

traumas e lesões; enquanto “violência” refere-se “aos processos e às relações 

sociais interpessoais, de grupos, classes, de gênero, ou objetivadas em 

instituições, quando empregam diferentes formas, métodos e meios de 

aniquilamento de outrem, ou de sua coação direta ou indireta, causando-lhes 

danos físicos, mentais e morais” (MINAYO, 2005, p.10). Quanto à forma de 

manifestação da violência contra os idosos pode-se classificá-las como:  

a) Estrutural: devido à desigualdade social, manifestando-se na 
pobreza, miséria e discriminação;  
b) Interpessoal: na interação cotidiana e formas de comunicação; c) 
Institucional: na omissão ou má condução das políticas sociais do 
Estado e Instituições de assistência, no que se refere às relações de 

poder e domínio, ao discriminar e menosprezar.    
 

Serra (2014, p.103-105), baseada nas diversas classificações de 

violências encontradas na literatura, elaborou uma tese baseada em sua 

experiência no atendimento dessa população, na qual categoriza a violência 

contra a pessoa idosa em quatro tipos: a violência física; a violência psicológica; 

a violência simbólica e a violência estrutural social. Com esse entendimento, as 

definições elaboradas pela autora são: 

Violência física: aquela que necessita do uso da força física para 
obrigar a pessoa idosa a fazer aquilo que não é de seu agrado. Pode 
ser puxões, beliscões, tapas, socos, empurrões, todas aquelas que 
deixam marcas, hematomas, lacerações, etc. no corpo da pessoa 
idosa. Normalmente, são as mais encontradas em Boletins Unificados-
BU e nos prontuários médicos. Muitas vezes, tais violências produzem 
incapacidade e até mesmo a morte e a causa morte por essa situação 
está descrita na Classificação Internacional de Doenças-CID 10, como 
causas externas 
Violência Psicológica: Atitude a qual inflige dor, humilhação e 
angústia a pessoa idosa, através das expressões verbais e não verbais 
que maculam a honra, a imagem e a autoestima da pessoa. Alguns 
exemplos de violências psicológicas trazidas pela autora são: “Você é 
um velho porco, não sabe nem comer”; “Eita velha mijona, acabei de e 
levar no banheiro. Agora não vai não, espera”; “Não aguento mais, 
você não sossega vou te jogar no asilo”. Esse tipo de violência não se 
encontra nos BU’s; nos prontuários médicos, pois é uma violência 
velada. 
Violência simbólica: é uma forma de violência de difícil identificação, 
pois é sutil, tão sutil que nem mesmo o idoso, ou seu cuidador 
entendem como tal. São expressões, normas, ideias e valores 
impostos pela sociedade e legitimado pelo dominado que não se opõe 
ao seu opressor. Esse tipo de violência foi sistematizada pela mesma 
autora em 2007, em quatro eixos temáticos distintos, quais sejam: o 
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primeiro eixo é uma forma de violência diluída no cuidado e proteção 
ao idoso, “é a violência de uma mudança brusca de hábitos de vida”. 
Retiram o idoso de sua casa, seu habitat natural e o privam do local 
onde a pessoa tem memórias afetivas e emocionais, assim acaba por 
romper bruscamente com sua história de vida (SERRA, 2013, p. 103). 
O segundo eixo temático é a “violência da infantilização”, quando há 
uma forma de falar com a pessoa idosa como se fosse uma criança, 
com uso de palavras em diminutivo. Essa forma de violência também 
vem em nome do cuidado, do carinho, no entanto, tem um sentido de 
menosprezar a experiencia com os anos vividos pela pessoa idosa. O 
terceiro eixo temático é a “violência da negação da sexualidade da 
pessoa idosa”, assim são vistos como pessoas assexuadas, anjos, 
santos que não tem desejos sexuais. Tal violência se vê manifestada 
nos estereótipos cunhados pela sociedade, a imagem do idoso(a), de 
cabelos brancos, sentados numa cadeira de balanço, usando óculos e 
lendo livros, as mulheres tricotando ou cozinhando para a família, e 
assim esses indivíduos são reprimidos, por toda a sociedade, a viver 
sua sexualidade. O quarto eixo é a “violência da destituição de 
autonomia”, na qual são impedidos de exercer seus direitos como 
cidadãos e cidadãs. “Submete-se a pessoa idosa a um processo de 
banimento da família e das decisões sociais”. Assim, eles ficam sem o 
direito de viver o presente e planejar o futuro, ficando somente o 
passado como opção. 
Violência estrutural-social: referem-se as condições de vida 
decorrentes das desigualdades sociais, das dificuldades materiais as 
quais são vivenciadas pelas pessoas idosas, tem relação com a 
aposentadoria e suas consequências, e pelo “envelhecimento precoce 
decorrente da inatividade física e mental”. Este tipo de violência mostra 
que as variadas formas de envelhecimento têm relação com as 
desigualdades sociais encontradas na sociedade. É encontrada, 
principalmente, no difícil acesso à saúde, e na falta de amparo aos mais 
pobres.  

 

As instituições e burocracias reproduzem, atualizam e naturalizam, nos 

atos e nas relações as discriminações e os estereótipos que mantém a violência 

entre e intraclasses e segmentos sociais e, sobretudo, nas relações familiares 

interrelacionais (MINAYO, 2006). O discurso que transforma a idade cronológica 

em um bem de consumo, e assim, prega o antienvelhecimento, estimulando 

assim a intolerância com a velhice e, logo, com os idosos, é a chamada violência 

simbólica, um tipo de violência, encoberta e sutil, a qual a sociedade difunde, 

legitima e naturaliza, sendo sua maior expressão o Idadismo ou Ageísmo, termos 

criado, em 1969, pelo médico, gerontólogo e psiquiatra Robert Butler (MORILLA, 

MANSO,2020).  

 

O idadismo é um termo, que diz respeito aos estereótipos com base na 
idade dos indivíduos e que geram comportamentos discriminatórios em 
relação aos idosos. Assim, considerações como os idosos são sempre 
frágeis, dependentes, doentes, não podem decidir por si mesmos, 
voltam a ser crianças, e outros semelhantes, impõe a estas pessoas 
idosas a perda da sua autonomia e de seus direitos. Ao gerar uma 
visão distorcida da velhice, faz com os abusadores utilizem estratégias 
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coercitivas para manter o controle e o poder na relação com a pessoa 
idosa. O paternalismo é um exemplo desta distorção (MORILLA, 
MANSO, 2020 p. 95). 
 

Quanto ao tema da violência contra os idosos, o Estatuto do Idoso, art. 

19, §1º, capítulo IV, define que a violência contra pessoa idosa é qualquer ação 

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

sofrimento físico ou psicológico. Em seu artigo 19, como devem ser tratados 

esses casos: 

 

Os casos de suspeita ou confirmação de violência, praticados contra 
idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos ou privados à autoridade sanitária, bem como devem 
ser obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes 
órgãos: autoridade policial; ministério público; conselho municipal do 
idoso, conselho estadual do idoso; conselho nacional do idoso 
(BRASIL, 2003). 

 

O Estatuto também no capítulo II, art. 10, §§ 2º e 3º, fala sobre o direito 

do idoso: 

 

                                  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. E que 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 família é a base para que o indivíduo se desenvolva plenamente. 

Atualmente temos novas formas de relacionamento, sendo assim novas figuras 

familiares surgem, contudo, o idoso deve estar inserido neste contexto e a 

legislação de proteção e amparo deve adequar-se a essa nova realidade 

(SOUZA, 2004). 

O Código Civil Brasileiro não definiu a família, apenas limita como 

membros da família as pessoas que são unidas por relação conjugal ou de 

parentesco (SOUZA, 2004). Ampliando o conceito, podemos considerar parente 

como sendo “um conjunto de pessoas, unidas por vínculo jurídico de natureza 

familiar, compreendendo ascendentes, descendentes e colaterais, incluindo-se, 

ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, ou seja, os parentes por 

afinidade como o cônjuge ou afins” (VENOSA, 2001, p.16).  

Segundo Souza (2004, p.176) 
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A constituição da República tutela entidade familiar, incluindo 
monoparentais. Pelo atual processo de absorção social de novos 
valores, conceitos, costumes, a entidade familiar deixou a definição 
clássica do pater familae, sob a autoridade de um titular, para noção 
atual prepondera-se a participação de todos os membros, visando à 
continuação e à manutenção da família.  

 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, no inciso II, do 

artigo 5º trouxe um novo conceito de família como sendo “compreendida como a 

comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. Existe, 

portanto, uma nova forma de conceituar família, mostrando a pluralidade de 

instituições, com outros arranjos familiares. Tais arranjos diferenciados tomam 

diversas formas, “renovando conceitos preestabelecidos, redefinindo os papéis 

de cada membro do grupo familiar” (OLIVEIRA, 2009, p. 67). 

A Carta Magna normatiza a devida proteção à família, estabelecendo ao 

poder público, através do sistema jurídico, uma política familiar de eficácia plena 

e de imediata aplicabilidade, inclusive a tutela ao idoso, por parte da família 

(SOUZA,2004). 

Em várias pesquisas realizadas sobre o tema violência contra idosos 

encontradas no Portal CAPES, Scielo e Google acadêmico, verificou-se que a 

maior parte dos artigos científicos citam que as violências contra os idosos, no 

Brasil, ocorrem, em sua maioria, dentro do âmbito familiar (MINAYO, 2005; 

DUQUE, LEAL, MARQUES, ESKIZANI, DUQUE, 2012; REIS et al, 2014; 

WITCZAK, ACOSTA,COUTINHO & LEITE, 2016; SILVA et al 2018). Isso se 

agrava, quando o idoso é dependente e necessita de cuidados especiais, pois o 

convívio familiar torna-se estressante e, sendo os cuidadores despreparados, a 

situação pode ficar ainda mais agravada.  

Em 2018, o Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, no Brasil, 

alertou quanto aos riscos e sinais de agressões físicas e psicológica contra os 

idosos. Como houve um grande aumento do número de idosos no país, existe 

uma necessidade de ampliação de políticas públicas que os protejam contra 

violações de direitos e possam promover a valorização dos idosos, enquanto 

membros importantes da sociedade. A ministra, Damares Alves, do Ministério da 

Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, afirmou que embora tenha havido 

aumento das denúncias contra maus tratos e violências contra o idoso, pelo 
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Disque 100, a sociedade ainda não reconhece a violência contra os idosos como 

um problema importante (BRASIL, 2019). 

No Brasil, os canais de denúncias de violência e maus tratos contra 

pessoa idosa são: Disque 100 Direitos Humanos; Ministério Público (MP); 

Delegacia de Proteção ao Idoso; Delegacias; os Conselhos de Proteção aos 

idosos, os órgãos socioassistenciais, como o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS. O Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social é uma instituição pública municipal que 

atende pessoas e famílias em situação de risco social/pessoal que tiveram seus 

direitos violados. Nos órgãos socioassistenciais aqui citados, deverá ser 

considerada a peculiaridade de cada município, ou seja, se é pequeno, médio 

ou de grande porte, pois existe diferença nas condições de cada equipamento 

social, inclusive quanto ao seu fluxo de atendimento. É necessário salientar que 

na ausência do CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, 

poderá ser acionado (SILVA & MACHADO, 2020). 

A preocupação mundial relacionada à violência contra a pessoa idosa, 

levou a Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com o International 

Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), no ano de 2006, a instituírem 

o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a 

Pessoa Idosa. Tal ação teve como objetivo a conscientização e sensibilização 

da sociedade sobre a maneira violenta a qual a pessoa idosa vem sendo tratada 

seja por familiares, seja por instituições ou até mesmo pelo Estado (PLASSA; 

ALARCON ; DAMACENO ; SPONCHIADO ; BRACCIALLI ; SILVA & 

MARIN,2018). Essa ainda parece ser uma data pouco conhecida pela 

sociedade, de modo geral. 

Desde fevereiro de 2020, o Brasil também passou a conviver com a 

pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, que teve 

início em Wuhan, China, em dezembro de 2019. A partir de então vive-se não 

somente uma crise sanitária, mas também uma crise econômica, política e ética. 

Sem a produção de vacina específica e de tratamentos eficazes, à época foram 

criadas estratégias para o enfrentamento do problema quais sejam: o 

distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização constante das mãos, 

através de álcool 70% ou de lavagem regular. Tal situação, levou ao fechamento 

de diversos serviços públicos, escolas, creches, restaurantes, dentre outros 
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estabelecimentos; e com isso, parte da população ficou mais reclusa, em suas 

residências, aumentando a convivência entre seus membros e, por vezes, 

elevando a incidência de conflitos advindos desse convívio exacerbado 

(MORAES, MARQUES, RIBEIRO & SOUZA, 2020). 

Nesse estado pandêmico, os idosos foram considerados grupo de risco 

devido a sua “imunossenescência”, que é a diminuição das funções do sistema 

imunológico elemento importante no combate às doenças infecciosas, tais como, 

a Covid 19. Os idosos, por vezes, já fragilizados, muitas vezes dependentes e 

vulneráveis, vítimas de preconceito, se viram em uma situação muito pior 

daquela que existia, anteriormente à pandemia. Esse grupo teve seu acesso aos 

serviços de saúde, limitado. Ficaram longe de seus familiares e amigos e, por 

vezes, dependentes de outras pessoas para acessarem produtos importantes 

para sua sobrevivência. Outros, ampliaram o contato com familiares que, muitas 

vezes, não apreciavam essa convivência. Houve, então um aumento de 

problemas de saúde física e mental dessa população, além de casos de 

violências e maus tratos, conforme consta em relatórios do Disque 100 Direitos 

Humanos ligados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos-MMFDH 

(MORAES, MARQUES,RIBEIRO & SOUZA, 2020; BRASIL, 2020b). 

Com esse cenário de pandemia da covid-19, os desafios para a promoção 

da Política do Idoso no país aumentaram. No entanto, também propiciou a 

abertura de espaços para a discussão de políticas públicas voltadas para essa 

população. Em 7 de abril de 2020 houve uma audiência pública na Câmara 

Federal dos Deputados, na qual a Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa 

Idosa discorreu sobre a situação precária dos idosos, principalmente os que 

estão institucionalizados. Assim, houve a mobilização de diversas frentes 

interessadas no tema, na tentativa de propor ações focadas na segurança dos 

idosos, principalmente os institucionalizados. Foi então que surgiu a Frente de 

Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa-FFC, “um movimento 

social voluntário que, desde março de 2020, vem apresentando informações e 

formações para os envolvidos na política e ação de cuidado ao idoso, 

especialmente o institucionalizado” (FFC, 2020-p.7). A Frente de Fortalecimento 

dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa - FFC, tem como objetivo “defender 

e instrumentalizar os conselhos para que atuem com autonomia e 

independência, capazes de agir como garantidores dos direitos da pessoa idosa 
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em todo o território nacional. A Frente se compromete com a difusão de 

estratégias e a elaboração de propostas que levem ao fortalecimento dos 

conselhos” (FFC, 2020, p.8). 

É preciso ressaltar que no Brasil tem-se, aproximadamente, 50% dos 

municípios no Brasil que não criaram o Conselho Municipal do Idoso, pois as 

prefeituras não abraçaram essa agenda (Brasil, 2018). Ainda segundo Brasil 

(2018), a falta dos Conselhos Municipais do Idoso deixa a população mais velha 

sem voz. Assim, o idoso é violentado a todo momento, desde quando lhe “negam 

prioridade no banco, no ônibus ou no hospital, quando a cidade não oferece 

infraestrutura adaptada para que ele possa ir e vir, quando a família se apossa 

de sua aposentadoria, quando os filhos o despejam numa instituição de longa 

permanência” (presidente do Conselho do Idoso de Florianópolis, Leny Nunes, 

em Agência Senado Brasil, 2018). 

Com a implantação de conselhos de direitos da pessoa idosa houve uma 

oportunidade de levar à sociedade todas as demandas do envelhecimento, 

principalmente a necessidade de políticas públicas para essa faixa da sociedade 

(FALEIROS, 2016, p.560). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Percentual de municípios por UF, os quais constituíram o Conselho Municipal do Idoso 
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Fonte: Agência Senado 

Na figura 3, nota-se que a maior parte das Unidades Federativas, possui 

de 20 a 40% de seus municípios com Conselhos dos Idosos constituídos. Este 

é mais um dado que demonstra a falta de interesse da sociedade sobre o tema, 

confirmando o que está disposto em Brasil (2018).  

O descaso com a violência contra idosos, foi notada nos Atlas da Violência 

no Brasil, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, que não fazem menção a 

esse tipo de violência, essa situação também foi comentada por Silva & Machado 

(2020, p.7), quando questionam: “o Mapa da Violência 2016, apresenta dados 

de violência contra a mulher, negros, população LGBTI+, mas não há dados 

sobre a população idosa, será essa outra omissão do Estado marcada pela 

invisibilidade da violência do segmento idoso nesse documento?”  

Em dezembro de 2020, segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos-MMFDH, houve aumento excessivo das violações aos idosos devido 

a Pandemia COVID 19; o MMFDH sob a coordenação do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública efetuaram a operação VETUS4 em 1400 municípios do país 

                                                           
4 Operação VETUS. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e 

seguranca/2020/12/operacao-vetus-combate-violencia-contra-idosos-em-todo-o-pais Acesso em: 25 de 
maio de 2021. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e%20seguranca/2020/12/operacao-vetus-combate-violencia-contra-idosos-em-todo-o-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e%20seguranca/2020/12/operacao-vetus-combate-violencia-contra-idosos-em-todo-o-pais
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a fim de buscar os agressores de idosos. As polícias civis dos 26 estados e do 

Distrito Federal apuraram denúncias e cumpriram mandados e medidas 

protetivas. Nessa operação mais de 13 mil idosos foram visitados e cerca de 567 

agressores de idosos foram presos. De acordo com o relatório foram registradas 

14 mil diligências; 4 mil inquéritos instaurados e mais de 2 mil termos 

circunstanciados. Segundo informações do site de notícias de segurança e 

justiça do governo federal, a apuração e investigação de denúncias foram 

iniciadas no dia 1° de outubro, Dia Internacional do Idoso. De 01/10/20 até 

04/12/20, foram apuradas 10.802 denúncias, com o atendimento de 11.755 

vítimas e a prisão de 449 agressores, em 1.410 municípios. Estão sendo 

cumpridas 765 medidas protetivas e instaurados 3.088 inquéritos, conforme 

demonstrado na figura abaixo:  

 
   Figura 4: Demonstrativo das ações da Operação VETUS 

                  

Fonte:(https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-eseguranca/2020/12/operacao-vetus-combate-
violencia-contra-idosos-em-todo-o-pais, visitado em: 25/05/21) 

Resultados do período de 01/10 a 04/12/2020 

A importância da luta contra a violência e maus tratos em idosos é 

justificada através da pesquisa de Lachs & Pillemer (2004), apresentada pela 
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revista 5The Lancet, a qual demonstra que um idoso que sofre violência pode 

morrer em três anos, se comparado a outros idosos que não são vítimas de 

violências. O impacto negativo na saúde da vítima também foi ressaltado por 

Sales, Freitas, Brito, Oliveira, Dias, Parente & Silva (2014), que em seu estudo 

relataram que tal violação vem aumentando o risco de lesões e problemas de 

doenças crônicas, tendo como consequência altas taxas de morbidade e 

mortalidade. Além disso, os pesquisadores concluíram que há necessidade de 

muitos estudos sobre o tema, já que só iniciou a ser pesquisado após 30 anos 

de pesquisas sobre a violência infantil (SANCHES, LEBRÃO & DUARTE, 2008). 

Cabe salientar que segundo Minayo, (2005, p.10) as violências contra as 

pessoas idosas só são denunciadas quando há uma “elevação da consciência 

de direitos”. Assim a autora declara que seja qual for a violência, “é a partir dos 

vários momentos e movimentos em que se proclamam e se reafirmam os direitos 

individuais, sociais, coletivos, políticos e de grupos específicos que a questão da 

cidadania se coloca[...]” (MINAYO, 2005, p.10). 

 

2.1- Canais de denúncias de violência contra idosos no Brasil e no 

Espírito Santo 

 

As denúncias de violência contra pessoa idosa podem ser feitas através 

do Disque 100; diretamente nas Delegacias de Proteção ao Idoso-DEPI, outras 

delegacias especializadas que atendam essa demanda ou em delegacia sem 

especialidades, no plantão policial; nos Conselhos de Idosos; nos CREAS-

Centro de Referência especializado de Assistência Social; Ministério Público; 

nos serviços de atenção primária, secundária e terciária à saúde do município 

(PLASSA; ALARCON ; DAMACENO ; SPONCHIADO ; BRACCIALLI ; SILVA & 

MARIN, 2018) e atualmente, no aplicativo para celulares de todos os tipos 

(Android ou IOS) de nome Direitos Humanos Brasil.  

2.2- Disque 100 direitos Humanos 

 

                                                           
5 The Lancet é uma revista científica sobre medicina e revisada por pares que é publicada 
semanalmente. Vista como uma das mais antigas e conhecidas revistas médicas do mundo e 
descrita como uma das mais prestigiadas, publicada pela Elsevier no Reino Unido pelo Lancet 
Publishing Group. 
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 O Disque 100 Direitos Humanos, foi criado em 1997 como o Disque 

Denúncia Nacional que era um canal para denúncias contra abuso e exploração 

de crianças e adolescentes, e era administrado por ONGs. Em 2003, o serviço 

foi institucionalizado e passou a ser responsabilidade do governo federal e da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos. No entanto, somente em 2010 incluiu 

a população de idosos, além de outras.  

O Disque-Denúncia Nacional, hoje Disque Direitos Humanos, do ano de 

1997 até o ano de 2020, conseguiu ampliar significativamente a cobertura de 

atendimentos, dessa forma aumentou o número de denúncias por violações do 

exercício dos direitos civis, políticos e de segurança pessoal. Houve também a 

informatização através do Sistema de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos 

e Atendimento (SONDHA). Com isso, as denúncias realizadas na plataforma  

SONDHA, abarcou diversos grupos, tais como: crianças e adolescentes, pessoa 

idosa, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, igualdade 

racial, LGBT, e população em situação de rua, trabalho escravo, tráfico de 

pessoas, violência policial, violência contra policiais, tortura, conflitos agrários, 

conflitos fundiários urbanos, xenofobia, apologia e incitação ao crime contra vida, 

intolerância religiosa, neonazismo, violência contra comunicadores sociais 

(MMFDH, 2019, P. 13-15 ) 

O Disque 100, também conta com um aplicativo denominado Direitos 

Humanos Brasil, no qual pode-se fazer denúncias pelo Disque 100 e o Ligue 

180, todas as denúncias feitas nesse canal serão encaminhadas para a central 

do Disque 100. Nesse canal o cidadão poderá registrar denúncias sobre 

violações de direitos e/ou violência contra crianças, idosos, mulheres, pessoas 

com deficiência e outros grupos sociais, incluindo, caso tenha, imagens e vídeos 

na solicitação. Nesse aplicativo ao efetuar o registro, um atendente recebe a 

solicitação e a encaminha a um ou mais órgãos do Sistema Integrado Nacional 

de Direitos Humanos, que inclui Judiciário, Ministério Público, Segurança 

Pública, Conselhos Tutelares e os órgãos da rede de acolhimento e assistência 

social; a seguir receberá um número de protocolo da denúncia e poderá 

acompanhar em tempo real, ligando para o Disque 100. Importante ressaltar que 

o Ligue 180, é um canal apenas para Violência contra a Mulher. 

O Disque 100 funciona 24 horas, todos os dias da semana, em finais de 

semana e feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita tanto de aparelho 
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telefônico fixo quanto de celular, de qualquer local do território nacional. Também 

é possível fazer denúncias no Disque 100 por meio do aplicativo Direitos 

Humanos Brasil e da Ouvidoria Online. Nessas opções, o denunciante preenche 

um formulário para registrar a notificação, de forma identificada ou anônima, que 

será enviada para a mesma central do Disque 100. Cada denúncia recebe um 

número de protocolo para acompanhamento dos andamentos em tempo real. 

Será possível realização de denúncias por vídeo chamada, e chat direto com um 

atendente devidamente capacitado, caso haja necessidade. Esses recursos 

tecnológicos fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de 

Direitos Humanos na Internet, uma ação do Governo Federal que objetiva 

enfrentar às violações de Direitos Humanos (SILVA & MACHADO, 2020). 

 Quando a central de atendimento recebe a denúncia, essa é 

encaminhada para a rede de proteção social do Ministério Público para que seja 

averiguada. O Ministério Público-MP oficia à coordenação de um equipamento 

social da Política de Assistência Social que encaminha o ofício a equipe, por 

exemplo, ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, 

a fim de que seja feito o atendimento a vítima e por conseguinte averiguada a 

denúncia. Existe um prazo determinado pelo MP que varia de 15 a 30 dias, para 

que o equipamento do CREAS, faça o atendimento, ou visita técnica domiciliar 

e emita o relatório informativo sobre a situação denunciada. A partir daí, é 

definido pela equipe do CREAS se aquela pessoa/família será acompanhada 

pelo equipamento ou não (SILVA & MACHADO, 2020). 

Segundo Plassa et al. (2018), foi detectado em seu estudo que esse canal, 

muitas vezes, envia ações concomitantes que podem ser conflitantes ou estarem 

em duplicidade, o que pode aumentar a quantidade de ações, gerando atrasos 

nos procedimentos, estresse da equipe e trabalho desnecessário. 

 

 

 

2.3- Delegacias de Proteção ao Idoso-DEPI e outras Delegacias gerais. 

 

         A Polícia Civil é muito importante na atuação dos casos de violência e maus 

tratos contra a pessoa idosa. A partir de denúncias feitas em delegacias, haverá 

a elaboração do Boletim Único-BU para registrar a ocorrência e a investigação 
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sobre a veracidade dessas denúncias. Além disso, também são feitas 

investigações sobre as denúncias no Disque 100 e ligue 180 (PLASSA et al 

,2018). 

A Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa – DEPI, da Polícia 

Civil do E.S., tem como objetivo preservar os direitos do idoso e investigar a 

prática de crimes contra o idoso. São atendidas pessoas de modo geral e o 

idoso, com mais de 60 anos, em especial. Na DEPI são elaborados registros de 

condutas criminosas contra idosos e registros policiais de interesse de idosos, 

além de receberem denúncias do Disque 100; de outras delegacias do estado; 

e dos serviços de Assistência Social do estado do Espírito Santo - ES. 

Segundo Plassa et al (2018, p.4), se a denúncia for feita diretamente no 

plantão da delegacia de polícia, seja ela DEPI ou não, ocorre imediatamente a 

investigação, que poderá ser deflagrada de três formas: 1- quando tem uma 

situação flagrante e o agressor é preso imediatamente; 2- quando há indício de 

crime, levando à investigação criminal dos dados da denúncia e 3- quando não 

existe nenhum indício de crime e a denúncia é arquivada”.  

Ainda segundo Plassa et al (2018, p.4), existe uma falha na coleta de 

dados quando a denúncia ocorre no plantão policial face “à sobrecarga de 

trabalho muitas vezes, ocorre coleta insuficiente dos dados da ocorrência”. 

Segundo Plassa et al (2018, p.6), se as informações contidas nas denúncias 

estiverem incompletas, consequentemente o serviço da investigação poderá ser 

prejudicado. Outro grande problema é a demora em atender a pessoa que vai 

registrar a denúncia, pois pode gerar desistência, o que leva “à subnotificação 

de dados e mascarando a realidade da quantidade de casos de violência que 

um determinado local possui”. 

 

 

 

3- LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA 

E SEGURANÇA CIDADÃ 

 No cenário legal, econômico, social e cultural, o protagonismo e a 

constatação de direitos, não ocorre somente porque uma lei foi criada, não 

sendo, portanto, uma relação de causa e efeito. As leis são construídas conforme 
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a necessidade da sociedade, de acordo com o movimento da história (Faleiros, 

2016). Foi dessa forma que a Constituição Federativa do Brasil de 1988 foi 

elaborada, ou seja, existia uma demanda muito grande de direitos de cidadania 

para todos os segmentos da sociedade, inclusive para pessoas idosas (Faleiros, 

2016), conforme será apresentado nesse capítulo. No entanto, mesmo com toda 

demanda e pressão social, o Brasil elaborou significativas leis e normativas de 

proteção à pessoa idosa de uma forma muito lenta, que ainda não suprem a 

necessidade frente as demandas e as expectativas dos Direitos Humanos. 

 O percurso da Segurança Pública no Brasil juntamente com o conceito de 

Segurança cidadã que aqui serão explanados, poderão vislumbrar uma nova 

opção de proteção a pessoa idosa. 

 

3.1- Legislação e a proteção aos idosos no Brasil 

 

Os direitos e garantias fundamentais destinados às pessoas idosas foram 

conquistados de uma forma lenta, não só no Brasil como em todo o mundo. As 

primeiras constituições brasileiras não mencionaram os direitos dos idosos e 

conforme Freitas Junior, (2011, p. 04,), “A Constituição Imperial de 1824 e a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 desprezaram 

a necessidade de regulamentarem sobre os direitos dos idosos, e nada disseram 

sobre o assunto”. E conforme o mesmo autor foi a Constituição de 1934, a 

primeira que registrou algo sobre os idosos, embora de maneira bem sucinta. 

Conforme seu artigo 121, § 1º, alínea h: 

 

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País; 
§ 1º [...] 
h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo 
do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante 
contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor 
da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de 
trabalho ou de morte (BRASIL, 1934). 
 
 

Na Constituição Federal de 1937, os idosos foram citados em um único 

artigo o qual delibera sobre a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de 

vida e nos casos de acidentes de trabalho (BRASIL, 1937, art.137, alínea m). 
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No ano de 1946, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil fez 

referência aos idosos em  seu Título V, sobre sua ordem econômica e social. 

Trazia como conteúdo: 

 

Art. 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerá 
nos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da 
condição dos trabalhadores: [...] 
XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e 
do empregado, em favor da maternidade e contra as consequências 
da doença, da velhice, da invalidez e da morte (BRASIL, 1946). 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 24 janeiro de 1967 

não propôs nenhuma inovação, limitou-se praticamente a repetir em seu artigo 

158, inciso XVI, o texto previsto na Constituição anterior (ALCÂNTARA, 2016). 

Portanto, houve um longo tempo para que as pessoas idosas fossem 

legalmente protegidas,  até  que no ano de 1988, a nova Constituição da 

República Federativa do Brasil, conhecida como a “Constituição Cidadã”, nos 

seus artigos 229 e 230 define  que o cuidado das pessoas idosas é uma 

necessidade: “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” (BRASIL, 1988). A 

exigência de que o Estado, a sociedade e a família protegessem efetivamente à 

pessoa idosa foi uma inovação na legislação brasileira (ALCÂNTARA, 2016). 

Em 4 de janeiro de 1994, através da Lei no 8.842, a Política Nacional do 

Idoso - PNI  foi criada, e mais tarde regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 

de julho de 1996. As entidades consideradas como principais articuladores civis, 

foram: Ordem dos Advogados do Brasil -OAB, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil-CNBB, e as entidades técnicas, a Associação Nacional de 

Gerontologia -ANG e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - 

SBGG.A finalidade dessa lei é assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade (art. 1º) e também instituir o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. 

No entanto foi em 13/05/2002, através do Decreto 4.227, que foi regulamentado 

o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, um órgão vinculado ao Ministério da 

Justiça, que tem como finalidade principal supervisionar e avaliar a Política 

Nacional do Idoso (ALCÂNTARA, 2016). Tal Decreto foi revogado em 2004 pelo 
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Decreto 5.109, que por sua vez foi revogado pelo Decreto 9.983 de 27/06/2019, 

que dispõe sobre o Conselho Nacional do Direitos da Pessoa Idosa (BRASIL, 

2019). 

Os conselhos de defesas dos direitos da pessoa idosa são mecanismos 

de participação e controle social, são muito importantes para garantia da defesa 

e promoção dos direitos de cidadania e qualidade de vida dos idosos. Os 

conselhos de direitos da pessoa idosa - CDI devem integrar, compulsoriamente, 

a estrutura do poder executivo estadual, distrital e municipal. Os Conselhos de 

Direitos da Pessoa Idosa – CDI, tem autoridade e competência para intervir, 

formular, propor alterações, acompanhar, e avaliar as políticas públicas e ações 

privadas destinadas ao atendimento da pessoa idosa, dentre outras 

competências (BRASIL, 2013).  

Somente em 2004, devido uma intensa mobilização do movimento social, 

dez anos após a instituição da PNI, pela Lei 10.741 de 01/10/2003, surge o 

Estatuto do Idoso, que criou um sistema de garantias de direitos da pessoa 

idosa, o qual faz parte: Conselhos do Idoso; Sistema Único de Saúde - SUS; 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Vigilância em Saúde- VISA; Poder 

Judiciário; Defensoria Pública; Ministério Público e Polícia Civil. O Estatuto do 

Idoso é composto de 118 artigos, possui e é estruturado em sete títulos na 

seguinte ordem: Disposições Preliminares; Dos Direitos Fundamentais; Das 

Medidas de Proteção; Da Política de Atendimento ao Idoso; Do Acesso à Justiça; 

Dos Crimes e as Disposições Finais e Transitórias (ALCÂNTARA, 2016). 

Conforme Minayo & Almeida (2016), o art. 4º do Estatuto do Idoso define a regra 

geral protetiva: “nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei” (Brasil, 2003). “Em 

sequência a lei prevê medidas de proteção em seu art. 45, estipula sanções 

administrativas em seus artigos 56 a 58, e tipifica crimes nos artigos 96 a 108” 

(MINAYO & ALMEIDA, 2016, p. 436). 

O presente Estatuto em seu capítulo II, art. 10, §§ 2ºe 3º, dita que: 

 

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. E que é dever, de todos, zelar pela dignidade do 
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idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor (Brasil, 2003). 
 

Em 2006, aconteceu a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 

idosa, cujo tema foi a construção da Rede Nacional de Proteção e Defesa da 

Pessoa Idosa- RENADI, essa conferência teve por base o Plano de Ação 

Internacional para o Envelhecimento proposta pela ONU; a PNI; o Estatuto do 

Idoso  e as deliberações  da IXª Conferência  Nacional dos Direitos Humanos.  

Em um dos eixos temáticos dessa Conferência, está o “Enfrentamento à 

violência contra a pessoa idosa”, que era motivo de preocupação em todo mundo 

(ALCÂNTARA, 2016). 

A Política Nacional do Idoso - PNI e o Estatuto do Idoso, em termos 

infraconstitucionais, são as principais leis ordinárias de proteção à pessoa idosa 

no Brasil. Já se passaram três décadas que o país foi redemocratizado e a 

legislação a favor do idoso, com políticas públicas que atendam a demanda 

dessa parte da população, ainda estão aquém do que se faz necessário. Dessa 

forma cabe somente às famílias o ônus de cuidar de seus idosos mesmo sem as 

condições adequadas para isso (ALCÂNTARA, 2016).  

Desde 2009, através do Decreto 6.800 a PNI está sendo coordenada pela 

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, cuja 

finalidade é a de assegurar direitos sociais da pessoa idosa e propiciar condições 

de promover a autonomia, integração e participação efetiva do idoso na 

sociedade. Verifica-se com isso, uma ampliação das políticas públicas focadas 

nas pessoas idosas, tendo uma visão não só sobre a assistência e a garantia de 

renda, mas também como sendo essas pessoas detentoras de direitos como a 

saúde, educação, emprego, lazer, moradia e outras (BRASIL, 2019). 

Outra legislação que veio para colaborar com o tema foi a Resolução nº 

109, que em 11 de novembro de 2009 foi aprovada pelo Conselho Nacional da 

Assistência Social, a qual estabelece a tipificação dos serviços 

socioassistenciais, os organizando por níveis de complexidade: proteção social 

básica e proteção social especial de média e alta complexidade. A proteção 

social básica atua de forma preventiva, e deve sempre estar alinhado às 

situações apresentadas pelas famílias. Fazem parte da proteção social básica: 

Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e Benefícios Eventuais. Na proteção social especial de média 
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e alta complexidade, está o Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social -CREAS, o qual atende e acompanha as famílias e indivíduos que já estão 

em situações de violação de direitos, risco social e pessoal, cujos vínculos 

afetivos já não existem, inclusive os idosos (MINAYO, MENDONÇA, SOUZA, 

PEREIRA & MANGAS 2021). 

Em julho de 2011 foi promulgada a Lei nº 12.461 que alterou o art. 19 do 

Estatuto do Idoso, tornando obrigatória a notificação pelos serviços de saúde 

públicos e privados, as suspeitas ou confirmações de violências praticadas 

contra idosos, às seguintes autoridades: Ministério Público; Conselho Municipal 

da Pessoa Idosa; conselho estadual; e autoridade policial. Embora a legislação 

de proteção aos idosos esteja atenta a situação desse grupo, ainda se faz 

necessário a conscientização da sociedade, o conhecimento dos direitos desse 

grupo e o entendimento de que a violação contra os direitos dos idosos é uma 

violação dos direitos humanos (BRASIL, 2011). 

É importante salientar que internacionalmente aconteceram diversas 

iniciativas para tratar sobre o tema, tais como: Princípios das Nações Unidas em 

Favor das Pessoas Idosas (1991), a Proclamação sobre o Envelhecimento 

(1992), a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madri sobre o 

Envelhecimento (2002), bem como os instrumentos regionais, tais como a 

Estratégia Regional de Implementação para a América Latina e o Caribe do 

Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (2003), a  

Declaração de Brasília (2007), o Plano de Ação da Organização Pan-Americana 

da Saúde sobre a Saúde dos Idosos, Incluindo o Envelhecimento Ativo e 

Saudável (2009), a Declaração de Compromisso de Port of Spain (2009) e a 

Carta de San José sobre os direitos do idoso da América Latina e do Caribe 

(2012). 

No mês de junho de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (Sars-Cov-2), as pessoas idosas estavam numa condição de 

vulnerabilidade, especialmente, pois era um período de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN). Devido a essa situação o Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ elaborou a Recomendação nº 46, a qual dispõe sobre 

medidas preventivas para que sejam evitados atos de violência patrimonial ou 

financeira contra pessoa idosa, no âmbito das serventias extrajudiciais e da 

execução dos serviços notariais. Em maio/2021 o Ministério da Mulher, Família 
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e Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça-CNJ assinaram um termo 

de cooperação entre as partes para se alinharem a Recomendação CNJ 46/2020 

(CNJ, 2020). 

Em abril de 2021, nos dias 13 a 16, aconteceu virtualmente, o I Fórum 

Nacional da Pessoa Idosa, cujo tema foi o envelhecimento e seus desafios no 

Brasil, esse evento foi mais uma forma de discutir sobre a situação dos idosos 

no país, realizado pela Secretaria nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH). O objetivo desse evento foi o de promover uma discussão sobre o 

cenário atual do envelhecimento no Brasil e atender as demandas advindas 

dessa faixa da população, os seguintes temas estavam em pauta: o uso das 

tecnologias, o protagonismo e a importância da rede de proteção e acolhimento 

a idosos. 

É importante salientar que embora no Brasil existem políticas e leis que 

protegem essa faixa da população, com equipamentos estabelecidos para gerar 

cuidado e proteção, assim como os centros dia, as casas lares, os centros de 

convivência e outros programas, surgem algumas questões: O que fazer para 

que os direitos estabelecidos sejam garantidos? Como cuidar do idoso sem ter 

um suporte familiar e sem políticas públicas adequadas e que funcionem? 

 

 

 

3.2- Direitos Humanos e Cidadania 

 

 A Declaração dos Direitos Humanos assinada em 10/12/1948 pelos 

países que fazem parte da Organização das Nações Unidas - ONU constitui-se 

no marco protetivo de direito dos seres humanos é regida pelos princípios 

maiores de direito à vida, à dignidade e à proteção da pessoa. Em seus 30 artigos 

verifica-se o repúdio a toda forma de exploração, desigualdade e discriminação, 

seja de sexo, de idade, de raça, de nacionalidade, de religião, de opinião política, 

de origem social etc. (ALMEIDA, GONÇALVES & LIMA, 2005; GRANDO & 

STURZA, 2016). 

Segundo Bobbio (2004), a Carta Magna da Inglaterra, no Sec. XIII, seria 

a precursora das futuras Declarações dos Direitos Humanos. Em 1776, na 
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independência dos EUA, foi elaborada a 1ª declaração de Direitos, na qual 

estava proclamado que todos os homens são por natureza igualmente livres e 

independentes. No ano de 1779, quando ocorreu a Revolução Francesa, a 

Assembleia Nacional Francesa, inspirada nos ideais iluministas e humanistas, 

elaborou e aprovou a Declaração dos direitos do Homem e do cidadão. No 

entanto, somente após a segunda grande guerra mundial, a ONU entende a 

necessidade de um documento sobre os direitos do homem, assim em 

10/12/1948, na 3 ª Assembleia Geral das Nações Unidas é assinado o 

documento denominado “Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Cabe 

ressaltar que a ONU tornou evidente que esses direitos não dependiam da 

vontade de governo ou Estado, pois são inerentes ao ser humano, dessa forma 

não há ninguém com legitimidade para retirá-los ou restringi-los. 

Os direitos fundamentais, ou Liberdades Públicas ou Direitos Humanos, é 

um conjunto de direitos e garantias do ser humano, cuja finalidade é respeitar 

sua dignidade, ter proteção do Estado e garantia das condições essenciais à 

vida e ao próprio desenvolvimento humano. Garantindo-se, dessa forma, o 

respeito à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, para que possa 

desenvolver-se como pessoa. As principais características dos direitos 

fundamentais são: historicidade; imprescritibilidade; irrenunciabilidade; 

Inviolabilidade; Universalidade; Concorrência; Efetividade; Interdependência; 

Complementaridade (MORAES,1999). 

A Declaração dos Direitos Humanos define de forma bem clara todos os 

direitos que são inerentes à pessoa, que são: Direito à Vida; Direito à Liberdade; 

Direito à Segurança Pessoal; Direito à Liberdade de Pensamento e de 

Expressão; Direito à Remuneração justa, que assegure uma existência 

compatível com a Dignidade Humana; Direito à Proteção Social; Direito à Saúde, 

à Educação, ao Alimento, à Habitação e ao Lazer; Direito à Proteção no 

desemprego, na doença, na velhice, na viuvez. No entanto, para que todos esses 

Direitos Humanos sejam respeitados em seus princípios e valores, se faz 

necessário que as leis reguladoras das condutas das pessoas na sociedade, os 

reconheçam na Constituição Política de cada Nação ou Estado (ALMEIDA, 

GONÇALVES & LIMA, 2005). 

Após 72 anos de sua assinatura, os desrespeitos e as violações dos 

Direitos Humanos continuam aumentando a cada dia, nas mais variadas formas. 
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No Brasil essa Declaração consolida-se como direitos fundamentais e sociais, 

tendo como objetivo a proteção dos variados grupos sociais, com a finalidade de 

efetivar o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, qual seja a 

dignidade humana (ALMEIDA, GONÇALVES & LIMA, 2005; GRANDO & 

STURZA, 2016). 

Conforme Almeida, Gonçalves & Lima, (2005, p.12), direito e cidadania 

são conceitos que não se separam, haja vista que “Direito é a faculdade 

concedida pela lei de praticar um ato, de possuir, usar, exigir ou dispor de alguma 

coisa. E é também o complexo de leis ou normas que regem as relações entre 

os homens” e Cidadania é o “conjunto das liberdades que se expressa pelos 

direitos civis: de ir e vir, de ter direito ao trabalho, à fé, à propriedade e à justiça 

[...] ter acesso à segurança e desfrutar do bem-estar econômico”. 

Um sistema político democrático necessita além da legitimidade, o 

reconhecimento social e cultural dos novos atores sociais que emergem na 

sociedade tais como os idosos; os novos direitos sociais e as diferenças sociais 

dentre outros (ALMEIDA, GONÇALVES & LIMA, 2005). Nossa Constituição 

Federal de 1988 se espelhou na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, no 

que se refere aos direitos fundamentais, sendo assim, garantidos à população. 

Conforme GRANDO &STURZA, (2016, p.346) “a aplicação ordenada dos 

direitos e garantias fundamentais é princípio-condição de um ordenamento 

jurídico de todos e para todos, uma vez que estes direitos advêm da Constituição 

e se impõem ao legislador, devendo ser concedidos a todos os cidadãos, sem 

distinção[...]”. Dessa forma, a população de pessoas idosas, deve buscar seus 

direitos e garantias fundamentais, para que sua cidadania seja preservada 

(GRANDO & STURZA ,2016). 

Portanto, o Estatuto do Idoso, criado pela Lei 10.741/2003, é a legislação 

principal de proteção a esse grupo social. Segundo GRANDO &STURZA (2016), 

a cidadania da pessoa idosa tem como critério a idade de 60 anos, no entanto a 

sociedade não percebe que muitas pessoas nessa faixa etária ainda estão em 

plena atividade, pois existe um novo “idoso”, nos tempos atuais, que são bem 

diferentes dos de 1997, época que foi escrita a Lei supracitada. Ainda, de acordo 

com os autores, deve-se levar em consideração que o termo cidadania, na 

contemporaneidade não atrela mais a participação na sociedade às condições 

financeiras e econômicas de se manter. A cidadania, atualmente, tem a 
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conotação de “inserção na sociedade democrática de sujeitos autônomos que 

possam exercer seus direitos, buscando a consecução das condições essenciais 

de vida” (GRANDO & STURZA, 2016, p.348). 

Em 2005, diversos movimentos sociais juntamente com o governo federal 

e o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos - CNDI, criaram o Plano de ação 

para o enfrentamento da violência contra pessoa idosa. Esse plano, é um 

instrumento que visa reforçar os objetivos para “implementar a Política de 

Promoção e Defesa dos Direitos aos segmentos da população idosa do Brasil, 

dentro de um enfoque do respeito, de tolerância e da convivência intergeracional” 

(Brasil,2005, p.7). A operacionalização desse plano circula tanto em centros 

vinculados aos Direitos Humanos, como os vinculados à assistência social. O 

Ministério Público também oferece alguns serviços para defesa de direitos dos 

idosos, tais como proposituras de ações judiciais que visam defender esses 

direitos. 

A OMS (2005), afirma que a violência contra idosos é uma violação dos 

direitos humanos, e é pouco denunciado, por esse motivo se faz necessário uma 

abordagem multisetorial e multidisciplinar, para que a sociedade seja alertada e 

conscientizada sobre a situação dos idosos no Brasil e no Mundo. 

A Organização dos Estados Americanos (OEA), em sua XLV Assembleia 

Geral, realizada no dia 15 de junho de 2015, em Washington, aprovou e abriu 

para assinatura a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos das 

Pessoas Idosas. A Iª Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 

Humanos dos Idosos, definiu que todos os Estados partes iriam adotar a 

convenção de uma forma ampla e integral. É considerada o primeiro instrumento 

internacional juridicamente vinculante que está dirigido para a promoção dos 

direitos das pessoas idosas e sua proteção. Sua aprovação demonstrou um 

grande avanço nas lutas para assegurar, em caráter permanente, os direitos 

dessa faixa da população. Através da Convenção as pessoas idosas foram 

reconhecidas como sujeitos de direitos, sendo garantida a sua plena inclusão, 

integração e participação na sociedade (OEA,2018).   

Segundo o Art.1º dessa Convenção seu objetivo é “promover, proteger e 

assegurar o reconhecimento e o pleno gozo e exercício, em condições de 

igualdade, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso, a 
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fim de contribuir para sua plena inclusão, integração e participação na 

sociedade” (OEA,2018). 

Ainda nessa Convenção, em seu artigo 1º foi definido algumas ações dos 

Estados partes: 

 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados nesta Convenção 
não estiver garantido por disposições legislativas ou de outro caráter, 
os Estados Partes se comprometem a adotar, segundo seus 
procedimentos constitucionais e as disposições desta Convenção, as 
medidas legislativas ou de outro caráter necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades. 
 

Importante, para o futuro dessa pesquisa, trazer o que está no artigo 4º, 

da Convenção: 

 

Os Estados Partes se comprometem a salvaguardar os direitos 
humanos e liberdades fundamentais do idoso enunciados na presente 
Convenção, sem discriminação de nenhum tipo, e com a seguinte 
finalidade:  
a. Adotarão medidas para prevenir, punir e erradicar as práticas 
contrárias à presente Convenção, tais como o isolamento, abandono, 
sujeições físicas prolongadas, aglomeração, expulsão da comunidade, 
negação de nutrição, infantilização, tratamentos médicos inadequados 
ou desproporcionais, entre outras, e todas aquelas que constituam 
maus-tratos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes que atentem 
contra a segurança e integridade do idoso.  
b. Adotarão as medidas afirmativas e realizarão os ajustes razoáveis 
que sejam necessários para o exercício dos direitos estabelecidos na 
presente Convenção e se absterão de adotar qualquer medida 
legislativa que seja incompatível com a mesma. Não serão 
consideradas discriminatórias, em virtude da presente Convenção, as 
medidas afirmativas e ajustes razoáveis que sejam necessários para 
acelerar ou obter a igualdade de fato de idosos, bem como para 
assegurar sua plena integração, social, econômica, educacional, 
política e cultural. Tais medidas afirmativas não deverão levar à 
manutenção de direitos separados para grupos distintos e não deverão 
perpetuar-se além de um período razoável ou depois de alcançado 
esse objetivo.  
c. Adotarão e fortalecerão todas as medidas legislativas, 
administrativas, judiciais, orçamentárias e de qualquer outra índole, 
incluindo um adequado acesso à justiça, a fim de garantir ao idoso um 
tratamento diferenciado e preferencial em todos os âmbitos. d. 
Adotarão as medidas necessárias e, quando o considerem no âmbito 
da cooperação internacional, até o máximo dos recursos disponíveis e 
levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de obter 
progressivamente, e em conformidade com a legislação interna, a 
plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem 
prejuízo das obrigações aplicáveis de imediato em virtude do direito 
internacional. 
e. Promoverão instituições públicas especializadas na proteção e 
promoção dos direitos do idoso e seu desenvolvimento integral. 
f. Promoverão a mais ampla participação da sociedade civil e de outros 
atores sociais, em particular do idoso, na elaboração, aplicação e 
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controle de políticas públicas e legislação dirigida à implementação da 
presente Convenção. 
g. Promoverão a coleta de informação adequada, inclusive dados 
estatísticos e de pesquisa, que permitam formular e aplicar políticas, a 
fim de tornar efetiva a presente Convenção. 
 

Vale ressaltar que o Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção junto 

com Argentina, Chile, Costa Rica e Uruguai em 26 de junho de 2015, e até o 

momento ainda está em processo de ratificação dessa convenção (AMPID, 

2021). 

Em 09 de Abril de 2018, o Presidente da República promulgou e 

sancionou a Lei 13.646, a qual instituiu o ano de 2018 como sendo o ano de 

valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à 

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos 

(BRASIL, 2018b). 

No combate à violência deve-se pressupor uma visão social sem 

discriminação etária, que efetive os direitos individuais, num ambiente amigável 

e adaptado, requer a formação de profissionais, cuidadores, ações participativas 

na sociedade. Para evitar a banalização da violência contra esse segmento 

social é imprescindível que haja um processo de informação sistemático. Que se 

contemplem os direitos das pessoas idosas, instruindo com ações simples e 

consistentes de comprometimento dos atores sociais e do Estado, com objetivo 

de prevenção e enfrentamento à prática de violência contra pessoas de idade 

avançada (BRASIL, 2005). 

Schraiber, D’Oliveira, Falcão &Figueiredo (2005 p. 35), questionaram 

sobre a invisibilidade de um acontecimento e quando se torna visível, segundo 

os mesmos autores “A invisibilidade refere-se à falta de reconhecimento de 

certos acontecimentos como sendo da sociedade como um todo e, por isso, 

devem ser alvo de propostas de resolução de caráter público para todos, e não 

de cunho estritamente individual”. Nessa obra os autores se referem a violência 

contra a mulher, mas cabe perfeitamente no caso de violência contra idosos. 

Para os mesmos autores, a situação se torna visível a partir do momento que 

deixa de ser um problema pessoal, no caso dessa pesquisa, do idoso e passa a 

ser vista como um problema social que viola os direitos humanos dessa faixa da 

população, e com isso começam a participar de agendas públicas de assistência, 

prevenção e punição para esses casos. 
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Mediante tudo o que foi discorrido, fica claro que para prevenir a violência 

contra idosos é necessário implantar políticas públicas que sejam eficazes, além 

de levar conhecimento sobre o tema à sociedade de uma forma geral.  

 

3.3- Segurança Pública  

 

 Segundo Souza (2009), a Segurança Pública, nos últimos anos do século 

XX além de ser uma questão importante é um desafio ao estado de direito no 

Brasil. Constata-se problemas em diversas áreas correlatas ao seu 

desempenho, que indicam a necessidade de melhorar o debate sobre o tema, 

incorporando novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas de 

segurança; não se restringindo a composição tradicional do direito e das 

instituições da justiça, mas se deve enfrentar os desafios de uma política 

participativa que estimula a parceria entre órgãos do Poder Público e a 

Sociedade Civil na busca da melhor segurança e qualidade de vida dos 

brasileiros (SOUZA, 2009). 

Segundo Mesquita Neto (2011), existem conceitos, muitas vezes 

conflitantes, sobre segurança pública, isso conduz este estudo a seguir o que o 

autor Paulo de Mesquita Neto, descreveu em seu livro Ensaios sobre Segurança 

Cidadã, 2011: 

 

[...] a finalidade ou objetivo de um conjunto de ações realizadas por um 
conjunto de indivíduos, grupos ou organizações, que podem ser 
agentes públicos, privados e/ou comunitários, visando sempre, 
primeiramente e acima de tudo, garantir os direitos dos cidadãos, 
particularmente à vida e à liberdade, e a igualdade de todos perante a 
lei (MESQUITA NETO, 2011, p. 36). 
 

 A Segurança Pública no Brasil teve origem com a criação da Intendência-

Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, que ocorreu dois meses após a 

chegada da Família Real no Brasil. A Intendência Geral de Polícia tinha um papel 

mais civilizador do que controlador da ordem pública. Segundo Fonseca, Ramos 

& Araújo (2016 p. 315), “A Intendência-Geral de Polícia da Corte foi a instituição 

que deu origem as Polícias Civis ou Polícia Judiciária hoje existentes no Brasil, 

com previsão constitucional (Art. 144, § 4º)”. Em 1809 a Guarda Real de Polícia 

foi criada, para manter a ordem, e tinha amplos poderes, desta originou-se às 

Polícias Militares do Brasil. Até a declaração da independência a segurança da 
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população e a segurança do país se confundiam, pois não se tinha noção de 

segurança pública como temos atualmente. Em 1831 a Guarda Real foi extinta, 

sendo criado o Corpo de Guardas Municipais Permanente, cuja finalidade era 

enfrentar a situação do país à época. Posteriormente coube a cada Unidade 

Federativa, denominar suas polícias, e neste mesmo período foi criada a Guarda 

Nacional, que era uma organização independente do exército (criado em 1648) 

que tinha como objetivo defender a Constituição e a integridade do Império na 

manutenção da ordem interna (FONSECA, RAMOS & ARAÚJO, 2016). 

 Por ocasião da Proclamação da República, em 1889, com a abolição da 

escravatura, o crescimento urbano das principais capitais, e a descentralização 

federativo, houve a necessidade de reorganizar o mecanismo repressivo estatal, 

acontecendo então, profundas modificações nas instituições policiais 

(FONSECA et al 2016). 

Somente na ERA VARGAS, (1930-1945), a polícia iria assumir papel 

fundamental na construção e manutenção desse regime autoritário, com 

competência para o controle dos grupos políticos dissidentes. Houve uma ampla 

reforma nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal e de alguns outros 

Estados, sendo inseridas na composição desses órgãos pessoas de estrita 

confiança do presidente. Em 1934, foi publicado o Decreto no 24.531, com a 

finalidade de implementar uma ampla reforma na estrutura da Polícia, 

redefinindo funções e responsabilidades dos quadros, ampliando o poder do 

Chefe de Polícia e se expandindo a estrutura policial (FONSECA et al., 2016). 

Na realidade somente a partir da Constituição Federal de 1937 que o 

termo “segurança pública” aparece sendo usado pela primeira vez (FONSECA 

et al 2016). 

 

Art. 16- Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as 
seguintes matérias: (...)  
V - o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança pública, 
quando o exigir a necessidade de unia regulamentação uniforme; (...) 
(BRASIL, 1937) 
 

Em 1964 foi estabelecido um regime burocrático, conduzido por militares 

e civis, que iria se estender até 1985, o qual dava amplos poderes as Forças 

armadas e restringia a participação da sociedade. Este processo iniciou-se pela 

tomada do poder pelas Forças Armadas e pela instauração de um regime no 
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qual o presidente detinha uma grande soma de poderes. Dessa forma, o conceito 

de Segurança Nacional surgiu no Brasil no período denominado de Regime 

Militar (1964-1985), o qual considerava a defesa do Estado e a ordem política 

social como ações prioritárias (FREIRE, 2009). 

Em 1985 termina a regime militar e em 1988 é promulgada a Constituição 

Federal do Brasil, considerada um evento importante para a estruturação das 

políticas públicas atuais, pois fez importantes transformações na área de 

segurança pública. A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo específico 

sobre segurança pública, mas não definiu o conceito, somente definiu as 

instituições públicas responsáveis para prover a segurança pública, aprofundou 

os princípios de descentralização administrativa, conferindo a estados e 

municípios novos papéis. Assim, a Segurança pública passa a ser 

responsabilidade dos estados, por serem estes os responsáveis pela gestão das 

polícias civil e militar (FONSECA et al 2016; FREIRE, 2009). 

 

 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia federal;  
II - Polícia rodoviária federal;  
III - Polícia ferroviária federal;  
IV - Polícias civis;  
V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988). 
 

O tema relativamente à segurança pública antes da Constituição Federal 

de 1988 era tratado de forma pontual e abstrata onde o aspecto segurança era 

compreendido no âmbito de segurança nacional. Esse comportamento limitou a 

visão da política de segurança pública ao que se refere à defesa do Estado e 

das instituições públicas no âmbito dos temas de defesa nacional, estado de sítio 

e Forças Armadas, portanto, mais distante dos temas referentes à cidadania e 

direito humano (FONSECA et al 2016). 

Segundo Souza (2009, p.27) “a segurança pública não é um problema 

meramente policial”. A segurança pública ao garantir o respeito à dignidade do 

homem e aos seus próprios direitos, transforma-se no caminho do exercício 

pleno da cidadania (FONSECA et al 2016). 
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Segundo Chagas, Baptista & Oliveira (2016), a Segurança Pública estuda 

a violência com intuito da melhor compreensão de sua dinâmica frente aos 

mecanismos que o Estado e a Sociedade adotam como sistema a favor de seu 

controle e prevenção. 

Em 1995 foi criada a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de 

Segurança Pública, transformada em 1997 em Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), cuja finalidade era de assessorar o Ministro de 

Estado da Justiça “na definição e implementação da política nacional de 

segurança pública, e, em todo o território nacional, acompanhar as atividades 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública” (FREIRE, 2009 p.52). Busca 

articular ações entre as unidades federativas com intuito de estruturar o Sistema 

Único de Segurança Pública o SUSP, que, respeitando as autonomias dos 

Estados e Municípios, tem objetivo de articular ações federais com as dos outros 

entes federativos na busca contínua da otimização do planejamento e da 

comunicação. O SUSP está estruturado em seis eixos: (a) Gestão unificada da 

informação; (b) Gestão do sistema de segurança; (c) Formação e 

aperfeiçoamento de policiais; (d) Valorização das perícias; (e) Prevenção; (f) 

Ouvidorias independentes e corregedorias unificadas (FREIRE,2009). 

Segundo Brasil (2009), através da Lei 11.530 de 2007 é criado o 

PRONASCI- Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 

desenvolvido pelo Ministério da Justiça, como tentativa do Governo Federal de 

combater a criminalidade que assolava o país. Nesse programa pretendia-se 

valorizar os profissionais da segurança pública, suprimir a corrupção policial, 

reestruturar o sistema penitenciário e, inclusive, envolver a própria comunidade 

na prevenção da violência. O PRONASCI permitiu o financiamento de ações de 

outras instituições estaduais e municipais, desde que ligadas à área de 

prevenção à violência. No artigo 3º, da Lei 11.530/2007, são descritas as 

diretrizes do programa, no entanto, para esse estudo citarei apenas dois itens: 

 
I - Promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, 
de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos 
de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de 
diversidade cultural; [...] 
XV - Promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência 
que considerem as dimensões de gênero, étnicas, raciais, geracionais 
e de orientação sexual; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 
416, de 23/1/2008, convertida na Lei nº 11.707, de 19/6/2008); [...] 
(BRASIL, 2007). 
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Com esse novo paradigma, a segurança vai encontrando formas de 

interagir com outras áreas essenciais, quando o Estado percebe que para 

garantir a segurança desejada, deve entender sua ligação com desenvolvimento 

e consequentemente com outras áreas, tais como educação, saúde e 

planejamento urbano. Dá-se então, o início ao processo de transformação da 

cultura relacionada à elaboração e gestão das políticas de segurança, o Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), que deverá estar em acordo com os 

princípios do federalismo democrático, cujo objetivo será o de reforçar a 

“cooperação intergovernamental, para institucionalizar um ambiente 

democrático de negociação e consenso de interesses capaz de estabelecer 

metas e objetivos comuns entre os diversos órgãos de segurança pública” 

(BRASIL,2009, p.14). 

Em 2011, ocorreu a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública- 

CONSEG, marco importante na história da Segurança Pública no Brasil, pois no 

seu texto base recomenda que as políticas de segurança pública tenham (Chies 

& Rivero, 2019), “uma abordagem sistêmica, que valorize a gestão pautada na 

promoção dos direitos humanos e na valorização profissional” (BRASIL, 2009, p. 

14). Com isso, a complementaridade modifica a relação entre direitos humanos 

e eficiência policial, tornando-as complementares compreendendo que (CHIES 

& RIVERO, 2019):  

 

A preservação da ordem pública democrática pressupõe uma 
ampliação dos atores sociais responsáveis pela área de segurança 
pública para além das organizações policiais. As instituições de 
segurança pública estão destinadas a servir os cidadãos e as cidadãs, 
proteger direitos e liberdades, inibir e reprimir suas violações. As redes 
sociais, bem como as municipalidades e a Defesa Civil, ganham, nesse 
contexto, importância estratégica (BRASIL, 2009, p. 14). 

 

O objetivo geral da 1ª CONSEG foi o de “Definir princípios e diretrizes 

orientadores da política nacional de segurança pública, com participação da 

sociedade civil, trabalhadores e poder público como instrumento de gestão, 

visando efetivar a segurança como direito fundamental” (BRASIL, 2009, p. 17). 

Assim, com todo essa preparação para a transformação da Segurança 

Pública no Brasil, surge a  Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e cria a Política Nacional de 
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Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), que tem como “ finalidade de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

por meio de  atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de 

segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, em articulação com a sociedade” (Brasil, 2018). No inciso III do 

Art. 4º, define como um dos princípios a “proteção dos direitos humanos, respeito 

aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana” (Brasil, 2018). Assim também tem como objetivo: 

 
Art. 6º São objetivos da PNSPDS: 
II - Apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens 
e direitos; [...] 
IV - Estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência 
e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à 
letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos 
vulneráveis; [...] 
XX - Estimular a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas 
em situação de vulnerabilidade. [...] (BRASIL, 2018). 

A partir da Lei 13.675/2018, os órgãos de segurança pública foram 

integrados, para que houvesse uma atuação cooperativa, sistêmica e harmônica. 

O governo em todas as suas esferas de atuação deve atuar de forma conjunta e 

harmônica compartilhando informações e, a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social estabelecerá as metas e ações a serem aplicadas pelos 

órgãos de segurança em todo Brasil. As instituições nacionais de segurança 

pública que compõem o sistema, são: Polícia Federal; Polícia Rodoviária 

Federal; Polícia Civil; Polícia Militar; Corpo de Bombeiros Militares; Agentes 

Penitenciários; e Guardas Municipais (CHIES & RIVERO, 2019). Segundo Raul 

Jungmann, Ministro de Estado da Segurança Pública (SUSP,2018), “A 

implantação do SUSP preenche um vácuo de quase dois séculos e abre a real 

possibilidade de finalmente contarmos com uma Política Nacional de Segurança 

Pública”. 

A fim de ilustrar o que o governo federal implementou nessas últimas 

décadas, vê-se na Figura 5 as principais iniciativas do governo: 

 
Figura 5- Linha do tempo das principais iniciativas do Governo Federal em segurança pública, 

1995 – 2018, Brasil. 
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Fonte: Elaboração FBSP, relatório fornecido pelo BID/BIRD 

 

A criação do Ministério de Segurança Pública foi uma forma para alterar 

a discussão sobre a segurança pública, incluindo, assim, “ações de defesa social 

e regime de concepção e realização de política para o setor fundada em critérios 

de evidência e em mecanismos de justificação técnica” (SUSP, 2018, p. 35). 

De acordo com SUSP (2018, p. 42), a “ausência de mecanismos de 

governança capazes de coordenar esforços e estabelecer parâmetros de 

atuação e articulação interinstitucional”, foi um ponto encontrado em todas os 

programas implementados. 

No Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social-PNSPDS 

(SUSP,2018, p.49), no objetivo 2, que trata da redução da violência doméstica 

contra mulheres e demais populações vulneráveis, no item “e” foi feita menção 

a idosos:  

 

e) Fortalecer, em parceria com estados e municípios, a rede de 
encaminhamento, acolhimento e assistência de mulheres, crianças, 
idosos e integrantes de populações vulneráveis e minorias em 

situações de violência; 
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O objetivo 6 do PNSPDS (SUSP, 2018, p.54), que descreve as estratégias 

para fortalecimento dos municípios nas ações de prevenção ao crime e a 

violência, mostra a intenção de articulação em rede:   

 

d) Fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento 
e acolhimento de segmentos socialmente vulneráveis, estimulando sua 
vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial; 
 

No entanto, texto da PNSPDS está mais voltado à violência contra a 

mulher, com algumas citações sobre crianças e adolescentes, mas a maior parte 

do texto faz menção somente as populações vulneráveis de uma forma geral, as 

quais não são descritas.  

A Constituição Brasileira em seu Artigo 114, dita que “a segurança pública 

não é apenas dever do Estado e direito dos cidadãos, mas responsabilidade de 

todos”, (Brasil, 1988), assim torna a população mais ativa e participativa no 

processo de segurança. Conforme NEV/USP (2009), como uma nova forma de 

fazer Segurança Pública, surgiu o policiamento comunitário, que é um conjunto 

particular de programas operacionais desenvolvidos pela polícia ou uma forma 

de gerir as organizações policiais NEV/USP (2009). 

O Manual de Policiamento Comunitário (NEV/USP,2009) traz, como 

exemplo, um projeto de Portugal para prevenção da violência e acidentes em 

idosos, que teve início em 2006, o qual o órgão responsável pelo projeto era a 

Segurança Pública de Portugal. A finalidade era de aproximar a polícia da 

população idosa, com o objetivo de prevenir a violência contra os idosos e 

fortalecer seu sentimento de segurança. “Para isso, a polícia buscou identificar 

na comunidade possíveis problemas que poderiam interferir na segurança 

desses cidadãos. Coube também à polícia, quando necessário, prestar 

assistência aos idosos vítimas de violência e acompanhar os pós-vitimados” 

(NEV/USP, 2009, p.72).  

 

[...] os policiais, em equipes, tinham como missão prevenir a violência 
através da vigilância de áreas majoritariamente ocupadas por idosos. 
Para isso, houve o reforço de policiamento dos locais públicos mais 
frequentados por idosos; a criação de uma rede de contatos diretos e 
imediatos entre os idosos e a polícia, em caso de necessidade; 
instalação de telefones nas residências das pessoas que vivem mais 
isoladas e têm menores defesas; colaboração com outras entidades 
que prestam apoio à 3a idade. Ao detectarem problemas, os policiais 
intervêm, atuando na prevenção e, quando necessário, no socorro às 
vítimas. (NEV/USP,2009, p.72) 
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Após o projeto ter sido implantado, verificou-se que houve diminuição das 

quantidades de queixas sobre violência contra idosos (NEV/USP,2009, p.72). 

Esse caso é uma forma de mostrar como a Segurança Pública no Brasil, poderia 

ter ações preventivas nas situações de violência, inclusive a contra idosos. 

 

3.4- Segurança Cidadã 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) defendeu, em 1994, o conceito 

de Segurança Humana, inserido no princípio do desenvolvimento humano 

sustentável, quando a insegurança se agravou nos países da América Latina 

(PNUD, 2016). Surge assim, o conceito de segurança, “centrado na pessoa, no 

ser social, no cidadão”, desenvolvendo a compreensão sobre Segurança 

Cidadã, “implicando o reconhecimento da cidadania como pertencimento e 

requerendo, para se constituir e se firmar, uma ordem verdadeiramente 

democrática, em que os direitos postos no conjunto de normas do país sejam, 

de fato, garantidos” (PNUD, 2016, p.26). 

A expressão segurança cidadã foi um conceito de segurança que surgiu 

na América Latina durante as transições para a democracia, com intuito de 

diferenciar o conceito de segurança na democracia dos utilizados nos regimes 

autoritários. Conforme a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, 

(2009 p.8), nos regimes autoritários “ o conceito de segurança está associado 

aos conceitos de “segurança nacional”, “segurança interior” ou “segurança 

pública”, os quais são utilizados em referência específica à segurança do 

Estado”; entretanto nos regimes democráticos, “ o conceito de segurança frente 

à ameaça de situações delitivas ou violentas, está associado à “segurança 

cidadã” e é utilizado em referência à segurança primordial das pessoas e grupos 

sociais.” Segundo o relatório da CIDH, (2009), a segurança cidadã procura, em 

sua construção conceitual, reforçar a relação entre segurança e direitos 

humanos. 

De acordo com o PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2016), a segurança cidadã, intensifica a democracia do 

governo local, ativa a participação da comunidade, move ações no sentido da 

realidade territorial e facilita a prestação de contas. Assim, o paradigma de 
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convivência e segurança cidadã do PNUD, demonstra que existem outros meios 

de enfrentar as formas multicausais da violência, os quais envolvem vários 

atores sociais que poderão desenvolver ações em conjunto, tendo como objetivo 

estimular a participação da comunidade no processo de implantação dessas 

ações.  

A CIDH em seu relatório de 2009, relata que a segurança cidadã deve ser 

configurada como uma política pública, dessa forma entendida como sendo os 

cursos de ações delineadas por autoridades dos Estados para um objetivo 

determinado, e também participam na criação ou transformação das condições 

em que se desenvolvem as  atividades  dos  indivíduos  ou  grupos  da  

sociedade.  

Segundo Avila (2017), não se deve entender uma política pública 

separada dos direitos humanos, pois estas têm como objetivo a concretização 

dos direitos humanos, tanto no plano normativo quanto no operativo. Segundo 

Avila (2017, p.26) “Além do aspecto social envolvido na concepção de 

segurança, este conceito possui caráter intangível e subjetivo, pois depende da 

percepção de temor e de ameaça não só compartilhada pela sociedade, mas 

daquela sentida por cada indivíduo.” A vulnerabilidade permite que algumas 

pessoas estejam sujeitas a mais riscos que outros. Para León-Escribano (2007, 

p.101), “segurança é o conjunto de condições sociais, políticas, econômicas, 

culturais e institucionais que viabilizam o adequado e normal funcionamento da 

comunidade e da convivência cidadã, garantindo vida digna a todos os membros 

da sociedade”. 

Sob a perspectiva dos direitos humanos, a criminalidade e a violência 

impactam a segurança cidadã, cuja prevenção e controle destes é o foco das 

políticas sobre segurança cidadã. Os Estados permanecem controlados por um 

conjunto de normas, as quais exigem garantir o direito à vida, à integridade física, 

a liberdade pessoal, e o uso de bens. Dessa forma, a segurança cidadã, pode 

abranger medidas que garantam os direitos à educação, saúde, à previdência 

social e ao trabalho (CIDH, 2009). 

Segundo (CIDH, 2009, IX): 

 

A segurança cidadã é uma das dimensões da segurança humana e, 
portanto, do desenvolvimento humano e envolve a interrelação de 
múltiplos atores, condições e fatores, entre eles, a história e estrutura 



68 
 

 

do Estado e da sociedade; as políticas e programas dos governos; a 
vigência dos direitos econômicos, sociais e culturais; e o cenário 
regional e internacional. A segurança cidadã se vê ameaçada quando 
o Estado não cumpre com sua função de oferecer proteção contra o 
crime e contra a violência social o que interrompe a relação básica 
entre governantes e governados. 
 

Conforme PNUD (2016, p.26) “a configuração da Segurança Cidadã está, 

portanto, inteiramente associada à garantia dos Direitos Humanos, 

ultrapassando a vinculação exclusiva da segurança pública e respectivas 

instituições policiais, e comprometendo Estado e sociedade com sua efetivação”. 

Com isso, resta-nos entender que a União, estados e municípios precisam 

elaborar políticas econômicas e sociais que estejam interligadas e focadas na 

promoção de uma convivência social justa, segura e sustentável. 

No Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 2019-20226, do 

Estado do Espírito Santo, a segurança cidadã está descrita como sendo: 

 

[...] um dos principais componentes das bases sociais que fundamenta 
o ES 2030, ela tem o potencial de provocar o envolvimento de atores 
dentro dos territórios, otimizando o resultado das ações 
governamentais. Pressupõe-se o entendimento ampliado do conceito 
tradicional de segurança pública, destaca a figura do cidadão e assume 
a violência e criminalidade como fenômenos sociais de múltiplas 
causas e requer a intervenção integrada de diferentes setores públicos 
e da sociedade (Gov.ES, 2019, p.48). 

 

O Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 2019-2020, tem 

como base o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social; o 7Plano de 

Desenvolvimento do estado do Espírito Santo 2030 e o 8Planejamento 

Estratégico do governo do Estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo 

já no ano de 2011, implementou o Programa Estado Presente em Defesa da 

Vida, cujo essência está na execução coordenada de ações multissetoriais das 

                                                           
6 O Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, 2019-2022, é um planejamento de 
médio prazo para o Estado do Espírito Santo, que tem como missão contribuir para a paz social 
no estado do Espírito Santo, a partir da atuação planejada, coordenada, integrada e interoperável 
dos órgãos de segurança pública, de defesa social e de trânsito, e destes com os demais órgãos 
de nível federal, municipal em articulação com a sociedade. 
7 O Plano de Desenvolvimento do estado do Espírito Santo 2030, é um planejamento de longo 
prazo para o estado, que tem como objetivo definir prioridades, traçar estratégias, metas e 
mostrar percursos a serem percorridos pela sociedade-setores públicos, privados e sociedade 
civil- vislumbrando o ano de 2030. 
8 O Planejamento Estratégico do governo do Estado do Espírito Santo para os anos 2019-2022, 
é uma consolidação dos valores, princípios, desafios, diretrizes e prioridades para o estado, com 
intenção de melhorar a qualidade dos serviços públicos produzindo melhores resultados para a 
sociedade. 
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secretarias e órgãos do estado com foco na redução dos índices de homicídios 

dolosos e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Tal projeto teve diversas 

ações de proteção policial e de proteção social, nos pontos considerados de alta 

vulnerabilidade social. 

Vislumbra-se, assim, no estado do Espírito Santo uma ampliação nos 

conceitos de Segurança Pública já adentrando ao de Segurança Cidadã. 

 

 

 

 

 

 

4- OBJETIVOS 
 

4.1- Objetivo geral 
 

A presente pesquisa tem como objetivo geral caracterizar as denúncias 

de violências e maus tratos contra idosos, apresentados em canais de denúncia, 

disponibilizados no estado do Espírito Santo, no período entre 2018 a 2020. 

4.2- Objetivos específicos 

 Identificar e descrever os principais canais de acesso para 

denúncias existentes no estado do Espírito Santo - ES. 

 Identificar a quantidade de denúncias de violências e maus-tratos 

contra idosos, vinculadas ao estado do Espírito Santo – ES, contidas nos 

relatórios sobre a violência contra idosos disponibilizados pelo Disque 100 

Direitos Humanos e pelo Painel de Dados do Sistema da Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos, no período de 2018, 2019 e 2020. 

 Verificar se houve aumento no número de denúncias de violências 

e maus tratos contra idosos, vinculadas ao estado do Espírito Santo – ES, nos 

relatórios do Disque 100 Direitos Humanos e no Painel de Dados do Sistema da 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre 2018 e 2020. 

 Identificar a quantidade de denúncias feitas na Delegacia 

Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e nas Delegacias de Proteção à 
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Criança Adolescentes e Idosos do interior do estado do Espírito Santo 

(Cachoeiro do Itapemirim, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, São Mateus, 

Colatina, Aracruz, Guarapari e Linhares) no período de 2018 a 2020. 

 Identificar a quantidade de inquéritos instaurados referentes às 

denúncias feitas na Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e nas 

Delegacias de Proteção à Criança Adolescentes e Idosos do interior do estado 

do Espírito Santo (Cachoeiro do Itapemirim, Nova Venécia, Venda Nova do 

Imigrante, São Mateus, Colatina, Aracruz, Guarapari e Linhares), no período de 

2018 a 2020. 

 Comparar o número de denúncias feitas na Delegacia 

Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e nas Delegacias de Proteção à 

Criança Adolescentes e Idosos do interior do estado do Espírito Santo 

(Cachoeiro do Itapemirim, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, São Mateus, 

Colatina, Aracruz, Guarapari e Linhares), com o número de inquéritos 

instaurados, no período de 2018 a 2020. 

 Comparar a quantidade de denúncias feitas na Delegacia 

Especializada de Proteção à Pessoa Idosa do município de Vitória – ES com os 

dados do Painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos referentes 

ao município de Vitória – ES, em 2020. 

 Comparar os dados relativos aos tipos de violências, ao perfil das 

vítimas e dos agressores, ao local onde ocorreram as violências e a faixa etária 

que mais sofreu violência, contidos nos Relatórios do Disque 100, entre 2018 e 

2019. 

 Identificar os tipos de violências, o perfil das vítimas e dos 

agressores, o local onde ocorreram as violências e a faixa etária que mais sofreu 

violência, contidos no Painel de Dados do Sistema da Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos relativo ao ano de 2020. 

 Comparar a quantidade de denúncias no ano de 2020 contidas no 

Painel de dados do Sistema da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos com 

os dados contidos no Disque 100 Direitos Humanos no ano imediatamente 

anterior a pandemia do COVID 19 (2019), a fim de verificar se houve aumento 

na quantidade de denúncias. 
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5- METODO 
 

Esse estudo caracteriza-se como uma análise documental retrospectiva, 

valendo-se de relatórios estatísticos de denúncias de violência contra o idoso 

ocorridas na Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa - DEPI do 

município de Vitória – ES, nas DPCAI’s - Delegacias de Proteção à Criança 

Adolescentes e Idosos, no período de 2018 a 2020. Também foram utilizados os 

dados contidos no Painel de dados do Sistema da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos - SONDH, ligada ao Ministério da Mulher, da família e dos Direitos 

Humanos, no período de 2020, e do Disque 100 Direitos Humanos, ligado ao 

Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos no período de 2018 a 

2019. 

A pesquisadora iniciou sua pesquisa com um levantamento bibliográfico 

a fim de buscar artigos científicos e literatura específica sobre o tema. Em 

seguida coletou dados em sites do IBGE, IPEA e no site do Ministério da Mulher, 

da Família e Direitos Humanos (onde estão contidos o Disque 100 Direitos 

Humanos) e no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 

pelo Sistema da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos - SONDH. Após essa 

primeira etapa, visitou e iniciou a coleta de dados contidos nos relatórios 

estatísticos da Delegacia Especializada para Pessoas Idosas - DEPI, da Polícia 

Civil do E.S, no município de Vitória, e através de contato telefônico, e e-mail 

solicitou os relatórios estatísticos, no mesmo formato que recebeu da DEPI,  e 

das Delegacias de Proteção a Crianças, Adolescentes e Idosos - DPCAI, que 
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estão distribuídas em 8 municípios do Estado do ES, quais sejam: Aracruz, 

Cachoeiro do Itapemirim; Colatina; Guarapari; Linhares; Nova Venécia; São 

Mateus e Venda Nova do Imigrante. Com os dados coletados, iniciou a 

organização e análise dos mesmos a fim de elaborar o relatório final.  

A Delegacia de Proteção a Crianças, Adolescente e Idosa - DPCAI de 

Venda Nova do Imigrante, foi a única que enviou os dados estatísticos para 

colaborar com a essa pesquisa. 

 

 

 

 

6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados utilizados na pesquisa estão disponibilizados para consulta nos 

seguintes locais: Painel de Dados do Sistema da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos-SONDH9, referente ao ano de 2020; nos relatórios do Balanço Geral 

Disque 100 Direitos Humanos Pessoa Idosa, Nacional, nos anos de 2018 a junho 

de 2019, 10localizada no site do MMFDH no ano de 2019; nos relatórios 

estatísticos da Delegacia Especializada para Pessoas Idosas - DEPI, da Polícia 

Civil do E.S referente aos anos de 2018 a 2020, referente ao município de Vitória 

- ES; e nos dados estatísticos de violência contra idosos do município de Venda 

Nova do Imigrante disponibilizados pela Delegacia de Proteção à Criança, ao 

Adolescente, e Idosos-DPCAI desse município referente aos anos de 2018, 2019 

e 2020. 

 

6.1- Dados do Painel de Dados do Sistema de Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos-SONDH 

 

A Plataforma de Dados Direitos Humanos, é uma ferramenta interativa 

que reúne as denúncias de violação de Direitos Humanos e de violência contra 

                                                           
9 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh Acesso em: 
10 Dados dos balanços do Disque 100, estavam disponíveis no site do MMFDH e foram salvos 
pela pesquisadora, quando visitado em outubro/2019. Em 2021 não foi mais possível acessá-
los. 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh
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a mulher, recebidas pelo Disque 100, Ligue 180 e pelo aplicativo Direitos 

Humanos Brasil. Ao adentrar nessa plataforma, encontram-se quatro tutoriais 

que explicam como utilizá-la. 

Os dados desse Painel de Dados Direitos Humanos são dispostos em 4 

tipos de análise: por denuncia; pelo perfil da vítima; pelo perfil do suspeito; e por 

encaminhamento, que ainda está em desenvolvimento. Ao escolher o tipo de 

análise desejado, o usuário poderá utilizar diversos filtros que estão 

disponibilizados por: grupo vulnerável; Estado; tipo de violação; motivos que 

levaram a violação, dentre outros. 

Essa ferramenta, conforme informa o site do Ministério da Mulher, Família 

e Direitos Humanos - MMFDH foi construída pela equipe da Ouvidora Nacional 

de Direitos Humanos - ONDH, e o objetivo é disponibilizar de modo amplo e 

transparente os dados de denúncias de violação de Direitos Humanos ocorridos 

no Brasil que chegam aos canais, Disque 100 Direitos Humanos; Ligue 180 e 

pelo aplicativo de Direitos Humanos Brasil, e que a partir desse recebimento são 

encaminhados ao Sistema de Ouvidora Nacional de Direitos Humanos - SONDH. 

Todos os dados dos envolvidos são preservados, mantidos em sigilo, 

resguardados como preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 

13.709/2018 e a Lei de Acesso à Informação-LAI, Lei 12.527/2011.  

Em dezembro de 2019 houve a unificação das centrais, Disque 100 e 

Ligue 180, com o intuito de melhorar o fluxo das informações, assim foi criado 

um banco de dados único para as violações de Direitos Humanos, ressaltando 

que o ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher voltado para a violência 

contra mulheres. 

É importante relatar que houve alteração na forma de coleta das 

denúncias, pois, antes de 2020, cada ligação gerava um número de protocolo 

que continha apenas uma denúncia; agora, cada protocolo advindo de uma 

ligação contém mais de uma denúncia, que é definida pela relação entre suspeito 

e vítima.  

No Painel de Dados consta uma observação da Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos - ONDH, a qual informa que “o painel interativo é uma 
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ferramenta em desenvolvimento, e se alguém encontrar algum desvio na análise 

de dados, deve informar, através de um e-mail 11.  

Também, nesta plataforma, encontramos explicação sobre os desvios 

totais e sobre o fluxo das denúncias. Nos desvios totais é informada a maneira 

exata de somar os dados de grupos individualizados, assim:  

 

A somatória dos dados individualizados pode ser diferente do 
total do número de denúncias tendo em vista a possibilidade de 
ocorrência da mesma denúncia de vários tipos de violações, 
espécies, motivações, agravantes etc. Assim, a soma dos dados 
apresentados nos painéis pode apresentar desvios em relação 
ao total de denúncias. 

 

 
 

 

Figura 6- Fluxo de denúncia feita através do Sistema da Ouvidoria de Direitos Humanos 

 

 

 

                                                           
11 Disponível em: ouvidoria@mdh.gov.br Acesso em:  

Fonte: www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/paineldedadosdaondh/2020sm02 

 

mailto:ouvidoria@mdh.gov.br
http://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/paineldedadosdaondh/2020sm02
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Como os dados do Painel estão quantificados conforme o número de 

protocolos, denúncias e violações, é necessário que seja definido cada um, 

conforme consta no painel:  

 

Protocolo de Denúncias :quantidade de registros que demonstrou a 
quantidade de vezes em que os usuários buscaram a ONDH para 
registrarem uma denúncia. Um protocolo de denúncia pode conter uma 
ou mais denúncias. 
Denúncias: Quantidade de relatos de violação de Direitos Humanos 
envolvendo uma vítima e um suspeito. Uma denúncia pode conter uma 
ou mais violação de Direitos Humanos. 
Violações: Qualquer fato que atende ou viola os Direitos Humanos de 
uma vítima. Ex.: maus tratos; exploração; sexual; tráfico de pessoas. 

 

Os filtros para coletar as informações dentro dessa plataforma estão 

organizados da seguinte forma: filtro de denúncias, filtros de perfil da vítima e 

filtro de perfil do suspeito. 

No 1º semestre de 2020 os filtros de denúncias tinham a seguinte 

configuração: 

 

 Ano: somente o ano de 2020;  

 Mês: dividido em 12 meses;  

 Dia: dividido em 31 dias;  

 Unidade Federativa-UF: AC; AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; 

MS; MT; PA; PB;  PE; PI; PR; RJ; RN; RO; RR; SC; SE; SP; TO e N/D. 

 Municípios: referente aos municípios de cada UF. 

 Cenário de violação: ambiente de lazer; ambiente virtual; bar, lanchonete, 

restaurante; casa de familiar; casa de terceiro; casa de suspeito; casa 

noturna; casa onde reside a vítima e o suspeito; casa da vítima; centro de 

referência; delegacia de polícia; delegacia de polícia como unidade 

prisional; estabelecimento de ensino; estabelecimento de saúde; evento 

público; instituição de longa permanência-ILP para idosos; local de 

trabalho da vítima; local de trabalho do agressor; loja; manicômio/hospital 

psiquiátrico/casa de saúde mental; metrô ou trem; ônibus; órgão público; 

outros; serviços de abrigamento; shopping; taxi; transporte aéreo; 

transporte marítimo; transporte monitorado por aplicativo; unidade de 

medida socioeducativa; unidade prisional e via pública. 
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 Grupo Vulnerável: violência contra a mulher; violência doméstica e 

familiar contra a mulher; violência contra criança e adolescente; violência 

contra o idoso; violência contra a pessoa socialmente vulnerável; violência 

contra pessoa com deficiência; violência contra pessoa em restrição de 

liberdade; violência contra população LGBT; violência contra pessoa em 

situação de rua. 

 Tipo de violação: violência física; violência psicológica; crimes contra a 

vida; agressões que violam a honra; agressões que violam o direito à 

liberdade; agressões que violam a liberdade civil e política; violações 

gerais. 

 Espécie de violação: aborto; agressões via de fato; agressões que violam 

o direito a igualdade formal; agressões que violam o direito a igualdade 

material; alienação parental; ameaça/coação; apologia e incitação ao 

suicídio; assédio moral; auto mutilação; autonomia de vontade; 

calúnia/injúria/difamação; cárcere privado; cidadania; constrangimento; 

crime contra a segurança econômica; crime contra a segurança física; 

crime contra a segurança psíquica; crime contra o meio ambiente; direitos 

de reprodução; exploração do trabalho da pessoa com deficiência; 

exploração do trabalho idoso; exploração do trabalho infantil; exposição; 

exposição de risco a saúde, falta de acessibilidade; genocídio; homicídio; 

insubsistência afetiva; ; insubsistência intelectual; insubsistência material; 

lesão corporal; liberdade sexual física-abuso sexual físico; liberdade 

sexual física- estupro; liberdade sexual física – exploração sexual; 

liberdade sexual psíquica – abuso sexual psíquico; liberdade sexual 

psíquica- assédio sexual; Livre exercício do poder familiar; maus tratos; 

memória e verdade; nacionalidade; outros; propriedade; ; propriedade- 

patrimônio genético;  propriedade- patrimônio material; racismo; 

sequestro; situação de rua/abandono material; tentativa de feminicídio; 

tentativa de homicídio; tentativa de suicídio; tortura física; tortura psíquica; 

trabalho escravo; tráfico internacional de pessoas; tráfico nacional de 

pessoas; violência contra liberdade de expressão; violência contra 

liberdade religiosa de crença e de culto; violência obstétrica; violência 

patrimonial;  
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 Motivação: em razão da idade; em razão da origem; em razão da raça/cor; 

em razão da religião; em razão de benefício financeiro/ganância; em 

razão de condições físicas; em razão de condições mentais; em razão de 

conflitos de ideias; em razão de conflitos agrários; em razão de conflitos 

fundiários; em razão de orientação sexual/ ideologia de gênero; em razão 

de sexo biológico. 

 Agravante: à traição; agressor conhecido; agressor cônjuge; agressor 

cônjuge, convivente, ascendente, descendente ou parente; agressor 

desconhecido; agressor policial/militar; agressor possui influência junto 

aos autoridades locais; ascendente; autor em posição de ascensão ou de 

autoridade; convivente; criança; cruel; deficiente ou minoria étnica ou 

social; descendente ou parente; divulgação/exposição na Internet; em 

público-outras pessoas presenciam as agressões; insidioso; motivo vil; 

motivo vil, torpe, insidioso, cruel, à traição, ou por dinheiro; por dinheiro; 

relação de trabalho entre a vítima e o agressor; resultado das agressões 

se prolongam ao longo do tempo; risco de morte; torpe; violência no 

âmbito doméstico- coabitação e hospitalidade; vítima em sangramento; 

vítima em situação de rua; vítima idosa; vítima idosa, criança, deficiente, 

ou minoria étnica ou social; vítima internada em instituição de 

ressocialização; vítima presa em instituição pública. 

No filtro de perfil da vítima temos as seguintes opções: 

 Sexo da vítima: Feminino; masculino; LGBT; N/A. 

 Faixa etária: 00 - Recém-nascido; 00 a 1 ano; 02 a 04 anos; 05 a 09 anos; 

10 a 11 anos; 12 a 14 anos; 15 a 17 anos; 18 a 19 anos; 40 a 44 anos; 45 

a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 a 

74 anos; 75 a 79 anos; 80 anos ou mais. 

 Raça/cor da vítima: amarela; branca; indígena; parda; preta; n/d. 

 Grau de instrução da vítima: analfabeto; criança/adolescente que não 

frequenta instituição de ensino; ensino fundamental incompleto; ensino 

médio completo 

ensino médio incompleto; superior completo; n/d. 

 Faixa de renda da vítima: 1 a 3 salários-mínimos; 3 a 5 salários-mínimos; 

5 a 15 salários-mínimos; até 1 salário-mínimo. 
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 Relação vítima suspeito: avô(ó); companheiro(a); cuidador(a); 

desconhecido(a) 

diretor(a); ex-companheiro(a); ex-marido; filho(a); irmão(ã); 

marido/esposa; namorado(a); neto(a); padrasto/ madrasta; pai/ mãe; 

primo(a); sem relação; sobrinho(a); sogro(a); vizinho(a); n/d. 

 Nacionalidade: afegão; alemã(ão); angolano(a); antilhano(a); árabe-

saudita argelino(a); argentino(a); arménio(a); arubano(a) barbadense; 

barenita; belga; belizenho(a); benineseo(a); bermudense; birmanês(a); 

boliviano(a); bósnio(a); botsuano(a); cabo-verdiano(a); canadiano(a); 

chileno(a); chinês(esa); colombiano(a); costarriquenho(a); cubano(a); 

egípcio(a); equatoriano(a); escocês(esa); espanhol(a); etíope; fijiano(a); 

francês(esa); grego(a); guatemalteco(a); haitiano(a); iemenita; indiano(a); 

inglês(esa); irlandês(a);italiano(a); japonês(esa); libanês(a); macaense; 

mexicano(a); namibiano(a); neerlandês(a); norte-americano(a); 

omanense; palauano(a); paraguaio(a); peruano(a); polaco(a); 

polinésio(a); português(a); quirguiz; romeno(a);ruandês(a); salomonense; 

salvadorenho(a); são-cristovense; singapurense sírio(a); suíço(a); 

turco(a); uruguaio(a); vanuatuense; venezuelano(a) zimbabuano(a). 

No filtro de perfil do suspeito as opções são iguais às do perfil da vítima, 

com exceção da relação vítima e suspeito que não aparece. 

No Painel de dados do SONDH, no 1º semestre de 2020, existe a opção 

de informações das denúncias de todo o tipo de violência, por município, no 

entanto foi verificado que em toda Unidade Federativa-UF a quantidade de 

municípios não confere com a quantidade de municípios por UF encontrados no 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE12, e nos sites dos 

governos estaduais de cada UF. 

 

Quadro 1 - Demonstrativo do nº de municípios contidos nos 
relatórios IBGE e no Painel da SONDH 

UF Municípios conforme 

IBGE 

Municípios conforme 

ONDH 

Diferença 

AC 22 18 02 

AL 102 97 05 

AP 16 13 03 

                                                           
12 DADOS IBGE – Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em: 

https://cidades.ibge.gov.br/
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AM 62 56 06 

BA 417 372 45 

CE 183 170 13 

ES 78 76 02 

GO 246 194 52 

MA 217 193 24 

MT 141 107 34 

MS 79 74 05 

MG 853 753 100 

PA 144 133 11 

PB 223 191 32 

PR 399 312 87 

PE 185 172 13 

PI 224 168 56 

RJ 92 93 01 

RN 167 140 27 

RS 496 361 135 

RO 52 44 08 

RR 15 14 01 

SC 295 241 54 

SP 645 599 96 

SE 75 71 04 

TO 139 108 31 

Fonte: IBGE cidades e Plataforma do SONDH 

Não foi encontrada, na plataforma em referência, nenhuma explicação 

sobre a escolha dos municípios que estariam participando do Painel de Dados 

SONDH. Foi enviado e-mail para a ONDH e até o momento do término desse 

trabalho a questão não foi respondida. Dessa forma, não há meios de analisar 

os motivos pelos quais alguns municípios não estão computados na plataforma 

em questão. Neste sentido, há uma diferença entre os existentes e considerados 

pelo IBGE e os que constam nos sites oficiais dos governos estaduais de cada 

Unidade Federativa. No que se refere ao estado do Espírito Santo, o município 

de Venda Nova do Imigrante, que faz parte da pesquisa, não estava inserido na 

Plataforma de dados do SONDH. 

No 2º semestre do ano de 2020 ocorreram algumas modificações no 

Painel de Dados do SONDH, dificultando a apuração dos resultados por 

municípios. 
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Também ocorreram outras modificações no filtro das denúncias, estas 

estão listadas, a seguir.  

1- Foi inserido o item Início das Violações com as seguintes opções: há mais 

de cinco anos; há mais de dez anos; há mais de seis meses; há mais de um 

ano; há um mês; há uma semana; não sabe informar; não se aplica. 

2- O item Espécies de Violação teve a nomenclatura mudada para:  direitos 

civis e políticos; direitos sociais; integridade; liberdade; meio ambiente; 

segurança; vida; n/i. Essa modificação é relatada no Manual da Taxonomia 

de Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humano. Assim, foi 

explicado o motivo pelo qual houve tal modificação: 

 

Tendo como objetivo oferecer informação confiável ao cidadão, à 
comunidade científica, aos diversos órgãos e entidades nacionais com 
atribuição e competência para atuação preventiva e repressiva para a 
proteção dos direitos humanos, bem como visando atender à 
necessidade interna das secretarias temáticas que compõe o Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos (ONDH) construiu uma taxonomia própria, cujos 
critérios de seleção foram elegidos a partir de uma metodologia 
cuidadosamente desenhada para atender às necessidades dos agentes 
envolvidos e, ao mesmo tempo, zelar pela proteção dos usuários dos 
serviços públicos prestados por este órgão do governo federal. Informa-
se que a taxonomia apresentada não se trata de um modelo estanque. 
Portanto, o aprimoramento e aperfeiçoamento ocorrerá com processo de 
formação de conhecimento e deliberações sobre o tema, voltados ao 
objetivo de melhor registrar as denúncias de violações de direitos 
humanos recebidas pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos. Por fim, ressalva-se que este manual trata da 
taxonomia aplicada pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos a partir de 1° de julho de 2020. A tabela de 
classificação anterior encontra-se no Anexo I deste manual. (Manual da 
Taxonomia de Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos, p.9, 2020) 
 

3- Grupo vulnerável :outras violências contra a mulher; violência doméstica e 

familiar contra a mulher; violência contra criança ou adolescente; violência 

contra pessoa idosa; violência contra pessoa socialmente vulnerável; 

violência contra pessoa com deficiência; violência contra pessoa em 

restrição de liberdade; violência contra população LGBT; violência contra 

pessoa em situação de rua; violação de direitos humanos. 

4- Elementos circunstanciais: Agravante e motivação 

5- Canal de atendimento: telefônico; telegram; webchat; whatsapp 

6- Denunciante: a própria vítima; anônimo; pessoa com deficiência mental; 

pessoa em sofrimento psíquico; terceiro. 
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7- Frequência: diariamente; semanalmente; única ocorrência. 

8- No filtro de Perfil da Vítima foram inclusos alguns itens para coleta de 

informações, tais como: Vítima LGBT; Etnia da vítima; Religião da Vítima; 

Deficiência da Vítima; Doença rara da Vítima; Profissão da Vítima; Vítima 

Preso; País da Vítima; UF da Vítima. 

9- No filtro de Perfil do Suspeito, além dos itens inclusos iguais ao do perfil 

da vítima, foram incluídos os seguintes itens: vínculo órgão/PJ do suspeito 

e a natureza jurídica do suspeito. 

Com todas essas modificações, ficou inviável a comparação entre os 

dados do ano de 2020 com os anos anteriores do Disque 100, no que se refere 

ao tipo de violação. 

 

 

Quadro 2- Dados sobre violência contra idosos ocorridos no estado do Espírito Santo no 

ano de 2020 - SONDH 

Mês 

2020 

Painel de dados do SONDH 

referente ao ES 

Protocolo 

de 

Denúncias 

Denúncias Violações 

Janeiro 138 164 856 

Fevereiro 111 133 704 

Março 154 182 1008 

Abril 142 170 826 

Maio 153 202 1079 

Junho 162 197 1106 

Julho 137 163 163 

Ago 112 130 130 

Setembro 116 130 449 

Outubro 159 177 574 

Novembro 138 154 507 

Dezembro 134 143 552 

Total 1656 1945 7954 

Fonte: sistema do painel de Dados de ONDH13 

 
Quadro 3- Dados de violência contra idosos no município de Vitória -ES, 1º semestre de 

2020- SONDH 

                                                           
13 https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/paineldedadosdaondh/2020 
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Mês 

2020 

Dados do Painel do SONDH 

referente ao município de Vitória-

ES 

Protocolo 

de 

Denúncias 

Denúncias Violações 

Janeiro 12 13 76 

Fevereiro 13 17 70 

Março 19 21 116 

Abril 19 22 102 

Maio 17 25 151 

Junho 19 20 136 

Total  99 118 651 

                                               Fonte: sistema do painel de Dados do SONDH 

No quadro 2, foram demonstradas as denúncias feitas através do SONDH 

em todo o ano de 2020 no estado do Espírito Santo. Na análise dos dados, 

utilizando os filtros ofertados pelo sistema em questão, ou seja, SONDH, 

verificou-se que no 1º semestre de 2020, quanto ao tipo de violação, 40 % das 

denúncias foram de violência psicológica, seguida de negligência (37%); quanto 

ao perfil mais violado, foram mulheres entre 71 a 80 anos ou mais. No segundo 

semestre continuam os mesmos índices, mas quanto ao tipo de violação, como 

houve mudança na taxonomia, não houve essa análise. Dessa forma optou-se 

por delinear o tipo de violência somente no 1º semestre, pois foi a taxonomia 

adotada nesse estudo. 

No painel de Dados do SONDH no 1º semestre de 2020, não aparecem 

dados sobre violência contra idosos no município de Venda Nova do Imigrante - 

ES. 

Quanto ao perfil da vítima com maior número de denúncias no 1º semestre 

de 2020, no município de Vitória - ES, as violações contra as mulheres com idade 

de 80 anos ou mais aparecem em destaque. A violência cometida contra pessoa 

idosa em Vitória - ES mais frequente foi a violência psicológica, com 92% das 

denúncias, e em seguida, as violências físicas com 89%. Na violência psicológica 

70% das violências foram contra as mulheres. O abuso físico teve 65 % de todas 

as denúncias de violências contra a pessoa idosa. As denúncias de violência 

psicológica contra pessoa idosa do sexo masculino foram de 24% e de abuso 
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físico foi de 26%. Face ao exposto, verificou-se que as violências contra pessoas 

idosas tendem para as relações de gênero, pois as mulheres são as que mais 

sofrem com violência doméstica, inclusive porque “constituem a maioria 

demográfica” e estão no imaginário social como mais frágeis fisicamente, 

afetivamente e socialmente. No entanto, essa violência pode ser vista de forma 

diferente, como sendo “uma violência de gênero que se realiza majoritariamente 

no âmbito geracional”. A situação das mulheres idosas também não é vista pelo 

movimento feminista, que, embora tenha uma proposta consistente no âmbito 

político sobre a violência contra a mulher, está concentrada na “dominação 

patriarcal dos homens contra as mulheres jovens”, ignorando, dessa forma, as 

mulheres idosas (MOTTA, 2013, p.73). 

  O local onde mais ocorreram as violências foi a casa da vítima, com 51% 

das denúncias. Este fato corrobora os dados das pesquisas citadas nesse estudo 

(Minayo, 2005; Duque et al, 2012; Reis et al, 2014; Wictzak et al, 2016; Silva et 

al, 2018 e Menezes & Moreira, 2019), as quais declaram que a casa da vítima 

ou da família é o local onde mais ocorrem as violações contra idosos. Em relação 

a identidade do violador, os dados mostram que 67% são filhos(as) das pessoas 

idosas. De acordo com Silva & França (2006, p.116), a violência que ocorre 

dentro da família, constitui um fenômeno demasiadamente complexo, o qual é 

de difícil “identificação, prevenção e enfrentamento”. Este tipo de violência 

precisa ser reconhecido como uma violência social. Não é somente uma briga 

de família na qual ninguém pode interferir, pois todos os sujeitos como as 

comunidades, recebem influência direta dessa ação. De acordo com Motta 

(2013, p.73), quando os filhos(as) ou netos(as) são os agressores vê-se nessa 

situação a “consequência ou expressão de vivências – rejeições ou conflitos – 

que se dão, centralmente, na esfera da convivência e das relações 

intergeracionais”. 

Para Ferrigno, (2013, p.111) os “conflitos e contradições internos, 

interpessoais e familiares, reproduzem conflitos existentes na sociedade”. Dessa 

forma, pode-se dizer que não é um conflito meramente geracional, mas sim uma 

consequência de conflitos existentes na sociedade. Na sociedade o 

individualismo e a fragilidade das relações afetivas parecem estar a cada dia 

mais evidentes, comprometendo um maior equilíbrio nas relações sociais e 

propiciando conflitos de toda sorte, inclusive os geracionais (SERRA, 2014). 
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6.2- Dados do Disque 100 Direitos Humanos 

 

Os dados do Balanço Geral do Disque 100 Direitos Humanos, utilizados 

nessa pesquisa, contém somente as informações desse canal, nos anos de 2018 

até o primeiro semestre de 2019, que até então não fazia parte do Sistema da 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos-SONDH. 

No Balanço Geral do Disque 100 Direitos Humanos, as informações estão 

discriminadas por ano, mês e UF. A taxonomia dos tipos de violência contra 

idosos estão assim designados: Abuso Financeiro e Econômico/Violência 

Patrimonial; Direito à memória e à Verdade; Discriminação; Falta de 

acessibilidade ao meio físico (Edificações e veículos); Negligência; outras 

violações / outros assuntos relacionados a direitos humanos; tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; trabalho escravo; 

Tráfico de Pessoas; violência física; violência institucional; violência psicológica; 

violência sexual. 

Os perfis do suspeito, do demandante e da vítima estão assim determinadas: 

1- Sexo: feminino, masculino e não informado. 

2- Identidade: Lésbica; Gay; heterossexual; Bissexual; Transsexual; 

Travesti; não informado. 

3- Por faixa etária: 61 a 65 anos; 66 a 70 anos; 71 a 75 anos; 76 a 80 anos; 

81 a 85 anos; 85 a 90 anos; 91 anos ou mais;  

4- Cor/Raça: Amarela; Branco; Indígena; Não Informado; Parda e Preta. 

5- Idoso- Relação demandante e vítima: Amigo; Avó; Avô; Companheiro(a); 

Cuidador (a); Cunhado(a); Desconhecido(a); Empregador (a); 

Empregado(a); Enteado(a); Esposa; Marido; Ex Companheiro (a); Ex 

esposa; Ex marido; Filho(a); Familiares; Genro/Nora; Irmão(ã);Madrasta; 

Padrasto; Própria vítima; Vizinho(a); Neto(a); Primo(a); Sobrinho (a); 

Subordinado (a); Tio (a); Mãe; Pai; Professor(a); Não informado. 

A quantidade de denúncias, no Disque 100 Direitos Humanos, de violência 

contra idosos no estado do ES, no ano de 2018 foi de 712 denúncias; no ano de 

2019, alcançou um total de 1001 denúncias; todos esses dados estavam no 

Balanço Geral de Denúncias- Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, pesquisado em 05/2020. 
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Quadro 4- Dados comparativos de denúncias  do Disque 100 referente ao ES, nos anos 

de 2018 e 2019 

 

 

Quadro 5-Dados comparativos de denúncias entre SONDH e Disque 100 referente ao 

ES nos anos de 2019 e 2020 

 

Ao comparar os dados contidos nos Relatórios do Balanço geral do 

Disque 100, no ano de 2018 com o ano de 2019 (Quadro 4), houve aumento de 

41%. A comparação entre os dados do Disque 100 referente ao ano de 2019 

com os dados do Painel de dados do SONDH de 2020 mostra um aumento de 

60% na quantidade de denúncias (Quadro 5). É notório que a cada ano aumenta 

a quantidade de denúncias, no entanto para serem consideradas verídicas, há 

necessidade de averiguação da polícia ou dos equipamentos da Assistência 

Social do município onde foi denunciada a situação de violência/maus tratos 

contra a pessoa idosa.  

No ano de 2020, é necessário lembrar que, o país viveu (ainda vive) uma 

situação pandêmica a qual gerou um problema de saúde, social e econômico 

para a sociedade brasileira. Segundo Moraes, Marques, Ribeiro & Souza, 

(2020), durante a pandemia, o distanciamento social, teve como uma das 

consequências o aumento das violências domésticas. Um dos grupos mais 

atingidos pela violência/maus tratos domésticos foram as pessoas idosas, devido 

a sua saúde frágil e sua dependência de terceiros, fatores que os deixam 

vulneráveis, e, principalmente, pela convivência contínua com a família, que 

muitas vezes não os querem próximo. Em Silva & França (2013), foi relatado que 

a convivência do idoso com a sua família pode ser marcada por abusos de toda 

sorte, de modo que a pessoa idosa é oprimida e seus direitos são negados. 

Muitos pesquisadores corroboram essa afirmação, e ainda ressaltam que a 

maior parte das denúncias de violências e maus tratos contra idosos são 

2018 

Disque 100 

2019 

Disque 100 

ÍNDICE  

AUMENTO 

712 1.001 41% 

2019 

Disque 100 

2020 

SONDH 

ÍNDICE 

AUMENTO 

1.001 1656 60% 
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realizadas pelos parentes das vítimas; ocorrem em suas residências; e que os 

violadores, em sua maioria são os cônjuges, genros e filhos do sexo masculino 

(MINAYO, 2005; DEBERT & OLIVEIRA, 2007 ; VALADARES & SOUZA 2010 ; 

DUQUE, LEAL, MARQUES, ESKIZANI, DUQUE, 2012; REIS et al, 2014; 

WITCZAK, ACOSTA,COUTINHO & LEITE, 2016; SILVA et al 2018). 

As denúncias de violência cometida por familiares, segundo Sales et al 

(2014) é feita, na maioria das vezes, por terceiros, pois a pessoa idosa não tem 

coragem de denunciar por vários motivos, seja por afetividade, por medo, por 

dependência, ou mesmo por sentimento de pouca valia, e por isso, continuam a 

suportar até que chegue a morte. 

No Relatório anual de 2018, quanto ao tipo de violências verificou-se que  

em primeiro lugar, tem-se a Negligência como tipo de violência mais praticada 

em 40% dos casos; em segundo lugar, a violência psicológica (30% dos casos); 

e em terceiro lugar, o abuso financeiro e econômico/ violência patrimonial (20% 

dos casos). Tal situação também foi verificada no Relatório anual de 2019, sendo 

as violações mais cometidas  a Negligência com 41% do total das denúncias; 

seguida da violência psicológica, com 24%; e o abuso financeiro  com 20%. 

Pode-se verificar que, quanto aos tipos de violência não houve variação ao longo 

dos anos, estando a negligência sempre em lugar de destaque. 

Segundo Viegas e Barros (2016), os quais denominam a negligência de 

abandono, há uma violação do dever de cuidado filial - paterno, levando a 

possível responsabilização civil, por meio do Abandono Afetivo Inverso 14. Tal 

instituto propicia a reparação de danos a pessoa idosa, principalmente o dano 

moral, levando a uma indenização compensatória pelo sofrimento causado. As 

autoras ressaltam que “a inexistência de lei específica, o abandono afetivo 

inverso, como corolário do desprezo, do desrespeito ou da indiferença filial, 

representa fenômeno jurídico e social de relevância que merece ser discutido 

pelos operadores de direito” (VIEGAS E BARROS 2016, p.189). 

Existe a obrigatoriedade do cuidado a pessoa idosa determinada no 

estatuto do idoso em seu Artigo 3º: 

 

                                                           
14 Ocorre quando os filhos abandonam seus pais idosos, abstendo-se, de forma negligencial, em 
relação a uma ação ou omissão perante o idoso. O viés desse abandono pautado no afeto é a 
falta de amor, cuidado e assistência por parte desses filhos (Viegas e Barros, 2016, p.191,192). 
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Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
2003) 
 

Quanto a negligência, a pessoa idosa pode encontrar respaldo no Artigo 

229 da Constituição de 1988; no artigo 1.696 do Código Civil de 2002, bem como 

no art. 244 do Código Penal: 

 

 Art. 244 - Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do 
cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o 
trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, 
não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 
pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 
majorada deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou 
ascendente, gravemente enfermo: (Alterado pela L-010.741-2003) 
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez 
vezes o maior salário mínimo vigente no País (BRASIL, 1940). 
 
 

Tanto no relatório anual de 2018 quanto no de 2019, quanto ao perfil da 

vítima, verificou-se que as pessoas idosas que sofreram mais violência foram as 

mulheres com 66% dos casos. A faixa etária de 76 a 80 anos foi a mais vitimada. 

As mulheres continuam sendo as mais agredidas (Silva, Almeida, Brito, Godinho, 

Nogueira & Chini,2018), fato já descrito por Pasinato, Camarano & Machado em 

2006, que afirmaram haver predominância de violência contra mulheres idosas, 

e que tal fato também está nos resultados de pesquisas internacionais os quais 

identificaram o perfil da vítima como sendo mulher de 75 anos de idade ou mais, 

viúva, com dependência física ou emocional, que residiam com familiares, e cujo 

agressor, geralmente, era um deles. Segundo Beauvoir (1970), há um motivo 

para a diferença de gênero, frente ao problema da violência na velhice. Para a 

autora, “a velhice não tem o mesmo sentido nem as mesmas consequências 

para os homens e para as mulheres. (...) em geral, seu estatuto permanece 

inferior ao dos homens. São mais negligenciadas e abandonadas com mais 

facilidade” (BEAUVOIR, 1970, p.176). Em 2013, SILVEIRA, em seu artigo, 

corrobora com o pensamento de Beauvoir, esclarecendo o motivo pelo qual as 

mulheres são as que mais sofrem violência durante a velhice: 

 

Durante a velhice, aquela vulnerabilidade, experimentada pela mulher 
durante toda a sua vida, parece se potencializar. Acredita-se que tal 
fato é explicado pelas construções sociais acerca do gênero e da 
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velhice, que tendem a criar uma imagem negativa da mulher idosa e 
que acabam por estimular a violência contra si praticada.  
(SILVEIRA, 2013, p.1) 
 
 

Os dados do IBGE (2010) demonstram haver, atualmente, mais mulheres 

idosas do que homens idosos. O brasileiro vai aumentar sua expectativa média 

de vida de 75 para 81 anos, e as mulheres continuarão a ter mais tempo de vida 

que os homens, ou seja, viver 8 anos a mais. A projeção para 2060 é que o país 

terá 55,5% de mulheres idosas. Dessa forma, o que se pode concluir é que se 

há mais mulheres e elas são mais vulneráveis pela sua condição de gênero, na 

falta de ampliação no plano de ações que evitem tal violência, os índices de 

mulheres idosas vítimas de violência tenderão a aumentar. 

Os dados indicam que a faixa etária de 76 a 80 anos é a mais vitimada, 

seguida dos idosos com idades entre 71 e 75 anos. Portanto, conforme aponta 

a literatura sobre esse tema, os idosos de 71 a 80 anos são os mais vulneráveis 

(DUQUE, LEAL, MARQUES, ESKIZANI, DUQUE, 2012; TAVEIRA &OLIVEIRA, 

2020). O motivo principal é que nessa faixa etária os idosos podem estar mais 

dependentes com alguma doença crônica física ou mental. 

Com 81%, a residência da vítima foi o local com maior evidência de 

violação. Esse dado corrobora a maioria dos achados de outros estudos 

nacionais, que apontam a residência da vítima como o local onde mais ocorrem 

as violências e maus tratos (Taveira &Oliveira, 2020). 

Nos Relatórios anuais de 2019 e 2018, do Disque 100 Direitos Humanos 

(BRASIL,2020), ao ser analisada a relação entre o suspeito da violação e a 

vítima, verifica-se que a maioria das violências são realizadas por pessoas do 

convívio familiar ou próxima à vítima (87%). Em termos percentuais, aponta-se 

que 65% dos suspeitos são filhos da vítima, enquanto 9% dos suspeitos são 

netos, 5% são genros ou noras e 4% são sobrinhos. Tal informação já foi citada 

por Minayo (2005), quando está afirmou que 2/3 das violências contra idosos são 

praticados por filho, genros e cônjuges, e continuam acontecendo devido o 

silêncio da família, que trata a violência como assunto particular (MARTINS, 

2012). Importante ressaltar que nos balanços gerais dos anos de 2018 e 2019, 

existe o item “Não Informado” que perfaz 20% do total das denúncias, dado este 

que nos mostra que há falha no preenchimento dos formulários de denúncias. 
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6.3- Dados da Delegacia Especializada para Pessoas Idosas - DEPI de 

Vitória - ES e da Delegacia de Proteção a Crianças, Adolescentes e Idosos 

- DPCAI de Venda Nova do Imigrante – ES. 

 

Foram efetuadas duas visitas técnicas à Delegacia Especializada para 

Pessoas Idosas (DEPI) da Polícia Civil do E.S, pois devido a situação da 

pandemia do COVID 19, o fluxo de pessoas ficou restrito às emergências. 

Nessas visitas, ficou constatado o impedimento em analisar os Boletins 

Unificados - BU, pois seu acesso é restrito aos policiais civis que atuam naquela 

delegacia. Tal procedimento está de acordo com o que preconiza a Lei nº 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a qual dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural 

ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

A DEPPI disponibilizou relatórios estatísticos dos anos de 2017 a 2020, 

onde constam a quantidade de Boletins de ocorrência de cada mês, feitos na 

própria delegacia e o somatório de denúncias advindas de outras unidades 

policiais de Vitória -ES, do Conselho Estadual e Municipal do Idoso, do Ligue 

180 (até 2019), do Disque 100, Disque Denúncia, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social -CREAS, Corregedoria, e do Ministério 

Público. Também são recebidos os dados do Sistema de Inteligência da 

Segurança Pública (E-COPs), que é um sistema para geração e atendimento 

das ocorrências policiais que foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social (SESP) 15, visando o auxílio da atividade policial.  Nestes 

relatórios também foram informadas as quantidades de inquéritos instaurados e 

quantidade de inquéritos concluídos, todos os dados referentes às denúncias de 

violência contra idosos no município de Vitoria- ES. Não foi entregue  nenhum 

relatório que pudesse identificar os suspeitos; perfis das supostas vítimas; tipos 

de violências; locais onde ocorrem as violências. 

                                                           
15 SESP, 2019-sesp.gov.br-visitado em 04/2021 
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Mesmo com os dados detalhados contidos nos bancos de dados do 

SONDH, houve uma grande dificuldade em comparar os números de denúncias 

que constam nesse sistema, com os números que constam nos relatórios da 

DEPI-ES, referente ao 1º semestre de 2020. Não houve concordância entre os 

dados contidos no relatório da DEPI-ES e os dados contidos no Painel de Dados 

da ONDH, para o mesmo período e município. Para comparação foi utilizado o 

ano de 2020. 

 

Quadro 6- Comparativo entre as denúncias computadas na DEPPI Vitória com os dados 

do Painel do SONDH referente ao município de Vitória - ES. 

MÊSES 

2020 

DEPI Vitória -ES 

2020- 1º semestre 

Painel do SONDH 

referente a Vitória- ES 

2020- 1º semestre 

No local outros Total geral Denúncias Violações 

Janeiro 191 61 252 13 76 

Fevereiro 148 33 181 17 70 

Março 138 36 174 21 116 

Abril 69 17 86 22 102 

Maio 92 8 100 25 151 

Junho 108 18 126 20 136 

Total 1º sem. 746 173 919 118 651 

 

Ao analisar o quadro 6, verifica-se que os dados da DEPI de Vitória -ES, 

e do SONDH, para o mesmo período, não tem nenhuma semelhança, visto que 

cada canal obteve informações de fontes diferentes, ou seja, no SONDH são 

denúncias somente do Disque 100, e a DEPI recebe denúncias, como foi citado 

anteriormente, de cidadãos, do Disque 100, de outras delegacias do município 

que não tem o setor de proteção ao idoso, e de outras. Assim, o que se constata 

é que os dados da DEPI têm uma quantidade maior de denúncias que os do 

Painel de Dados do SONDH. Dessa forma  pode-se entender que existem mais 

denúncias do que as computadas nos dados estatísticos da SONDH. No entanto, 

é necessário compreender que denúncias não são sinônimo de fatos jurídicos 16, 

                                                           
16 Todo acontecimento, natural ou humano, que determine a ocorrência de efeitos constitutivos, 
modificativos ou extintivos de direitos e obrigações, na órbita do direito, denomina-se fato jurídico. 
Cap IX do Livro Novo Curso de Direito Civil 1 (parte geral) de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho, 15ª Ed. Ano:2013.São Paulo: Saraiva. 
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pois para se designar fato jurídico é preciso que haja uma averiguação da polícia 

ou dos órgãos da Assistência Social, como CREAS, por exemplo. Nos dados 

estatísticos dos anos anteriores, 2018 e 2019, recebidos da DEPI de Vitória- ES 

verificam-se as seguintes informações: 

Quadro 7- Dados de denúncias recebidas na DEPI Vitória-ES; Inquéritos Instaurados e 
Inquéritos Concluídos no ano de 2018. 

 
MÊSES 

2018 
DEPI Vitória -ES 

2018 
Inquéritos 
 instaurados 

Inquéritos 
 concluídos 

No local outros Total geral 

Janeiro 123 35 158 08 00 

Fevereiro 96 12 108 06 00 

Março 101 27 128 13 03 

Abril 115 41 156 10 07 

Maio 116 41 157 06 09 

Junho 112 32 144 03 01 

Julho 134 131 265 03 06 

Agosto 163 48 211 06 00 

Setembro  111 49 160 03 02 

Outubro 136 66 202 04 01 

Novembro 126 52 178 01 00 

Dezembro 121 37 158 08 00 

total 1454 571 2025 71 29 

 

Quadro 8 - Dados de denúncias recebidas na DEPI Vitória-ES; Inquéritos Instaurados e 

Inquéritos Concluídos no ano de 2019. 

MÊSES 
2019 

DEPI Vitória -ES 
2019 

Inquéritos 
instaurados 

Inquéritos 
concluídos 

No local outros Total geral 

Janeiro 180 65 245 12 01 

Fevereiro 149 64 213 43 03 

Março 149 31 180 04 00 

Abril 154 13 167 04 01 

Maio 155 26 181 08 04 

Junho 118 43 161 07 01 

Julho 151 52 203 07 01 

Agosto 140 62 202 12 12 

Setembro  178 30 208 03 06 

Outubro 161 81 242 04 07 

Novembro 124 48 172 08 03 

Dezembro 159 60 219 02 00 

total 1818 575 2393 114 39 
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Quadro 9 - Dados de denúncias recebidas na DEPI Vitória-ES; Inquéritos Instaurados e 

Inquéritos Concluídos no ano de 2020 

MÊSES 

2020 

DEPI Vitória -ES 

2020 

Inquéritos 

instaurados 

Inquéritos 

concluídos 

No local outros Total geral 

Janeiro 191 61 252 08 04 

Fevereiro 148 33 181 13 05 

Março 138 36 174 03 02 

Abril 69 17 86 00 00 

Maio 92 8 100 00 00 

Junho 108 18 126 02 00 

Julho 104 30 134 05 01 

Agosto 121 22 143 03 11 

Setembro  109 37 146 03 02 

Outubro 144 69 213 00 02 

Novembro 136 51 187 04 03 

Dezembro 137 112 249 01 01 

Total 1497 494 1991 42 31 

 

Na análise do Quadro 7, constata-se que em 2018, houve 2025 denúncias 

recebidas pela DEPI Vitória - ES, sendo instaurados 71 inquéritos, o que 

representa 3,5% do total das denúncias. Dos inquéritos instaurados, 40% foram 

concluídos. 

No ano de 2019 (Quadro 8) foram computadas 2393 denúncias recebidas 

na DEPI em referência, sendo instaurados 114 inquéritos, o que representa 

4,76% do total das denúncias. Desses inquéritos instaurados, 34% foram 

concluídos. 

 No ano de 2020 (Quadro 9) foram registradas 1991 denúncias recebidas 

na DEPI em referência, sendo instaurados 42 inquéritos, o que representa 2,11% 

do total das denúncias. Desses inquéritos instaurados, 69% foram concluídos. 

 Ao comparar a quantidade de denúncias registradas em 2019, ano 

imediatamente anterior a Pandemia, e no ano de 2020, o que se verifica é a 

diminuição das denúncias feitas na DEPPI no município de Vitória - ES.  

Ao constatar o baixo índice de inquéritos instaurados em relação ao total 

de denúncias recebidas pela DEPI de Vitória - ES, pesquisou-se para verificar 

se essa situação também é citada em outros artigos. Sales et al (2014) e Plassa 

(2018), explicam que muitos idosos não desejam dar continuidade ao processo, 
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para não romper os laços familiares, ou até mesmo por receio de ficar só. Outro 

aspecto sobre tal diferença entre denúncias e fatos comprovados pode estar 

relacionado ao caráter anônimo das denúncias, o que pode favorecer trotes, da 

mesma forma que ocorrem no Disque 100.  

Outro grande problema encontrado para coleta de dados nesse estudo, 

diz respeito aos relatórios estatísticos das Delegacias especiais dos demais 

municípios do estado, que se dividem entre Delegacia de Proteção a Crianças, 

Adolescentes e Idosos - DPCAI que estão distribuídas em 8 municípios do 

Estado do ES, quais sejam: Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim; Colatina; 

Guarapari; Linhares; Nova Venécia; São Mateus e Venda Nova do Imigrante. De 

todas as delegacias, com as quais foram feitos contatos telefônicos e enviados 

e-mail, somente a DPCAI do município Venda Nova do Imigrante respondeu, por 

e-mail, enviando os dados estatísticos aqui demonstrados: 

 

Quadro 10 – Dados das denúncias de violência contra idosos feitas 
na DPCAI de Venda Nova do Imigrante no ano de 2018 

Boletins 

Unificados 

Inquéritos 

instaurados 

Ameaças Vias de fato Inquéritos 

Concluídos 

05 04 03 01 04 

Fonte: relatórios dos dados estatísticos da DPCAI de Venda Nova do Imigrante- ES 

 
Quadro 11 – Dados das denúncias de violência contra idosos feitas 

na DPCAI de Venda Nova do Imigrante no ano de 2019 

Boletins 

Unificados 

Inquéritos 

Instaurados 

Ameaças Vias de fato Lesão 

corporal 

Inquéritos 

concluídos 

04 02 01 01 01 02 

Fonte: relatórios dos dados estatísticos da DPCAI de Venda Nova do Imigrante- ES 

 
Quadro 12 – Dados das denúncias de violência contra idosos feitas 

na DPCAI de Venda Nova do Imigrante no ano de 2020 

Boletins 

Unificados 

Inquéritos 

instaurados 

Ameaças Lesão corporal Inquéritos 

 Concluídos 

03 02 01 01 02 

Fonte: relatórios dos dados estatísticos da DPCAI de Venda Nova do Imigrante- ES 
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Na análise dos dados da DPCAI de Venda Nova do Imigrante, também 

verificou-se que nem todas as denúncias, através de BU’s, geram inquéritos; no 

entanto, todos os inquéritos instaurados são concluídos. Quanto a comparação 

entre denúncias e inquéritos instaurados, verifica-se que o índice de inquéritos 

apurados varia de 50% a 60%; bem diferente do que foi observado na DEPI de 

Vitória-ES, onde apenas 2% das denúncias os inquéritos eram instaurados. O 

que se pode constatar é que a quantidade de denúncias de violência contra 

idosos na DPCAI de Venda Nova do Imigrante é menor do que a da DEPI- Vitória, 

fator que talvez seja o que propicie o alto índice de inquéritos instaurados. 

A pergunta que foi feita, por chamada telefônica e posteriormente enviada, 

por e-mail ao SONDH ( Anexo 1) e a Ouvidoria do Estado do Espírito Santo 

(Anexo 2), através de e-mails, não foi respondida. As respostas enviadas pelos 

órgãos citados não foram suficientes para responder aos questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Após este estudo, entende-se que no Brasil existem várias dificuldades 

em ser idoso, devido à diversidade financeira, econômica, social e cultural que 

fazem parte da realidade brasileira e influenciam a vida da pessoa idosa.  

Os dados relativos às violências e maus tratos indicam que, nos canais 

consultados, a violência ocorre na maioria das vezes com as mulheres idosas, 

na faixa etária de 71 a 80 anos, em vários espaços sociais, sendo o espaço 

familiar o que prepondera. Tais dados ratificam os dados encontrados no cenário 

nacional.  

As violências praticadas contra a pessoa idosa são diversas, e algumas 

já são naturalizadas pela sociedade, como a negligência que é a mais destacada 

no período pesquisado. A negligência é também multifacetada, e ocorre tanto no 

âmbito familiar, como na esfera pública, quando o Estado não elabora políticas 

públicas específicas para essa população. 

Embora se tenha todo aparato legal, com o Estatuto do Idoso, as 

violências continuam a acontecer por vários motivos, mas o principal parece ser 

a discriminação e preconceito com pessoas idosas, fato este ocasionado pela 

concepção social de que o idoso já não serve, e é o gerador de gastos e 

despesas, tanto para a família cuidadora quanto para o Estado. 

 Durante a pesquisa houve muita dificuldade em coletar os dados, pois 

como foi relatado, muitas delegacias de cidades do interior não enviaram os 

dados estatísticos de denúncias contra idosos, sendo assim ficou difícil a análise 

da situação da violência contra idosos no estado do ES, tendo como base as 

Delegacias especializadas. Além disso, os dados do município de Vitória 

contidos nos relatórios estatísticos da DEPI divergem dos dados do mesmo 

município contidos no SONDH, além de as plataformas nas quais são divulgados 

os dados sobre o assunto, não terem uma padronização quanto aos tipos de 

informações. Com tudo isso, verificou-se que há uma grande dificuldade em se 

pesquisar sobre o assunto. 

 Na realidade como os dados revelam denúncias e não fatos jurídicos, 

pode-se conjecturar que são dados ainda sem comprovação, dessa forma não 

mostram a realidade da violência contra idosos no Estado, e até mesmo no país. 

Tal realidade não está de acordo com o que está descrito na letra g, do artigo 4º 

da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 

Idosos que diz: “promoverão a coleta de informação adequada, inclusive dados 
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estatísticos e de pesquisa, que permitam formular e aplicar políticas, a fim de 

tornar efetiva a presente Convenção”. Como coletar dados se as informações 

não são comparáveis, pois não se tem uma fonte que agrupe todas as 

informações advindas dos diversos canais de denúncias existentes no país 

quanto à violência contra idosos? O que se tem são muitos dados, sobre algo 

que não se tem certeza. Sem dados corretos e fidedignos não há forma de 

elaborar políticas que sejam adequadas a realidade e ao tamanho do problema. 

 As perguntas que surgiram após realização dessa pesquisa foram: se 

alguns dados sobre denúncias não estão inseridos no painel de dados do 

SONDH, onde estão computados? Quem fez a verificação da fidedignidade 

dessas denúncias? E as denúncias efetuadas em outro órgão, como CREAS, 

Ministério Público e delegacias comuns, onde estão computadas? Se as 

denúncias, muitas vezes, são falsas, como saber a realidade sobre a violência 

contra idosos em nosso Estado e no país? 

A Polícia Civil tem muita importância tanto no atendimento às pessoas 

que sofreram violência e fizeram a denúncia presencialmente naquele 

equipamento quanto na averiguação das denúncias feitas no Disque 100. 

Através do trabalho desse equipamento é que se verifica a fidedignidade das 

denúncias feitas, já que podem ser anônimas. O fato de haver um alto número 

de denúncias que não procedem, gera um trabalho desnecessário à equipe. É 

neste momento que se destaca a importância de um maior entrosamento entre 

a comunidade e a polícia, um dos fatores importantes da segurança cidadã.  

Visto que a segurança cidadã, intensifica a democracia do governo local, ativa a 

participação da comunidade e move ações no sentido da realidade territorial. 

Reforçando a relação entre segurança e direitos humanos, entende-se que a 

polícia comunitária torna-se elemento primordial para que se tenha uma maior 

prevenção da violência contra idosos. Estando a polícia comunitária atuando 

junto à comunidade, e em comunicação direta com os órgãos de proteção social 

da pessoa idosa, ao detectarem problemas, podem intervir, atuando na 

prevenção e, quando necessário, no socorro às vítimas.  

Como citado na pesquisa, há o exemplo da polícia comunitária em 

Portugal que tendo uma polícia comunitária, ativa, e preparada para atuar junto 

a essa comunidade, evitou conflitos. Voltando para nossa realidade, a ação da 
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Polícia Comunitária poderia evitar as denúncias falsas, melhorando o fluxo de 

informações e diminuindo a geração de trabalho prescindível.  

Quanto a situação da violência durante a pandemia, foi verificado através 

dos dados da DEPI, que não houve aumento das denúncias de violências contra 

idosos no município de Vitória - ES. No entanto, no Estado do Espírito Santo, 

houve aumento de 60%, quando se compara com os dados de 2019, o que está 

de acordo com o que foi descrito por Moraes et al, (2020) quando cita que houve 

um aumento de 17567% de denúncias registradas no Disque 100 de março a 

maio de 2020 no Brasil, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH). 

Nesse sentido, como fruto dessa pesquisa, foram apresentadas em 

anexo, duas propostas para o enfrentamento do problema da violência contra o 

idoso: um núcleo de atendimento interdisciplinar (Apendice A) e uma cartilha 

específica para orientação à pessoa idosa, baseada no Estatuto do Idoso 

(Apendice B).  

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de uma pesquisa cujo tema 

seja a rede de canais de denúncia, suas interligações e a realidade da violência 

contra idosos baseada em dados de inquéritos instaurados. Somente com esse 

tipo de pesquisa poderemos ter acesso aos dados reais da violência contra 

idosos no estado do Espírito Santo e no Brasil. 
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APENDICE A 

 

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PRODUTO TÉCNICO, CONFORME 

NORMAS DA CAPES 

 

1-  Produto Técnico  

NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO- NAI  

Local: Universidade Vila Velha-UVV 

O que será  o NAI? 
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O NUCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DA UNIVERSIDADE VILA 

VELHA- NAI-UVV, será um projeto de extensão que visa oferecer atenção 

integral ao idoso quanto à saúde física e mental, baseada em abordagem 

interdisciplinar; incluindo ajuda quanto a situação como cidadão de direito. Para 

isso disponibilizará de equipe multiprofissional com profissionais e estagiários 

nas seguintes áreas: Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Pedagogia e Psicologia. Isso ajudará a consolidar conhecimentos quanto às 

demandas e ações de saúde com os idosos. Dessa forma, várias unidades 

acadêmicas poderão colaborar com projetos para o NAI, sendo um espaço de 

prática que contribuirá para a formação discente e capacitação de recursos 

humanos, especialmente no atendimento à saúde do idoso. Assim, será um 

espaço voltado para os idosos, onde eles poderão interagir, aprender e ensinar. 

Através de orientações a familiares e cuidadores, promover melhor qualidade de 

vida aos idosos. Contará com uma equipe de funcionários e estagiários à 

disposição para realizar os mais diversos atendimentos. O NAI-UVV, foi 

inspirado no Núcleo de Atenção ao idoso da Prefeitura do Balneário de Camboriú 

e no Núcleo de Atenção ao Idoso da Universidade Federal de Pernambuco-UFP. 

 

Objetivo Geral 

Prestar atendimentos a pessoas idosas por intermédio de um conjunto 

de ações que visam a sua inclusão social e a defesa e garantia de direitos, 

respeitando a política nacional do idoso. Procurar proporcionar aos idosos um 

envelhecimento saudável e ativo, levando a inclusão social e informações 

necessárias à sua sobrevivência. 

Objetivos Específicos  

 Apoiar o idoso nas questões referentes ao envelhecimento;  

 Oferecer atenção integral, numa abordagem inter e multidisciplinar à 

saúde do idoso; 

 Produzir conhecimento sobre a terceira idade;  

 Desenvolver projetos que valorizam atividades preventivas, educativas e 

de promoção de saúde, buscando criar alternativas de assistências e 

prática em saúde.  

 Trabalhar para a promoção de saúde física e mental. 
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 Orientar a população atendida, e seus familiares quanto acesso à busca 

de seus direitos e deveres  

 Orientar sobre os tipos de violência que poderão sofrer. 

 Desenvolver projetos com atividades preventivas, educativas e de 

promoção à saúde,  

 Fazer acompanhamento individual, grupal e familiar. 

 Desenvolver atividades físicas, laborativas, culturais, inclusão digital, de 

assistência social e de saúde, junto à pessoa idosa. 

 Propiciar o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares, no convívio comunitário e na 

prevenção às situações de risco social. 

 

Núcleos do NAI  

A- -Clínica do núcleo de atendimento ao idoso 

A clínica do Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI) consistirá em um conjunto 

de ações e projetos de atenção individual, grupal e familiar ao idoso. As 

atividades serão desenvolvidas dentro das dependências da UVV, integrando as 

demais ações e projetos desenvolvidos pela equipe composta por: médicos, 

psicólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas, 

odontólogos e farmacêuticos. 

 

 

B- Direitos Humanos 

B.1 Atendimento no que concerne aos direitos dos idosos. Essa área 

será coordenada por pessoal do curso de direito da UVV, cujo trabalho será 

orientar aos idosos quanto aos seus direitos, além de ajudarem o 

encaminhamento daqueles que foram vítimas de violências para o órgão público 

responsável. 

C- Movimento e Alimento 

C.1 Atendimento no que se refere a orientação e execução de 

movimentos e alimentos. Essa área será preparada por alunos e professores da 



112 
 

 

educação física e gastronomia. Tem como objetivo, ensinar exercícios físicos de 

fácil execução e a elaboração de alimentos saudáveis de fácil execução. 

D- Educação 

D.1 Essa área terá duas frentes: uma que leva aprendizagem ao idoso 

e a outro que contata as escolas para que o idoso leve sua experiencia de vida 

a alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio. 

D.2 A aprendizagem poderá ser na área de informática, ou outra área 

segundo a demanda do grupo da época. 

E- Porta de Entrada  

A entrada no NAI dá-se de três formas: procura espontânea, ou por 

encaminhamento da Unidade Básica de Saúde - UBS ou o Centro de Referência 

da Assistência Social -CRAS do território onde o idoso reside. 

E.1- Acolhimento 

Visa identificar o idoso com risco de fragilidade, será realizada por um 

membro da equipe de psicólogos, médicos e enfermeiros. Para marcar o 

acolhimento será escolhida uma data específica no mês, na qual a presença do 

idoso não será necessária. Deve-se ligar na semana anterior para confirmar o 

agendamento. 

 

F-Critérios para Participação 

Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em 

situação de vulnerabilidade social com 100% de gratuidade. 

G- Funcionamento  

De segunda à sexta-feira, das 8h às 17h em turno de 04 horas. 

H-Justificativa  

O aumento do envelhecimento da população tem sido um tema de 

destaque em diversas áreas da cultura, gerando debates e produzindo 

inovações e desafios, para encontrar soluções aos problemas sociais 

decorrentes dessa nova situação. A academia também tem trabalhado muito, 

incentivando pesquisas que problematizem e proponham formas diferentes e 
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novas para compreender o envelhecimento, para isso formam-se equipes inter 

e multidisciplinares que trocam conhecimento na área da medicina, psicologia, 

sociologia e antropologia e a gerontologia. Com os avanços da medicina atual, 

houve melhora na qualidade de vida e condições de saúde, e consequentemente 

um aumento de sobrevida da população de uma forma geral. Com a longevidade 

surgem novas preocupações e a principal é compreender as dificuldades desta 

população para que possam viver com dignidade. 

Com esse novo cenário surgem novos problemas, como os maus tratos 

e violência à pessoa idosa que vem aumentando expressivamente, sendo 

considerado como um problema de saúde pública (Lopes; Ferreira; Pires; 

Moraes & Elboux, 2018). O maior problema desse cenário, que agrava mais o 

quadro, são as desigualdades sociais, a falta de informações, o preconceito e a 

falta de respeito com a pessoa idosa. Estar nessa faixa etária, traz para o 

indivíduo estigmas que o reduzem a uma pessoa sem valor para a sociedade, 

como sendo um fardo para aqueles que são seus responsáveis, o que resulta 

em exclusão familiar e social chegando a maus tratos e violência (Reis, Gomes, 

Reis, Menezes &Carneiro, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde- OMS (2005) indicou três pilares da 

estrutura política do envelhecimento ativo, são elas: participação, saúde e 

segurança. Enfatizou que tais pilares devem ser atendidos objetivando a 

participação dos idosos na sociedade de acordo com suas necessidades, 

desejos e capacidades. Para se ter uma boa qualidade de vida deve-se interligá-

la a autoestima, à boa saúde física e mental, hábitos alimentares e físicos 

saudáveis, lazer, convivência social e a manutenção da capacidade funcional do 

idoso. 

 Com a filosofia de propiciar uma boa qualidade de vida ao idoso, o NAI, é 

uma forma de inclusão social, de interação e convivência saudável, resgatando 

a autonomia, dando ao idoso uma oportunidade de compartilhar seus anseios, 

angústias, experiências e buscar aprender novas atividades.  

 Assim, o projeto da NAI poderá contribuir significativamente com o 

incentivo da pessoa idosa, trazendo entendimento aos benefícios e serviços a 

que tem direito, fortalecendo os vínculos familiares e sociais, bem como o seu 

reequilíbrio físico e mental. 
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 É um serviço conveniado e caracterizado com base na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme Conselho Nacional de 

Assistência Social- CNAS. Como Serviço de Proteção Básica é devidamente 

registrado no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) e a 

fiscalização é de responsabilidade do da Secretaria Municipal de Assistência de 

Desenvolvimento Social (SMADS) através do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS). 

Metodologia: 

A metodologia do trabalho para a realização das estratégias se adequa 

às necessidades dos usuários, familiares e grupos atendidos, reconhecendo 

suas realidades e práticas, assim, progressivamente, podendo chegar a ações 

transformadoras. 

 O trabalho social prevê o acolhimento dos idosos e seus familiares, por 

meio da escuta, registro das necessidades pessoais e sociais, orientação e 

encaminhamentos para a rede local 

 

Atribuições Psicossociais:  

Assegurar os direitos dos usuários; coordenar o atendimento à 

população atendida, acolhida, escuta, orientações e encaminhamentos; 

assegurar um processo de contato junto aos familiares e articular com órgãos 

externos. 

APENDICE B 

 

PRODUTO TÉCNICO 

CARTILHA : DIÁRIO DE BORDO PARA IDOSOS 
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ANEXO 1 

Email resposta da ONDH 
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ANEXO 2 

 

Email resposta da Ouvidoria do estado do Espírito Santo 
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