
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

DESIGUALDADE NA MORTALIDADE POR VIOLÊNCIA INTERPESSOAL EM 

IDOSOS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

AÍLA MARÔPO ARAÚJO 

 

 

  

 

 

 

 

 

Natal, RN 

2016 



 
 

AÍLA MARÔPO ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALDADE NA MORTALIDADE POR VIOLÊNCIA INTERPESSOAL EM 

IDOSOS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN 

2016 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva. 

 

Área de Concentração:  Políticas de Saúde, 

Planejamento, Sistemas de Informação em 

Saúde 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Ângela 

Fernandes Ferreira 

Co-orientadora: Prof.ª Dra. Maísa Paulino 

Rodrigues 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AÍLA MARÔPO ARAÚJO 

 

DESIGUALDADE NA MORTALIDADE POR VIOLÊNCIA INTERPESSOAL EM 

IDOSOS NO BRASIL 

 

Dissertação aprovada, como requisito final, para obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

Aprovada em: ___/___/____ 

 

 

 

Banca examinadora: 

_____________________________________ 

Prof.a Dra. Maria Ângela Fernandes Ferreira 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Orientadora) 

 

_____________________________________ 

Prof.a Dra. Maísa Paulino Rodrigues 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Co – Orientadora) 

 

_____________________________________ 

Prof.º Dr. Wilton Rodrigues Medeiros 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Membro Externo ao Programa) 

 

 

 _____________________________________ 

Prof.a Dra. Grácia Maria de Miranda Gondim 

Fundação Oswaldo Cruz 

(Membro Externo à Instituição) 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus todo poderoso, pelo dom da minha vida, por ter-me dado saúde, perseverança e 

sabedoria nos dias desafiantes e diante de todos os obstáculos enfrentados, por sua presença fiel 

em todos os momentos, pelo que me foi oportunizado e pelas pessoas abençoadas que colocou 

em meu caminho. 

À minha mãinha querida, Francineide Marôpo, e ao meu pai in memorian, Francisco 

Aírton Marôpo, por tudo que me ensinaram a ser uma pessoa mais humana, com princípios 

morais, éticos, religiosos e a ser determinada no que quero, e por todo o empenho para que eu 

tivesse uma educação formal de qualidade. Devo a vocês tudo o que sou incondicionalmente. 

À minha tia, Francisca Rivaneide, pela torcida de sempre e por acreditar na minha 

capacidade. 

À minha orientadora, Profª Drª Ângela Ferreira, pelo acolhimento, por me conduzir e 

acompanhar nesse processo; pela sua objetividade e leveza como conduz as situações, que me 

fez refletir muitas vezes; por aceitar e respeitar minhas idéias e limitações; pela contribuição 

efetiva no escopo deste trabalho; pelas orientações com “dose” de política; pela paciência com 

as minhas opções laborais e por todos os ensinamentos e orientações. Com estima agradeço por 

tudo. 

À minha co-orientadora, Profª Drª Maísa Paulino, ser humano acolhedora e sensível, 

que me acompanhou desde minha graduação e sempre acreditou que conseguiria, por todas as 

oportunidades que sempre me ofertou; pelos ensinamentos; por compreender minhas idéias e 

limitações; por ter me apresentado a Profª Ângela e pelo incentivo de sempre. Com carinho 

agradeço por tudo. 

Aos meus mestres queridos da graduação da UNIFACEX, especialmente as Professoras 

Doutoras Ana Tânia Lopes Sampaio, Ana Elza Oliveira de Mendonça e Cilene Nunes Dantas 

que tenho de destacar pela motivação e confiança que sempre depositaram em mim. Ficarão 

sempre em meu coração, tenho profundo respeito e admiração por vocês, são pessoas 

humanescentes. 

À Profª Drª Rejane Menezes, que me acolheu com tanta humanidade após a minha 

graduação, és um exemplo de ética para a minha vida profissional e pessoal, pelos conselhos 

tão sábios, pela paciência de sempre e pelas valiosas contribuições na minha qualificação. 

Tenho imenso carinho pela senhora.  



 
 

Aos professores Elisângela Franco, Ewerton Willian, Cristiana Souto e Wilton 

Medeiros, pelos ensinamentos e oportunidades que me forneceram na vivência durante o 

Pet/saúde vigilância em saúde, e que assim fizerem inflamar a paixão pela vigilância em saúde. 

Aos amigos que ficarão da graduação e que sempre torcerão pelas minhas conquistas e 

acreditaram que conseguiria, Monique Lopes, Francisco Lindomar e Douglas Enedino.  

A todos da Universidade Federal do Rio do Norte, em especial o Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol). Aos docentes pelo empenho, dedicação e maestria 

no que fazem, conhecimentos vivenciados nas disciplinas, enfim foi um momento de muito 

aprendizado. Aos funcionários pela disponibilidade e acolhimento de sempre. 

Aos colegas do PPGSCol pela troca de saberes, amizade, foi muito importante a 

convivência com todos. Agradecimentos especiais aos colegas Anna Paula, Wilma Medeiros, 

Rosires Bezerra, Denise Guerra e Rayane Cruz, pela paciência de sempre. Vocês foram muito 

importantes nesse processo.  

A minha ex-aluna Priscila Borghi por ter me ajudado na coleta de dados. 

À Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, local que tive a 

oportunidade de iniciar minhas atividades docentes no curso superior de tecnologia em gestão 

hospitalar, com certeza contribuiu para afirmar minha opção pela docência. 

Ao Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB) do 

Ministério da Saúde pela oportunidade de atuação profissional na assistência. 

Ao meu atual trabalho, o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi 

especialmente nas pessoas de Dr Reginaldo Freitas e Adriana Medeiros foram essenciais nessa 

etapa final, pela compreensão de sempre, o meu muito obrigada.  

Aos que não estão aqui mencionados e foram partícipes desse processo. 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu sou de uma terra que o povo padece 

Mas não esmorece e procura vencer. 

Da terra querida, que linda cabocla 

De riso na boca zomba no sofrer 

Não nego meu sangue, não nego meu nome 

Olho para a fome, pergunto o que há? 

Eu sou brasileiro filho do Nordeste, 

Sou cabra da Peste, sou do Ceará”. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou investigar a distribuição espacial da mortalidade por agressão em idosos 

e a correlação com os determinantes sociais da saúde. Trata-se de um estudo ecológico realizado 

nas Regiões de Articulação Urbana do Brasil entre 2009 e 2013. Os dados foram provenientes 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade, Sistema de Indicadores de Saúde e 

Acompanhamento de Políticas do Idoso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Atlas 

de Desenvolvimento Humano, coletados entre janeiro e agosto de 2015. Os óbitos para o cálculo 

da taxa de mortalidade por agressão em idosos foram definidos segundo a Classificação 

Internacional das Doenças – 10ª Revisão (CID-10). Foi utilizado o programa Tabwin 3.2 para 

a coleta de dados. Em seguida, realizou-se a análise estatística com a correlação de Pearson, 

com um nível de significância estatística de 95%. Foram encontrados 12.600 óbitos por 

agressão em idosos, a maioria (85,53%) do sexo masculino, faixa etária de 60 a 69 anos 

(49,61%), raça/cor parda (46,39%), escolaridade de 1 a 3 anos de estudo (17,34%). O local de 

ocorrência foi no hospital (28%) e a principal fonte de informação foi o boletim de ocorrência 

(57,37%). Os tipos de causas mais frequentes foram agressão por meio de disparo de arma de 

fogo ou de arma não especificada (X95) (37,25%) e agressão por meio de objeto cortante ou 

penetrante (X99) (22,95%). A taxa de mortalidade por agressão em idosos nacional foi de 9,97 

por 100.000, as regiões sul e sudeste foram as maiores: 18,33/100.000 e 18,42/100.000. Dentre 

as Unidades da Federação, foram: Roraima (23,51 por 100.000), Rondônia (22,90 por 100.000), 

Alagoas (22,11 por 100.000), Acre (20,88 por 100.000) e Mato Grosso (20,20 por 100.000). 

Das Regiões de Articulação Urbana, as maiores taxas foram: Uruguaiana (59,87 por 100.000), 

Curitiba (47,75 por 100.000), São Félix do Araguaia – Confresa – Vila Rica (44,32 por 

100.000), Macaé (42,40 por 100.000) e Marabá (41,91 por 100.000). Na análise de correlação 

de Pearson, as variáveis com significância estatística e correlação fraca foram: índice de Gini 

(r=0,394, p<0,001), proporção de idosos residentes em domicílios na condição de outro parente 

(r=0,222, p<0,005), razão de dependência de idosos (r=-0,399, p<0,001), proporção de idosos 

que vivem em domicílio adequado (r=-0,147, p<0,06) e mortalidade da população em geral por 

agressão (r=0,518, p<0,001). As altas taxas de mortalidade por violência em idosos são 

explicadas pela estrutura social, econômica e de sistemas políticos no território brasileiro que 

geram iniquidades sociais, onde a violência está arraigada a essa estrutura atingindo toda a 

população do país. 
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ABSTRACT 

 

This study was intended to investigate the spatial distribution of the mortality from aggression 

in elderly people and the correlation with the social determinants of health. This is an ecological 

study held in Brazilian Regions of Urban Articulation between 2009 and 2013. Data were 

originated from the System on Mortality Information, System on Health Indicators and Follow-

up of Policies for Elderly People, Brazilian Institute of Geography and Statistics, and Atlas of 

Human Development, collected between January and August 2015. The deaths for calculating 

the mortality rate from aggression in elderly people were defined according to the International 

Classification of Diseases – 10th Revision (ICD-10). The Tabwin 3.2 software was used to 

collect data. After that, there was the statistical analysis with the Pearson correlation, with a 

statistical significance level of 95%. 12.600 deaths from aggression were found in elderly 

people, the majority (85,53%) were male, aged from 60 to 69 years (49,61%), mixed race/color 

(46,39%), schooling level between 1 and 3 years of study (17,34%). The place of occurrence 

was in the hospital (28%) and the main source of information was the police report (57,37%). 

The most frequent types of causes were aggression by means of shooting of a firearm or another 

unspecified handgun (X95) (37,25%) and aggression by means of sharp or needle-stick objects 

(X99) (22,95%). The national mortality rate from aggression in elderly people was 9,97 per 

100.000, and the South and Southeast regions were the most prominent: 18,33/100.000 and 

18,42/100.000. Among the Federation Units, emerged: Roraima (23,51 per 100.000), Rondônia 

(22,90 per 100.000), Alagoas (22,11 per 100.000), Acre (20,88 per 100.000) and Mato Grosso 

(20,20 per 100.000). From the Regions of Urban Articulation, the highest rates were: 

Uruguaiana (59,87 per 100.000), Curitiba (47,75 per 100.000), São Félix do Araguaia – 

Confresa – Vila Rica (44,32 per 100.000), Macaé (42,40 per 100.000) and Marabá (41,91 per 

100.000). When analyzing the Pearson correlation, the variables with statistical significance 

and weak correlation were: Gini index (r=0,394, p<0,001), proportion of elderly people living 

in domiciles in the condition of another family member (r=0,222, p<0,005), dependency ratio 

of elderly people (r=-0,399, p<0,001), proportion of elderly people living in appropriate 

domiciles (r=-0,147, p<0,06) and mortality from aggression in the general population (r=0,518, 

p<0,001). The high mortality rates from violence in elderly people are explained through social 

and economic structure and political systems within the Brazilian territory that produce social 

iniquities, where violence is rooted in this structure affecting the entire population of the 

country. 

 

Keywords: Mortality. Agression. Social Determinants of Health. Aged. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As causas externas de morbidade e mortalidade ocupam na atualidade lugar de destaque 

entre os indicadores epidemiológicos, sendo importante a avaliação e a realização de estudos 

que ponham tal questão em evidência, uma vez que além de perdas evitáveis no âmbito da saúde 

acarreta, também, aumento dos custos hospitalares. Assim, identificar mortes por acidente ou 

por violência e grupos da população mais afetados por determinados agravos possibilita definir 

prioridades e planejar ações para a sua resolução (TRISTÃO et al., 2012). 

No Brasil, as causas externas em 2013 foram responsáveis por 151.683 óbitos 

registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), sendo a maioria homens 

(82,2%) e pardos (50,1%). A taxa de mortalidade por causas externas foi 75,5 óbitos por 100 

mil habitantes, variando de 26,4 óbitos por 100 mil mulheres a 125,5 óbitos por 100 mil homens. 

Por faixa etária, as maiores taxas foram observadas entre os idosos (122 óbitos por 100 mil 

habitantes), seguido dos adultos de 20 a 39 anos (99,2 óbitos por 100 mil habitantes) (BRASIL, 

2015). 

Em informe sobre a situação mundial para a prevenção de violência para o ano de 2014, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que uma em cada 17 pessoas no mundo é 

vítima de maus-tratos no período de um mês, e foram destacadas como principais consequências 

da violência para toda a vida as lesões e incapacidades, transtornos mentais, problemas de saúde 

sexual e reprodutiva, além do surgimento de doenças não transmissíveis (OMS, 2014). 

No cenário nacional, em 2013 as agressões representaram nos idosos 7,94% do total das 

causas externas, com uma taxa de mortalidade de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes. 

Considerando a razão das taxas de mortalidade (por 100 mil habitantes) por causas externas, os 

idosos possuem uma chance de 6,7 vezes em morrer por agressões, 3,5 vezes em morrer por 

acidentes de transporte terrestre e 1,1 vez morrer por quedas (BRASIL, 2015). 

Debates sobre a violência no campo da saúde têm ocorrido preferencialmente na 

decorrência de modificações do perfil de morbimortalidade da população. Tem-se verificado 

certa heterogeneidade na mortalidade de homens e mulheres idosas no Brasil e nesta população 

tem provocado impacto significativo apesar de os registros não trazerem a violência como causa 

principal (CHAIRNOWICZ, 2013). 

A população mundial e a população do Brasil têm passado por diferentes modificações 

no que tange à elevação da expectativa de vida e à diminuição nas taxas de fecundidade e 

mortalidade. Esse processo de mudança tem sido intitulado de transição demográfica, a qual 
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vem acontecendo de maneira gradual nos países desenvolvidos e de forma mais rápida e sem 

planejamento, nos países em desenvolvimento, como o Brasil. (OPAS, 2005). 

Diante de tal realidade, a violência em suas diferentes tipologias está fortemente 

relacionada aos determinantes sociais da saúde (DSS). Buss e Pellegrini Filho (2007) apontam 

que fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais 

podem influenciar na ocorrência de problemas de saúde, bem como de fatores de risco à 

população, estando relacionados aos determinantes sociais da saúde. 

Os DSS emergem na perspectiva de se agregar ao conceito ampliado de saúde e assim 

dar-lhe uma melhor explicação. Esses estão vinculados aos comportamentos individuais, às 

condições de vida e trabalho, questões econômicas, sociais e culturais dos indivíduos 

(BADZIAK; MOURA, 2010). 

É importante destacar que a saúde não estabelece uma relação de causa e efeito com os 

DSS, não se tratando de um processo constante. Assim, na tentativa de explicar esses DSS, 

existem vários modelos, sendo o de Dahlgren e Whitehead (1991) o de maior destaque 

(BADZIAK; MOURA, 2010). 

A preocupação por desenvolver esse estudo sobre os óbitos de idosos que são vitimados 

por violência se dá pelo acelerado crescimento da população de idosos no Brasil e o aumento 

consubstancial da violência denominada estrutural, decorrente de problemas de ordem social, 

política e econômica, respectivamente. É válido destacar a importância em se qualificar os 

dados dos sistemas de informação em saúde para a geração de informações, de modo que 

subsidiem no direcionamento das políticas públicas e de saúde, sirvam para a tomada de 

decisão/ação e repercutam em mudanças no perfil epidemiológico da violência interpessoal. 

Nesta perspectiva, fazem-se necessários estudos que discutam tal questão, 

principalmente quando associado à violência, tendo em vista que a maioria dos estudos 

existentes foca a morbidade dando pouca ênfase à mortalidade.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral  

 

 

Investigar a mortalidade por agressão em idosos, sua distribuição espacial nas Regiões 

de Articulação Urbana e provável correlação com os determinantes sócias da saúde. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Caracterizar o perfil da mortalidade por agressão em idosos; 

 Identificar as principais causas de mortalidade por agressão em idosos; 

 Mensurar a influência das variáveis independentes de natureza sociodemográfica, 

socioeconômica, contextuais e ambientais, fragilidade social, estado funcional e 

mortalidade por agressão na população em geral sobre a taxa de mortalidade por 

agressão em idosos; 

 Conhecer a distribuição espacial das taxas de mortalidade por agressão em idosos nas 

regiões de articulação urbana, unidades da federação e regiões do Brasil. 
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 3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Aspectos conceituais: violência ou agressão? 

 

A fim de compreendermos a construção teórica do trabalho serão apresentadas 

diferentes concepções de violência e assim buscar-se-á destacar diferenciações existentes entre 

violência e agressão. 

 

"Muitos dos que vivem com o dia a dia a violência dentro e fora podem 

assumir que é uma parte intrínseca da condição humana. Mas isso não é assim. 

Violência pode ser evitada. Os governos, comunidades e indivíduos podem 

fazer a diferença” (Nelson Mandela) (OMS, 2002). 

 

O termo violência não é facilmente definido, pois envolve múltiplos fatores e 

percepções (BRASIL, 2005). A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

(MS) definem violência como ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações que 

ocasionam danos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais a si e aos outros, além de poder 

resultar em morte, deficiência de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2012). 

O vocábulo possui origem latina e vem da palavra vis que quer dizer força e se refere às 

noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro. Ao serem analisados 

os eventos violentos, estes também podem se referir aos conflitos de autoridade, luta pelo poder, 

vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do outro e de seus bens (MINAYO, 2006).  

É fato que a temática da violência não é recente, ao contrário, encontra-se presente desde 

os primórdios da humanidade e das civilizações. A relação do homem com a cultura já é por si 

violenta, mesmo que simbólica. “A violência é, portanto, uma propriedade da cultura. Mais que 

isso, é moto-propulsor da reprodução cultural” (COSTA, 1986 apud PERES, 2011, p. 18). Sem 

violência, para alguns autores, não haveria cultura; para outros seria inviável a permanência da 

espécie humana (PERES, 2011). 

É importante compreender que a violência é um termo que possui vários significados. 

Estudo definiu a violência como exercício da força física com a finalidade de causar dano ou 

prejuízo às pessoas ou bens; ação caracterizada por este comportamento, que tende a causar 

danos corporais ou reduzir a força pela falta de liberdade. Essa concepção tem um significado 

suspeito, personalizado, criminológico e lexicográfico do termo violência. Destacam-se 
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algumas expressões atribuídas à violência: crime violento; violência nas ruas; violência policial; 

guerras; suicídio; violência ao volante; violência nos meios de comunicação; violência não 

violenta; violência social; violência de grupos; violência de multidões; e violência cultural, 

estas fazem parte da violência coletiva (KHAN, 1981). 

Johan Galtung apud Khan (1981, p.193) é um dos especialistas conhecidos nas ciências 

sociais que discute a violência de forma sistematizada e multidimensional. A primeira tipologia 

da violência está representada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Primeira tipologia sistemática e multidimensional do conceito de violência proposta por Galtung. 

Natal, RN, 2016. 

 

Fonte: Domenach et al., 1981. 

 

O estudo de Gontijo e colaboradores (2010) complementa e traz que a violência depende 

de outros aspectos, por exemplo, os culturais, biológicos, sociais, econômicos e políticos, os 

quais compõem a gênese da violência. Essa interação caracteriza a complexidade do fenômeno 

e chama a atenção para a necessidade de outros setores no enfrentamento, como educação, 

assistência social e segurança pública, no que tange ao planejamento, sistematização e avaliação 

de ações de prevenção. 

No cenário mundial, apenas na década de 1990, o setor saúde começou a assumi-la 

oficialmente. E foi a partir de 1993 que a Organização Pan-Americana da Saúde passou a 

recomendar sua inclusão na agenda de intervenção dos países membros. Em razão da gravidade 

dessa problemática, em 2002, a OMS publicou o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde 

que trouxe importantes reflexões sobre a específica responsabilidade da saúde, bem como a 

importância da intersetorialidade (MINAYO, 2003). 
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No Brasil, a violência é entendida em um contexto social, pois historicamente encontra-

se associada ao processo de colonização e desenvolvimento, apesar de que, para o senso comum 

e apoiado politicamente, tem-se a ideia de que vivemos em um “país pacífico”. A violência 

social passou a se expressar de forma cruel nos últimos 25 anos com o crescimento abrupto das 

taxas de homicídio, bem como se tem observado aumento de 90% nas produções científicas 

nessa área (MINAYO, 2006). Com isso, foram iniciadas algumas tentativas a fim de alertar 

para a violência, como pode ser verificado no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Iniciativas de propostas sobre a violência. Natal, RN, 2016. 

PROPOSTA ANO 

Declaração dos direitos humanos 1948 

Centros Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na 

Infância em São Paulo 

Década de 1980 

Associação Brasileira de Prevenção aos Abusos e 

Negligências na Infância (ABNAPI), em Minas Gerais 

Década de 1980 

Assembleia Mundial sobre Envelhecimento 1982 

Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 1983 

Disque 100 1997 

Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências 2001 

Notificação obrigatória pelos profissionais de saúde das 

situações de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra crianças e adolescentes (Portaria nº 1.968) 

2001 

Registro e o Preenchimento da Autorização de Internação 

Hospitalar nos casos de atendimentos das causas externas 

(Portaria 1.969) 

2001 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

InfantoJuvenil 

2002 

Criação de ficha de registro para as causas externas e o 

Sistema de Informações em Saúde para Acidentes e 

Violências (Portarias SAS/MS nº 969 e 970) 

2002 

Estatuto do Idoso 2003 
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Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos 2004 

Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 

Saúde e a Implementação de Núcleos de Prevenção à 

Violência em Estados e Municípios (Portaria GM/MS nº 

936) 

2004 

Notificação compulsória da violência contra a mulher 

(Portaria GM/MS nº2.406) 

2004 

Plano de Ação Intersetorial de Enfrentamento da 

Violência contra a Pessoa Idosa 

2005 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

No âmbito da saúde, a inclusão da violência não foi colocada em seu conceito ampliado 

e vem ocorrendo de maneira gradual e ainda em uma lógica biomédica voltada ao tratamento 

de lesões, traumas e mortes. Tanto que se encontra contemplada no capítulo XX da 

Classificação Internacional das Doenças (CID) que trata das causas externas. Assim, as 

concepções de mortalidade por causas externas incluem: suicídios, homicídios e acidentes 

(MINAYO, 2006). 

Quanto à tipologia das violências, para efeito de notificação, a OMS estabeleceu uma 

divisão em três grandes grupos: violência contra si mesmo (autoprovocada ou autoinfligida), 

violência interpessoal (intrafamiliar, doméstica e comunitária) e violência coletiva (grupos 

políticos, organizações terroristas, milícias). Já em relação à natureza, são divididas nas 

modalidades: física, sexual, psicológica e negligência ou abandono (BRASIL, 2010a). 

Domenach (1981) sugere uma tipologia da violência que se encontra dividida em três 

níveis: distúrbios “agitação” (violência política relativamente espontânea, desorganizada, com 

importante participação da população materializada em greves políticas violentas, tumultos, 

manifestações), conspiração (violência política bem organizada, com limitada participação, 

envolve o terrorismo em pequena escala, golpes de Estado etc.) e a guerra com mortes de fato 

(violência política bem organizada, com participação popular ampliada, direcionada a derrotar 

um regime de Estado e é acompanhada de uma violência generalizada, como o terrorismo em 

ampla escala, guerras e revoluções).  

A violência em uma concepção behaviorista possui aspectos funcionalistas e 

estruturalistas. A definição de violência estrutural discutida atualmente iniciou-se em 1960, e 

esta expressão pretende abarcar por completo o “sistema imperialista” ao passo que o 

imperialismo se articula sobre um conjunto de práticas repressivas (JOXE, 1981). 
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É importante destacar que a violência serve as estruturas sociais facilitando mecanismos 

para a resolução de conflitos quando a autoridade estabelecida nos responde às exigências de 

novos grupos que querem ser escutados. A violência estrutural leva em consideração o sistema 

econômico, político, contexto conjuntural e a orientação sociopolítica geral dos países. O 

pressuposto básico é de que a violência é endêmica em cada um dos padrões sociais e contextos 

conjunturais (KHAN, 1981). 

 Já o conceito de agressão é definido por Laborit (1981) como sendo a quantidade 

de energia cinética capaz de acelerar a tendência de entropia de um sistema em sua estrutura, 

determinada como a totalidade das relações existentes entre os elementos de um conjunto. A 

agressividade é, então, um agente capaz de aplicar essa energia contra um conjunto organizado 

e pode aumentar a desordem em si mesmo, bem como diminuir sua informação e aptidão. 

Em uma perspectiva histórica, o comportamento agressivo parece intraespecífico e 

surgiu com o período neolítico com o descobrimento da agricultura e de algumas etnias 

localizadas no hemisfério norte. Algumas etnias menos favorecidas impuseram sua dominação 

nas primeiras populações neolíticas (LABORIT, 1981). 

Na tentativa de compreender esse conceito biologicamente na relação comportamental 

entre o animal e o humano, salienta-se que tais possuem necessidades biológicas endógenas. 

Esse processo relacional tem interferência no estímulo hipotalâmico responsável por causar um 

desequilíbrio médio inferior e a forma de recompensa, que é a satisfação. Quando a ação não é 

recompensada de forma biológica, o indivíduo/organismo passa a ter um comportamento 

ineficaz e apresenta como forma de defesa a agressividade, a luta (LABORIT, 1981). 

Com isso, o neurotransmissor acetilcolina é liberado imediatamente depois da agressão. 

Quando os mecanismos de luta e fuga são recompensados, a possibilidade de evitar o "ataque" 

é a agressão. A agressividade surge como um mecanismo de defesa entre os animais, o 

estabelecimento de hierarquias e a busca de dominações configuram-se no tipo de agressividade 

chamada de competitiva (LABORIT, 1981). 

A agressividade acredita-se, segundo a teoria de Winnicott, ser um movimento natural 

que tem relação desde a existência do feto dentro da barriga e é compreendida como uma 

questão de negligência e falha nas funções maternas e paternas das crianças. O agitar de braços 

de um feto na barriga é somente um movimento que, por acaso, encontra a barriga ou seu limite 

e não um soco; o mexer de pernas é somente um movimento instintual, e não um chute, não 

possui intencionalidade de ato agressivo. Portanto, somente haveria violência “quando o sujeito 

que sofre a ação agressiva sente no agente da ação um desejo de destruição” (PERES, 2011). 
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Segundo Winnicott, na fase da dependência absoluta, nenhuma mãe perceberia o gesto 

espontâneo do bebê como um gesto intencional e, portanto, violento a ela. E se a mãe não 

percebe esse ato como tal, o bebê não se perceberá como agente violentador. Nesse primeiro 

momento, não há como associar agressividade primária com violência por não haver 

intencionalidade no gesto do bebê, este é pura motilidade, pura manifestação do instinto. “É a 

mãe quem devolverá ao bebê o sentido de “maldade” ou “inocuidade” de sua agressividade 

puramente instintiva. É a mãe, e o ambiente humano, quem qualifica humanamente o instinto, 

tornando-o uma manifestação pulsional, ou seja, um desejo dirigido a um objeto (bom ou mau) 

e portador de um afeto (bom ou mau) ” (PERES, 2011). 

A partir do exposto, embora a violência também possa ser compreendida como agressão, 

que é a conduta direcionada visando a prejudicar ou ferir outra pessoa, seus conceitos envolvem 

múltiplos enfoques e direcionamentos. Podem estar inseridos dentro de marcos referenciais 

biologicistas, comportamentais, dentro de modelos exclusivamente psiquiátricos ou de 

abordagens mais amplas, como a da violência estrutural, proporcionadas pelo próprio sistema 

social com suas iniquidades (MARINO, 2004). 

 

3.1.1 A violência contra a pessoa idosa: uma prioridade na saúde pública? 

 

Considerando-se o envelhecimento populacional, torna-se cada vez mais preocupante a 

violência contra o idoso, uma vez que este vitimado leva um maior tempo para recuperação, já 

que pequenas lesões podem causar danos permanentes até a morte (SANTOS et al., 2007). 

Estudos mostram que, dentre os segmentos mais atingidos pela violência, destacam-se 

a criança, a mulher e o idoso. Isso se deve fundamentalmente à desvantagem desses grupos 

quando confrontados com o indivíduo adulto e do sexo masculino, sobretudo no que diz respeito 

à força física e à configuração do status nos diversos espaços, principalmente dentro da família 

(SANTOS et al., 2007). 

O relatório sobre prevenção da violência trouxe o diagnóstico de vários países e apontou 

que mulheres, crianças e idosos são os que mais sofrem com os abusos físicos, psicológicos e 

sexuais não fatais. Um quarto de todos os adultos já sofreu abuso físico na infância; uma em 

cada cinco mulheres foi vítima de abuso sexual na infância; uma em cada três mulheres foi 

vítima de violência física ou sexual por um parceiro ou em algum momento de suas vidas; e 

6% dos idosos sofreram abuso no período de um mês (OMS, 2014). 
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Cerca de um em cada seis (17%) relatórios de países afirmou ter realizado inquérito 

sobre abuso de idosos, sendo 32% dos países da Região Europeia, 19% dos países da Região 

das Américas e entre 7% e 13% em outras regiões, com exceção do Nordeste da Região Ásia 

Sul, onde nenhum país indicou ter realizado pesquisa com esse foco. O abuso de idosos teria 

sido também o menos pesquisado dos diferentes tipos de violência em países de baixa renda 

(OMS, 2014). 

De acordo com a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos contra o Idoso, 

“a violência consiste em ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause dano ou aflição e que 

se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança” (WHO, 2002). 

Os idosos são vítimas através de diversos tipos de violência, desde insultos e agressões 

físicas perpetrados pelos próprios familiares e cuidadores (violência doméstica), maus-tratos 

sofridos em transportes públicos e instituições públicas e privadas até a violência decorrente de 

políticas econômicas e sociais, que mantêm ou aumentam as desigualdades socioeconômicas, 

ou de normas socioculturais, que legitimam o uso da violência (violência social) (PASINATO; 

CAMARANO; MACHADO, 2006). 

Os maus-tratos e a violência contra idosos consistem em aspectos que permeiam várias 

culturas e sociedades. Vale destacar que muitas sociedades tradicionais consideravam a 

importância em se ter harmonia doméstica como elemento fortalecedor das relações familiares, 

tal aspecto vem sendo reforçado por tradições filosóficas e por políticas públicas em que não 

se reconhece os maus-tratos contra idosos, bem como sua denúncia (PASINATO; 

CAMARANO; MACHADO, 2006).  

Os primeiros estudos sobre a violência contra o idoso ocorreram por volta da década de 

1970 através de um artigo sobre o espancamento de avós. Outro estudo importante sobre os 

maus-tratos se deu com a criação de uma revista dedicada ao tema em 1989 que foi o Journal 

of Elder Abuse & Neglect. Neste cenário, o interesse pelo estudo da violência contra o idoso 

surge devido à conscientização dos valores da vida e dos direitos de cidadania, bem como as 

mudanças no perfil de morbimortalidade (PASINATO; CAMARANO; MACHADO, 2006). 

Machado e Queroz (2002) destacam que no Brasil 65% dos idosos consideram como 

violência a forma preconceituosa com a qual são tratados pela sociedade geral, bem como os 

baixos valores das aposentadorias, o desrespeito nos transportes públicos, a falta de leitos 

hospitalares, além do abandono por parte das famílias. 

Na maioria das culturas, tem-se uma tendência a separar os velhos e a segregá-los, seja 

de forma real, seja historicamente, de modo a desejar sua morte, por exemplo. Coloca-se como 
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uma não verdade o fato de que os idosos em tempos antigos eram melhor tratados, isto pode ter 

ocorrido para algumas culturas, já que também se observa nos dias atuais (BRASIL, 2005). 

No caso do Brasil há diferenciações em relação a classes, etnias e gêneros, sendo mais 

frequentes os casos de maus-tratos e abusos dos mais variados, os quais são cometidos em sua 

maioria pela família, e vão desde os castigos em cárcere privado, abandono material, 

apropriação indébita de bens, pertences e objetos, sobretudo das suas próprias residências, 

coações, ameaças e mortes (BRASIL, 2005). 

É importante destacar que a violência contra o idoso se confunde com a violência social 

e esta se encontra manifestada em três aspectos: violência estrutural (dar-se com as situações 

de desigualdade social), interpessoal (ocorre nas formas de comunicação e interação cotidianas) 

e institucional tem a ver com a reprodução das relações de poder, de domínio de menosprezo e 

de discriminação (BRASIL, 2005). 

De acordo com Minayo e Souza (2010), uma importante questão a ser apontada nesses 

episódios dar-se em relação às informações que chegam aos serviços de saúde, pois são 

verificadas situações de subregistro e subnotificação constantes. Tem-se de certo modo uma 

peculiaridade desse agravo para os idosos, já que a maior parte dos casos ocorre no ambiente 

familiar e é despontada por familiares, e isso dificulta a denúncia, como também a notificação 

dos atos abusivos. 

Outra perspectiva pode ocorrer por parte dos profissionais de saúde que não investigam 

a fundo a procedência da violência, destaca-se nesse processo a investigação familiar. Aponta-

se como questões que atravessam o profissional que não se sente preparado para a situação a 

inexistência de uma rede de serviços estruturados para o acolhimento do idoso, bem como a 

não existência de um protocolo e aspectos básicos inerentes ao processo de cuidado, como a 

escuta, tratamento e encaminhamento (MINAYO; SOUZA, 2010). 

Em geral, o idoso que é vítima de violência se sente ameaçado e assim incapaz de 

garantir sua segurança, além do que muitos desconhecem os serviços de assistência e proteção 

contra a violência e não têm a quem pedir socorro de fato. Esta conjuntura os leva a não 

denunciarem seus agressores (SANTOS et al., 2007). 

A violência contra o idoso é tida como uma das mais severas e desiguais formas de 

agressão, visto que há uma ampla relação de desigualdade do ponto de vista físico e psicológico. 

Isto ocorre devido aos deficit auditivo, visual, motor e cognitivo que o idoso apresenta, além 

do fato de o mesmo ser submetido a uma situação constrangedora diante dos outros familiares 

(SANTOS et al., 2007). 
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2014), as agressões em idosos podem 

levar a lesões físicas que variam de pequenas contusões ósseas a lesões de cabeça que podem 

levar à deficiência duradoura. Para os idosos, as consequências podem ser graves especialmente 

porque possuem ossos mais frágeis e o dano leva a consequências que exigem um maior tempo 

de recuperação, já que mesmo pequenas lesões podem causar sérios danos que podem ser 

permanentes e causar a morte. 

Em termos de políticas públicas, a relação dos países que conseguiram construir e ter 

aplicabilidade de leis voltadas à prevenção de violência teve uma média de 80% da população 

dos 133 países participantes, e estes construíram 12 leis relevantes para a prevenção de 

violência, mas apenas 50% conseguem ter uma aplicação efetiva. Tem-se que quanto à 

violência doméstica, 87% das leis foram promulgadas e 44% aplicadas, 84% promoveram leis 

sobre a presença de armas em escolas e 57% aplicaram de fato; já no que se refere ao abuso de 

pessoas idosas, apenas 59% foram promulgadas e de fato executadas/implantadas somente 30% 

(OMS, 2014). 

No Brasil, diferentes iniciativas já se deram considerando o processo de envelhecimento 

da população. No ano de 2003 é sancionado o Estatuto do Idoso (lei 10.741 de 01/10/03), após 

aprovação no Congresso Nacional. Em 19 de outubro de 2006,  a Portaria MS/GM nº 2.528 

aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, representando, assim, a atualização da 

antiga portaria (nº 1.935/94). No ano de 2009, por meio do Decreto nº 6.800, a Coordenação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa passa a ser de responsabilidade da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos (BRASIL, 2010). 

No contexto atual, a Lei nº 12.461, de 26 de julho de 2011, altera a Lei nº 10.741/03 

para estabelecer como notificação compulsória os atos de violência praticados contra o idoso 

atendido em serviço de saúde, o que já demonstra uma maior preocupação com o idoso que é 

vitimado (BRASIL, 2016). 

 

3.2 Transições epidemiológica e da mortalidade: repercussões no envelhecimento 

populacional 

 

Faz-se necessário dar destaque à transição epidemiológica que também apresenta 

impacto na transição da mortalidade, apesar de que essa nomenclatura vem sendo criticada. O 

conceito de transição epidemiológica tem apresentado críticas pelo fato de a transformação dos 

padrões de saúde não obedecer aos mesmos parâmetros na sequência, intensidade e velocidade, 



30 
 

em diferentes regiões. Para Possas (2001), a heterogeneidade das sociedades contemporâneas 

impõe um padrão de risco de tênues fronteiras, a saber: os espaços urbano/rural e selva se 

interconectam, e riscos e patologias modernas arcaicas se sobrepõem. 

Transição Epidemiológica, por sua vez, decorre da urbanização acelerada, do acesso a 

serviços de saúde, dos meios de diagnóstico e das mudanças culturais, expressivos nas últimas 

décadas, entre outros fatores (MALTA et al., 2006).  

No Brasil não tem ocorrido de acordo com o modelo experimentado pela maioria dos 

países industrializados e mesmo por vizinhos latino-americanos, como o Chile, Cuba e Costa 

Rica. Há uma superposição entre as etapas com predomínio das doenças transmissíveis e 

crônico-degenerativas; a reintrodução de doenças como dengue e cólera; ou o recrudescimento 

de outras como a malária, hanseníase e leishmanioses indicam uma natureza não unidirecional 

denominada contratransição. Assim, o processo não se desenvolve de maneira clara, criando 

uma situação em que a morbimortalidade persiste elevada para ambos os padrões, 

caracterizando uma transição prolongada, e as situações epidemiológicas das diferentes regiões 

em um mesmo país tornam-se contrastantes (polarização epidemiológica) (SCHRAMM et al., 

2004). 

Além disso, o envelhecimento rápido da população brasileira a partir da década de 1960 

fez com que a sociedade se deparasse com um tipo de demanda por serviços médicos e sociais 

outrora restrita aos países industrializados. O Estado, ainda às voltas em estabelecer o controle 

das doenças transmissíveis e a redução da mortalidade infantil, não foi capaz de desenvolver e 

aplicar estratégias para a efetiva prevenção e tratamento das doenças crônico-degenerativas e 

suas complicações (SCHRAMM et al., 2004). 

Para a melhor compreensão dessa questão, define-se envelhecimento como um processo 

natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e ocorre por modificações morfológicas, 

funcionais, bioquímicas, físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma singular cada 

indivíduo com sobrevida prolongada (MENDES et al., 2005; SILVA; BOEMER, 2009). 

O envelhecimento populacional marcou o mundo no século XX e é definido como a 

mudança na estrutura etária da população, o que produz aumento no número de pessoas acima 

de determinada idade. No Brasil, é considerado idoso o indivíduo com idade igual ou superior 

a 60 anos, enquanto que nos países desenvolvidos considera-se com idade igual ou superior a 

65 anos (FERRER; MENDES; SANTANA, 2008; BRASIL, 2010). 
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De acordo com Nasri (2008), a população torna-se mais idosa na medida em que 

aumenta a proporção de indivíduos idosos e diminui a proporção de indivíduos mais jovens, 

agregada à menor taxa de fecundidade (NASRI, 2008). 

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento ocorreu de maneira gradual e 

acompanhado de crescimento socioeconômico constante durante décadas. Já nos países em 

desenvolvimento, esse fenômeno vem ganhando relevância nas duas últimas décadas, ou seja, 

os países desenvolvidos tornaram-se ricos antes de envelhecerem; já os países em 

desenvolvimento estão envelhecendo antes de obterem um aumento substancial em sua riqueza 

(OPAS; OMS, 2005). 

Na Europa, o declínio na taxa de fecundidade iniciou-se no final do século XIX a partir 

da Revolução Industrial. Na América Latina, para os países em desenvolvimento, observa-se 

um fenômeno semelhante ao ocorrido na Europa, porém com desdobramentos diferentes. No 

modelo Europeu, aconteceram significativas mudanças no desenvolvimento social 

acompanhado pelo aumento da renda, enquanto que na América Latina, em especial no Brasil, 

ocorreu um processo de urbanização sem distribuição da renda (NASRI, 2008; RECHEL et al., 

2009). 

No que tange a mortalidade, esta é compreendida quando ocorre um aumento na idade 

média à morte concomitante a uma redução na dispersão dos óbitos ao redor dessa idade. Esse 

processo, verificado na maioria dos países desenvolvidos, resulta de uma redução na dispersão 

da distribuição dos óbitos por idade devido, basicamente, a mudanças estruturais e progressos 

no combate a doenças não transmissíveis. Outra forma de identificação desse processo consiste 

em verificar que, na medida em que a distribuição da idade à morte torna-se menos variável, a 

curva de sobrevivência fica mais retangular em sua forma, processo denominado de 

retangularização da curva de sobrevivência (GONZAGA; QUEIROZ; MACHADO, 2007). 

Aponta-se, na última década do século XVIII, que as taxas brutas de mortalidade na 

Europa estavam próximas de 30 por mil, a mortalidade infantil era superior a 250 por mil e a 

esperança de vida ao nascer girava em torno de 30 anos. É importante destacar que, mesmo em 

um cenário de péssimas condições de moradia e saúde das cidades industriais, os óbitos 

começaram a decrescer na Europa e na América do Norte no século XIX, na medida em que 

ocorriam os avanços decorrentes da Primeira Revolução Industrial. Em 1890, na Europa, a 

esperança de vida estava em torno de 37 anos, abaixo de 30 anos na América Latina (ALVES, 

2002). 
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O final do século XVIII marca o início da transição da mortalidade e deu-se inicialmente 

nas regiões com melhor estrutura econômica e avançou de forma mais gradual no século 

seguinte. Após a Segunda Guerra Mundial, teve-se uma situação de forte queda na trajetória 

desse processo, um exemplo disso foi que na Alemanha o número de crianças que morriam 

antes de completar um ano de idade caiu mais de 40 vezes e passou de 221 por mil, em 1980, 

para 5 por mil, em 2000 (ALVES, 2002). 

O século XX de maneira inquestionável apresentou maior redução da mortalidade. Em 

2000, a mortalidade infantil tinha reduzido para 6 por mil na Europa Ocidental, 12 por mil no 

continente Europeu, 36 por mil na América Latina e Caribe e 57 por mil no mundo. Em relação 

à esperança de vida ao nascer da população mundial, elevou-se de maneira acentuada e chegou 

a 77,5 anos na Europa Ocidental, 73,3 anos na Europa como um todo, 69,4 anos na América 

Latina e Caribe e 65,6 anos no mundo (ALVES, 2002). 

Evidencia-se que em média a esperança de vida dobrou em cem anos e deu-se de um 

século para outro, provavelmente este cenário não mais ocorra. São apontadas para explicar 

essa situação duas correntes: uma delas tem como destaque a melhoria do padrão de vida da 

população e a contribuição do desenvolvimento econômico, e a outra é voltada para as 

contribuições da inovação médica, dos programas de saúde pública e da melhoria no acesso às 

condições sanitárias (ALVES, 2002). 

Esse processo tem conexão com um importante marco que tem ocorrido na população 

mundial que é o envelhecimento da população. Pois, esta tem perpassado por diferentes 

modificações no que tange à elevação da expectativa de vida e diminuição nas taxas de 

fecundidade e mortalidade, o que implica em um processo denominado “revolução 

demográfica” (OPAS; OMS, 2005). 

 

3.3 A mortalidade por violência interpessoal como indicador de saúde  

3.3.1 A qualidade da informação sobre a mortalidade por violência 

 

A informação e o aprimoramento de suas fontes são potenciais para a mudança social. 

No campo das violências, especificamente, tem-se buscado uma socialização do conhecimento 

dos problemas, embora que ainda tenha muito a avançar. O Centro Latino-Americano de 

Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, da Escola Nacional de Saúde Pública 
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(Claves/Ensp/Fiocruz), destaca para a importância de melhorar e agilizar a informação através 

da vigilância epidemiológica para este agravo (MINAYO, 2003). 

A consolidação dos dados de diversas fontes constitui uma tarefa complexa e um dos 

desafios a ser superado, o que remete à necessidade da existência de uma política de informação 

no país que abarque tanto as questões de gênero quanto as da violência de forma articulada 

tanto intra quanto intersetorialmente (GALVÃO, 2008). 

Nesse sentido, os sistemas de informações em saúde (SIS) têm grande importância 

enquanto métodos de coleta, processamento, análise e transmissão de informações essenciais 

para o planejamento, organização, operacionalização e avaliação dos serviços de saúde. Os 

mesmos foram criados com a intenção de elaborar diagnósticos de saúde, proporcionando aos 

gestores de diversas esferas governamentais a formulação de indicadores que oportunizem a 

fomentação de políticas, planos e programas de saúde de acordo com a realidade 

epidemiológica de cada população (BRASIL, 2009). 

No Brasil, a expansão e o fortalecimento dos SIS iniciaram-se a partir da década de 

1970, com a primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação de Saúde em 1975, em 

que alguns dos principais sistemas de abrangência nacional começaram a ser criados, como o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Entretanto, os maiores avanços desses 

sistemas aconteceram com a criação do Sistema Único de Saúde em 1988, principalmente com 

a instituição do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) em âmbito Ministerial, em 

meados da década de 1990, onde foram definidas as responsabilidades de coletar, processar e 

disseminar informações sobre saúde no país (BRASIL, 2009). 

Nesse contexto, define-se indicador como uma ferramenta importante, pois informa 

sobre o progresso em direção a uma determinada meta, sendo utilizado como recurso para 

deixar mais perceptível uma tendência ou fenômeno não imediatamente detectável através dos 

dados isolados (SOBRAL; FREITAS, 2010). 

Ele não é um elemento explicativo ou descritivo, mas uma informação pontual no tempo 

e no espaço cuja integração e evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade. 

Para os gestores, os indicadores são ferramentas essenciais no processo de tomada de decisões; 

para a sociedade, são instrumentos importantes para o controle social (SOBRAL; FREITAS, 

2010). 

Na mortalidade, os indicadores surgiram a partir de uma preocupação em conhecer as 

causas e os meios de evitar a doença e a morte. Aponta-se que a qualidade dos dados de 

mortalidade depende da qualidade dos registros médicos, visto que tem como principal 
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instrumento de coleta de dados a declaração de óbito (DO), além da acurácia nos diagnósticos, 

sendo afetada pela incompletude nos dados preenchidos na DO (LIMA; PORDEUS; 

ROUQUAYROL, 2013). 

As estatísticas de mortalidade são frequentemente utilizadas para avaliação do estado 

de saúde das populações, planejamento de políticas públicas e para dimensionar o impacto de 

intervenções. A comparação entre diferentes padrões de mortalidade sugere hipóteses 

etiológicas a serem testadas, com isso a qualidade dessa informação é preocupação permanente 

para os serviços de saúde (MATOS; PROIETTI; BARATA, 2007). 

É sabido que uma gama significativa das formas de violência não chega ao 

conhecimento institucional oficial, constituindo uma “cifra ‘negra” sobre a qual não existem 

quaisquer informações. Além disso, outras formas de violência não são sequer reconhecidas 

pela sociedade e, consequentemente, pelas instituições (NJAINE et al., 1997). 

No Brasil, a identificação correta da causa desses óbitos depende de fluxo específico de 

informações, que se inicia nos hospitais e delegacias com o registro do tipo de violência 

ocorrido nos documentos de encaminhamento do corpo para necropsia (MATOS; PROIETTI; 

BARATA, 2007). 

Essas informações e os resultados da perícia são transcritos na DO e o fluxo termina nas 

secretarias de saúde, com sua utilização para a codificação e seleção da causa básica. A alegação 

de desconhecimento e temor de implicações legais são as justificativas mais comuns dos 

médicos legistas que atuam em institutos de medicina legal (IML) para a ausência do registro 

das circunstâncias do óbito. Este fato contribui para existência de número excessivo de óbitos 

classificados como acidentes não especificados ou lesões de intencionalidade ignorada 

(MATOS; PROIETTI; BARATA, 2007). 

Assim, o processo de produção da informação, por um lado, não reflete a realidade e a 

intensidade dos eventos que deveria recobrir; por outro, adequa-se à concepção dominante de 

violência e de sujeitos violentos que a sociedade hegemonicamente retém em seu imaginário, 

realizando uma crítica sobre essa criação simbólica (NJAINE, 1997). 

Contudo, é importante colocar que a qualidade dos dados de saúde pública sobre 

homicídios é influenciada por fatores similares aos dados policiais, incluindo os recursos 

humanos insuficientes e profissionais de saúde (especialmente nos países em desenvolvimento), 

os problemas de subestimação, quando nem todas as mortes são devidamente examinadas e 

certificadas, e a possibilidade de que a avaliação da causa da morte tenha sido alterada por 

codificadores após as estatísticas produzidas (OMS, 2014). 
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3.4 Os determinantes sociais da saúde e sua influência na mortalidade  

 

A compreensão sobre os determinantes sociais da saúde perpassa pelo entendimento do 

processo saúde-doença nas diferentes populações, bem como do modelo de atenção à saúde 

vigente, ou seja, faz-se necessária uma compreensão holística para descobrir qual modelo 

melhor explica a determinação social da saúde ou da doença. 

No âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil, com a Constituição Federal de 

1988, a visão de saúde passou de ser a mera ausência de doenças para uma concepção mais 

ampliada além de bem-estar psicossocial, e o enfoque passou a ser voltado para os 

determinantes sociais da saúde e principalmente para a qualidade de vida (COTTA, 2013). 

Essa perspectiva foi reafirmada com a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990, em que o 

artigo 3º dispõe sobre o conceito de saúde que “tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” 

(BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, o estudo das iniquidades em saúde consiste em observar que relações 

entre as pessoas com baixa renda e a saúde dessas e de que forma essas questões podem ser 

reduzidas. Assim, não é somente conhecer quais são os determinantes em saúde no âmbito 

individual, mas conhecer esses determinantes em nível social, exemplo disso foi o estudo 

realizado por Rose e Marmot sobre a doença coronariana em funcionários públicos, em que foi 

verificado que os fatores individuais explicavam entre 35 e 40% da diferença, já os outros 60% 

eram relacionados aos DSS (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

A partir disso, os DSS emergem na tentativa de agregar ao conceito de saúde. Esses 

estão vinculados aos comportamentos individuais, às condições de vida e trabalho, questões 

econômicas, sociais e culturais dos indivíduos (BADZIAK; MOURA, 2010).  

Com isso, é importante destacar que a saúde não é uma relação de causa e efeito com os 

DSS, essa relação não é uma constante, visto que fatores individuais também possuem 

interferência nesse cenário, além de que o texto menciona que são as iniquidades sociais. Na 

tentativa de explicar os DSS, alguns modelos são sugeridos e o mais clássico é o modelo de 

Dahlgren e Whitehead (1991), norteado por níveis que vão desde os aspectos individuais até os 

macrodeterminantes, sempre com destaque para as principais influências encontradas em cada 

momento (BADZIAK; MOURA, 2010). 
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Diante disso, os DSS são influenciados pelos diferentes paradigmas que compunham a 

saúde em uma perspectiva histórica e “evolutiva” conceitualmente, já se tinham perspectivas 

pautadas no empirismo, religiosidade, crenças, curandeirismo, era bacteriológica (modelo 

unicausal), aspectos sanitários, sociais, educacionais, modelo multicausal e atualmente o de 

vigilância à saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

O marco conceitual dos determinantes sociais da saúde envolve dois grandes grupos, 

que são os determinantes estruturais das iniquidades em saúde e determinantes estruturais da 

saúde. Esse marco traz a abordagem de que as iniquidades em saúde não podem ser combatidas 

sem que as iniquidades sociais também sejam enfrentadas (OMS, 2011).  

Nesse ensejo, corrigir essas desigualdades é promover, portanto, justiça social, já que 

tem por objetivo superar as desigualdades na saúde no prazo de uma geração, claro que 

considerando as diferenças existentes entre os países. Aponta como princípios para atingir a 

igualdade na saúde: 1. Melhorar as condições de vida diária (condições nas quais as pessoas 

vivem, crescem, trabalham e envelhecem); 2. Abordar a desigualdade, distribuição de poder, 

riqueza e recursos; e 3. Avaliar a dimensão do problema, que ações são necessárias, disseminar 

o conhecimento sobre os determinantes sociais da saúde e sensibilizar o público sobre o tema 

(OMS, 2010). 

Nessa perspectiva, o desafio global a ser enfrentado pelos países deve ser o de atuar 

sobre esses determinantes sociais da saúde de maneira planejada visando produzir uma 

igualdade na saúde para que se tenha ofertas de emprego para todos, igualdade entre os sexos e 

de fato baixos níveis de exclusão social (OMS, 2010). 

Fomenta-se que cada vez mais ocorra a inclusão social dos diferentes atores sociais e 

que caminhar para eliminar as desigualdades sociais e na saúde seja prioridade global entre os 

gestores políticos dos países, mas que, principalmente, a população esteja cada vez mais atuante 

nos processos de decisão que prezem pelo seu bem-estar (OMS, 2010).  

Para o monitoramento das ações, é necessário que sejam utilizados indicadores para 

subsidiar as políticas sobre os determinantes sociais, pois de fato a informação é reconhecida 

como fundamental ferramenta para os que estarão à frente da formulação das políticas nos 

diferentes setores (OMS, 2011). 

 

3.4.1 O Modelo de Dahlgren e Whitehead  
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O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe que os DSS são dispostos em camadas, que 

vai de uma camada chamada proximal, mais relacionada aos fatores individuais, até a camada 

distal que compreende macrodeterminantes envolvidos. Neste contexto, esse modelo tem como 

propósito fomentar processos de intervenção e ações a serem despontadas, seja sobre doenças, 

agravos ou situações respectivas que necessitem de múltiplos fatores para serem explicadas 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; CNDSS, 2008). 

Os indivíduos, com seus aspectos individuais de idade, sexo e fatores hereditários 

exercem influência sobre o seu potencial e suas condições de saúde, estão na base do modelo 

(determinantes proximais). Em uma camada subjacente, estão o comportamento e os estilos de 

vida individuais, situados no limiar entre os fatores individuais e os DSS. Na camada seguinte 

estão os fatores relacionados às condições de vida e de trabalho (determinantes intermediários) 

e a disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes saudáveis e serviços essenciais, como 

saúde, educação e outros que expressam a vulnerabilidade social das pessoas. O último nível 

diz respeito aos macrodeterminantes que influenciam as demais camadas e estão relacionados 

às condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade, incluindo determinantes 

supranacionais, como o modo de produção e consumo de uma cidade, estado ou país, e até o 

processo de globalização (Figura 2) (CNDSS, 2008). 

Esses macrodeterminantes agem sobre todos os outros, pois o padrão de vida alcançado 

por grupos específicos determina a escolha da moradia, do trabalho, das interações sociais e 

dos hábitos alimentares com repercussões sobre a saúde (GEIB, 2012). 

 

Figura 2 - Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991). 
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Este modelo explica os mecanismos pelos quais as interações entre os diferentes níveis 

de condições sociais produzem as desigualdades em saúde, desde o individual até o nível das 

condições econômicas, culturais e ambientais que predominam na sociedade como um todo 

(GEIB, 2012). 

O modelo de Dahlgren e Whitehead destaca a importância dos fatores não clínicos sobre 

a situação da saúde dos indivíduos e das populações. Neste texto será utilizado como marco 

conceitual para a análise da cadeia de produção social da saúde do idoso por possibilitar a 

cartografia dos pontos de acesso para a ação política sobre os DSS (GEIB, 2012). 

Para o idoso, utiliza-se como ponto de partida o nível da macrodeterminação, 

percorrendo na sequência os níveis intermediários e, por fim, o nível proximal. Cabe ressaltar 

que cada um deles possui sua própria importância, mas age em inter-relação com os demais em 

mecanismos tão complexos, que se torna difícil perceber sua atuação isolada. Além de agir na 

forma de gradiente social, as circunstâncias econômicas e sociais desfavoráveis também afetam 

a saúde no curso da vida, tornando a saúde dos idosos ainda mais suscetível à determinação 

social pela acumulação das exposições aos fatores de risco (GEIB, 2012). 

As redes sociais e comunitárias constituem o capital social, entendido como o conjunto 

das relações sociais caracterizadas por atitudes de confiança e comportamento de cooperação e 

reciprocidade. As redes sociais são formadas por amigos, parentes e vizinhos, grupos religiosos, 

associações sindicais, associações de moradores e clubes recreativos, os quais possibilitam que 

os grupos de pessoas estabeleçam as relações de solidariedade e confiança que caracterizam o 

capital social (GEIB, 2012). 

Para muitas pessoas, em especial as idosas, as redes constituem o único recurso 

disponível para aliviar as cargas da vida cotidiana e aquelas que provêm da enfermidade (GEIB, 

2012). 

O empobrecimento do capital social tem sido apontado como um determinante social 

da saúde, incluído no modelo de Dahlgren e Whitehead, o qual atua sobre o estilo de vida, sendo 

tão nocivo como o fumo, a hipertensão, a obesidade e o sedentarismo. O desgaste dos laços de 

coesão social em sociedades não equitativas tem explicado em grande medida por que sua 

situação de saúde é inferior à de sociedades em que as relações de solidariedade são mais 

desenvolvidas (GEIB, 2012). 

 

3.4.2 A Mortalidade e os Determinantes Sociais da Saúde 
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O artigo de Marmot et al. (1997) traz a discussão sobre as desigualdades sociais e da 

saúde no âmbito da mortalidade e destaca que se incluem nos estudos de mortalidade, mas que 

a situação econômica das pessoas não é fator determinante. Assim, o estudo traz um retrospecto 

acerca das estatísticas de mortalidade em países como Estados Unidos e Grã-Bretanha, e os 

estudos Whitehall através de todo o seu delineamento, sempre na perspectiva de buscar 

explicações para as desigualdades sociais de saúde na mortalidade. 

Foi apontado no estudo de Marmot e colaboradores que as estatísticas sobre a 

mortalidade iniciaram em 1991 na Grã-Bretanha e os estudos realizados têm evidenciado uma 

relação inversa entre a posição social do indivíduo e a mortalidade. Nos EUA, também se tem 

verificado essa relação entre as medidas de status socioeconômico e de mortalidade.  Na Grã-

Bretanha foi encontrado que mesmo após a instituição de um acesso universal aos serviços de 

saúde, após o Serviço Nacional de Saúde, com o Comitê “Preto”, foi concluído que as 

desigualdades sociais haviam aumentado e os determinantes das desigualdades em saúde 

estavam em outros locais, que não somente nos serviços de saúde, ou seja, na questão do acesso 

a estes (MARMOT et al., 1997). 

Com isso, é fato que as desigualdades na saúde enquanto contribuinte para a mortalidade 

não consistem em algo estatístico, mas que variam de acordo com o país, ao consideramos 

aspectos sociais, econômicos e culturais ao longo do tempo. Desta forma, devem ser 

incorporadas estratégias que visem intervir nessas questões e assim reduzir as desigualdades 

encontradas (MARMOT et al., 1997). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo com dados individuais e agregados, observacional, transversal e 

ecológico. 

Os estudos ecológicos ocorrem com dados agregados e, por isso, possuem como unidade 

de análise “grupos”, e não o indivíduo. Esses agregados de indivíduos podem ser populações 

de países, regiões ou municípios, entre outros. De fato, um estudo ecológico baseia-se na 

comparação de indicadores em que determinada população foi submetida ou na comparação 

desses indicadores com grupos de múltiplas populações expostas. Com isso, para a análise dos 

dados, deve-se utilizar medidas agregadas através de taxas, indicadores, proporções, médias e 

outros tipos de estatísticas (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 

Quanto às principais vantagens deste estudo, aponta-se a facilidade na execução, baixo 

custo relativo, simplicidade analítica e capacidade de geração de hipóteses (ROUQUAYROL; 

GURGEL, 2013). 

Uma das limitações nos estudos ecológicos é a chamada “falácia ecológica”, pois diante 

de uma associação observada entre agregados, não obrigatoriamente esta associação deve 

ocorrer com indivíduos. Destacam-se como desvantagens o baixo poder de análise, que depende 

da qualidade dos registros que serão analisados, pouco controle sobre a mensuração das 

variáveis e, principalmente, pode levar a conclusões equivocadas (ROUQUAYROL; 

GURGEL, 2013). 

 

4.2 População e Universo do Estudo 

 

O trabalho teve como unidade de agregação as 161 Regiões de Articulação Urbana do 

Brasil (RAUs).  

As RAUs decorrem do projeto regiões de influência das cidades (REGIC), publicado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2008, que tem por finalidade reduzir as 

desigualdades sociais, de maneira a manter a diversidade cultural, ambiental e econômica do 

país (IBGE, 2013). 
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A contextualização das regiões foi construída, assim, a partir de uma visão que combina 

o processo de urbanização e o processo de integração do mercado nacional com o surgimento 

de estruturas verticais que estabelecem relações em rede e fortalecem cidades e aglomerações 

urbanas como elementos fundamentais de interconexão da gestão, da infraestrutura e das 

atividades produtivas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Processo de formação das Regiões de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Nesse sentido, foram originados três tipos de regiões de articulação urbana, que são: 

região ampliada de articulação urbana, região intermediária de articulação urbana e região 

imediata de articulação urbana. 

As regiões ampliadas de articulação urbana são em um total de 14 e expõem o comando 

das principais cidades sobre o território nacional, diluindo, deste modo, as fronteiras dos 26 

estados e a do Distrito Federal. Na sua organização contemplam um nível macrorregional pelos 

principais centros urbanos e refletem questões como expansão da malha viária, integração de 

bacias hidrográficas, da articulação sul-americana, da ocupação das fronteiras terrestres e 

marítimas, mudanças climáticas e temas nacionais e internacionais na atualidade (Figura 4). 

 

Figura 4 -  Divisão Urbano-Regional – Regiões de Ampliadas de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

As regiões intermediárias de articulação urbana, que serão utilizadas neste estudo, são 

em um total de 161, resultam da subdivisão das regiões ampliadas e possuem centros urbanos 

nos níveis de capital regional A, B e C, Centro sub-regional (regiões medianas) e com 

população e área de tamanhos que variam de acordo com a localização (Figura 5) 

Os centros polarizam um número grande de municípios no atendimento a bens e serviços 

de alta complexidade, atividades de gestão pública e privada e articulam órgãos e empresas 

privadas. 

 

Figura 5 - Divisão Urbano-Regional – Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

Já as regiões imediatas de articulação urbana são divididas em 482 e ocorrem a partir da 

subdivisão das regiões intermediárias. São formadas em torno dos centros sub-regionais A e B 

e dos Centros de zona A e B, de atuação abaixo dos de Capital regional e com centralidade 

definida, envolve também atividades e produtos de menor complexidade (Figura 6). 

As regiões deste nível refletem em grande parte a área vivida pela população, 

acessibilidade e seu deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de bens e serviços 

corriqueiros (como serviços de advocacia, contabilidade, oftalmologia, ortopedia e busca de 

bens como geladeiras, televisões e automóveis). 

 

Figura 6 - Divisão Urbano-Regional – Regiões Imediatas de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

Optou-se em utilizar as RAU na perspectiva de estabilizar as taxas de mortalidade entre 

os municípios considerando as diferenças regionais existentes, sendo assim uma maneira de 

obter agregados coesos de municípios resolvendo suas múltiplas vinculações. Essas RAUs 

visam estabelecer relações de busca por bens e serviços e gestão de modo que apresentam 

vinculações fortemente divididas entre mais de um município. É importante salientar que as 

RAU intermediárias escolhidas neste estudo extrapolam os limites de unidades da federação.  

 

 

4.3 Fontes de dados 

 

Foi realizada uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados LILACS, 

SCIELO, PUBMED e CINAHL, entre os anos de 2003 e 2015 (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). Os artigos foram encontrados através dos descritores: “Agression”; “Aged”; 

“Mortality”; “Social Conditions”; “Violence”; “Social Inequity”; “Social Determinants of 

Health”, com a finalidade de responder as seguintes questões: Quais os estudos disponíveis na 

literatura trazem a relação entre os determinantes sociais da saúde e a mortalidade por agressão 
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em idosos? Existe relação entre a mortalidade por agressão em idosos e os determinantes sociais 

da saúde?.  

Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: estudos que utilizaram como amostra 

idosos com 60 anos ou mais, artigos entre 2003 e 2015, idiomas em português, inglês e 

espanhol, com texto completo disponível e que fossem procedentes de países da América 

Latina. Os critérios de exclusão foram estudos em forma de apostila, cartas, editoriais, teses e 

dissertações, duplicados entre as bases de dados, não respondessem à questão de pesquisa e que 

tratassem da mortalidade por outras patologias. 

O processo de busca e seleção dos artigos foi realizado por dois revisores, utilizando o 

consenso nos estudos discordantes. Primeiramente, foi realizada a leitura do título da 

publicação, seguida pela leitura criteriosa do resumo, para verificar a adequação dos critérios 

de inclusão. Nos casos em que o título e o resumo não foram suficientes para definir a temática 

pesquisada, buscou-se a publicação na íntegra, de forma que todos os critérios pudessem ser 

aplicados e os artigos que respondessem à questão norteadora fossem selecionados. 

No total foram obtidos 115 artigos que se enquadraram nos critérios estabelecidos, e 

selecionados 11. 

Em seguida foram coletados os dados referentes ao Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, disponíveis 

através da base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso 

(SISAP - Idoso), bem como os sociais e demográficos de uso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Atlas de Desenvolvimento Humano. 

No cálculo da taxa de mortalidade por agressão em idosos e mortalidade por homicídios 

na população geral foram utilizados os critérios da Rede Inte3ragencial de Informações em 

Saúde (RIPSA). A taxa indica o risco de morte por agressão, em que taxas elevadas podem 

estar relacionadas à exposição a fatores e grupos de risco, além de assistência às vítimas de 

forma ineficaz e aspectos relacionados à qualidade da informação. 

Para o cálculo, tem-se no numerador o número de óbitos por agressão (residentes), por 

faixa etária e ano considerado, e no denominador tem-se a população total residente por ano e 

faixa etária considerados (x100.000). A taxa foi calculada segundo o sexo, faixa etária, ano de 

ocorrência e local de residência. 

 

𝑇𝑀𝐴𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑖𝑑𝑜𝑠𝑜 =
Número de óbitos por agressão em idosos, por município e ano

Populaçao de idosos, por município, e ano
 𝑥 100.000 
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Para a base de cálculo da taxa de mortalidade foram utilizados os dados disponíveis pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, localizados no DATASUS, ano de 2010. Optou-

se por este ano de referência por ser o de realização do último censo demográfico no Brasil, em 

uma perspectiva de maior confiabilidade dos dados. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a agosto de 2015, relativa aos anos de 

2009 e 2013. Na sequência serão detalhados os SIS e as bases de dados que foram utilizados 

nesta pesquisa. 

 

 4.3.1 Características do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

 

O SIM é um sistema de vigilância epidemiológica nacional e tem por objetivo captar 

dados sobre os óbitos do país a fim de fornecer informações sobre mortalidade para todas as 

instâncias do sistema de saúde. Ele possui como documento básico a Declaração de Óbito (DO), 

padronizada em todo o território nacional (BRASIL, 2001). Os dados são utilizados para 

calcular a taxa ou coeficiente de mortalidade e mortalidade proporcional por grandes grupos de 

causas, por causas específicas, faixa etária, sexo, escolaridade, ocupação e outras características 

dos óbitos (FIOCRUZ, 2008). 

 

4.3.2 Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP - 

Idoso) 

 

Em relação ao SISAP - Idoso, trata-se de um sistema de informação que surgiu devido 

à necessidade de disponibilizar informações e indicadores que possam auxiliar no planejamento 

e nas ações voltadas à saúde da pessoa idosa, sendo também um instrumento para o 

monitoramento das metas pactuadas no âmbito nacional e mundial. O sistema foi desenvolvido 

pelas áreas técnicas da saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde e do laboratório de 

informação em saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 

da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (FIOCRUZ, 2011). 

 

4.3.3 Censo Demográfico 2010 
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O censo demográfico é organizado no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e ocorre no Brasil a cada dez anos com o objetivo de contar os habitantes, 

bem como identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, o último 

realizado ocorreu em 2010 e serve de base para organização das políticas no país, seja no âmbito 

público ou privado para os próximos 10 anos (IBGE, 2013). 

 

4.3.4 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 

O Atlas de desenvolvimento humano é uma idealização do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, sendo apresentado como uma plataforma de consulta do índice de 

desenvolvimento humano dos municípios brasileiros. Além do IDH, possui mais de 200 

indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade. 

 

4.4 Variáveis do estudo 

 

As variáveis do estudo consistem em dados agregados coletados para todos os 

municípios do Brasil. A variável dependente corresponde aos óbitos de idosos com idade acima 

de 60 anos por agressão, segundo local de residência, agregados nas regiões intermediárias de 

articulação urbana, expressa pela taxa de mortalidade por agressão em idosos.  

Os óbitos foram definidos segundo a Classificação Internacional das Doenças – 10ª 

Revisão (CID-10) através do capítulo XX que se refere às causas externas de morbidade e 

mortalidade, classificadas pelos códigos referentes às “agressões” que incluem X85 a Y09 e 

Y35 (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Distribuição dos tipos de causas de óbitos por agressão segundo a CID-10. Natal, RN, 2016. 

Código Descrição 

X85 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 

X86 Agressão por meio de substâncias corrosivas 

X87 Agressão por pesticidas 

X88 Agressão por meio de gases e vapores 

X89 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados 

X90 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas 

X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação 
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X92 Agressão por meio de afogamento e submersão 

X93 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão 

X94 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior 

calibre 

X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada 

X96 Agressão por meio de material explosivo 

X97 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas 

X98 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes 

X99 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante 

Y00 Agressão por meio de um objeto contundente 

Y01 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado 

Y02 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em 

movimento 

Y03 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor 

Y04 Agressão por meio de força corporal 

Y05 Agressão sexual por meio de força física 

Y06 Negligência e abandono 

Y07 Outras síndromes de maus tratos 

Y08 Agressão por outros meios especificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Y09 Agressão por meios não especificados 

Y35 Intervenções legais 

Fonte: Classificação Internacional de Doenças  

 

As variáveis independentes foram caracterizadas em sociodemográficas, 

socioeconômicas, contextuais e ambientais, fragilidade social, estado funcional e a mortalidade 

por agressão  na população geral (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Descrição das variáveis do estudo segundo nome, descrição e fonte de dados. Natal, RN, 2016. 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Nome da variável Descrição Fonte de dados 

Sexo  Caracterização genética e anátomo-

fisiológica dos seres humanos, que os 

classifica em machos ou fêmeas. 

IBGE 

Raça/Cor Característica declarada pelas pessoas 

de acordo com as seguintes opções: 

branca, preta, amarela, parda ou 

indígena. 

IBGE 

Razão de dependência 

de idosos 

É a razão entre o segmento etário da 

população definido como 

economicamente dependente (acima 

de 60 anos) e o segmento etário 

potencialmente produtivo (entre 15 e 

59 anos), na população residente em 

SISAP - IDOSO 
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determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. 

Razão de apoio aos pais É a medida que se usa para expressar 

a demanda familiar de apoio a seus 

membros idosos, expressa pelo 

proporção de idosos com 80 anos ou 

mais que vivem com pessoas de 50 a 

64 anos. 

SISAP - IDOSO 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS 

Nome da variável Descrição Fonte de dados 

Índice de Gini Consiste em um indicador capaz de 

medir o grau de concentração de renda 

em determinados grupos. Na prática, 

compara os 20% mais pobres com os 

20% mais ricos. 

PNUD 

Percentual de pobres Proporção de pobres PNUD 

Percentual de 

vulneráveis à pobreza 

Proporção de vulneráveis a pobreza PNUD 

Escolaridade Número de anos de estudo completos IBGE 

Taxa de analfabetismo 

em idosos 

Percentual de pessoas com 15 ou mais 

anos de idade que não sabem ler e 

escrever pelo menos um bilhete 

simples, no idioma que conhecem na 

população total residente de mesma 

faixa etária, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado.  

SISAP - IDOSO 

IDHM É uma medida composta de 

indicadores dos municípios de três 

dimensões: longevidade, educação e 

renda. O cálculo tem como base a 

média geométrica desses indicadores. 

PNUD 

VARIÁVEIS CONTEXTUAIS E AMBIENTAIS 

Nome da variável Descrição Fonte de dados 
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Proporção de idosos 

que vivem em 

domicílios adequados 

Percentual de idosos de 60 anos ou 

mais que vivem em domicílios 

adequados. A categoria "'adequada" 

incluí os domicílios particulares 

permanentes com rede geral de 

abastecimento de água, com rede geral 

de esgoto ou fossa séptica, coleta de 

lixo por serviço de limpeza e até 2 

moradores por dormitório. 

SISAP - IDOSO 

VARIÁVEL FRAGILIDADE SOCIAL 

Nome da variável Descrição Fonte de dados 

Proporção de idosos 

que moram sozinhos 

É expressa através do percentual de 

pessoas com 60 anos ou mais que 

residem em domicílios sozinhos pelo 

total de pessoas com 60 anos ou mais.  

SISAP - IDOSO 

Proporção de idosos 

residentes em 

domicílios na condição 

de outro parente 

Expressa a proporção de idosos que 

vivem em um arranjo familiar ou 

domiciliar no qual não são chefes, 

nem cônjuges, o que pode indicar 

algum tipo de dependência, seja por 

falta de renda ou por incapacidade 

funcional. 

SISAP - IDOSO 

Percentual de 

vulneráveis e 

dependentes de idosos 

Percentual de pessoas em domicílios 

vulneráveis à pobreza e dependentes 

de idosos 

PNUD 

VARIÁVEL MORTALIDADE 

Coeficiente de 

Mortalidade por 

agressão  

É expressa pelo número de óbitos por 

agressões (códigos da CID-10: X85 - 

Y09 e Y35), por 100 mil habitantes, na 

população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano 

considerado. Estima o risco de 

mortalidade por agressão. 

DATASUS 

Fonte: IBGE/SISAP-IDOSO/PNUD/DATASUS, 2016. 

 

4.5 Tratamento e Análise dos dados 

 

Os dados foram coletados e organizados em planilhas eletrônicas de cálculo em relação 

a todas as variáveis incluídas na pesquisa. Foi utilizado o software livre Tabwin 3.2 para a coleta 

de dados e o cálculo da taxa de mortalidade por agressão, bem como a distribuição espacial.  
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Previamente à análise, foi realizado o exame dos dados de mortalidade na perspectiva 

de identificar a presença de dados perdidos e atípicos (ou outliers). 

Foi utilizada a técnica de linkage determinístico dos bancos de dados que consiste na 

agregação de vários bancos de dados de modo que seja formado um banco único. Ocorreu a 

integração dos diferentes bancos de dados (DATASUS, Atlas de desenvolvimento humano, 

IBGE e SISAP –Idoso) e, em seguida, foi realizado o linkage com um arquivo gráfico (shape) 

das Regiões de Articulação Urbana (RAU). 

Para a transformação dos 5.565 municípios em 161 regiões, utilizou-se o banco de dados 

das regiões intermediárias de articulação urbana que possui um código com 7 dígitos; em 

seguida o banco foi ordenado pela variável-chave (código do município) e realizado o linkage.   

Após o banco está completo, foi realizada a ponderação das taxas com o objetivo de 

estabilizar devido à existência de municípios com grandes e de pequenas populações.  

 

4.5.1 Análise dos dados 

 

A análise descritiva incluiu a taxa de mortalidade de idosos por agressão das RAU, bem 

como a proporção da mortalidade por agressão por faixa etária, sexo, raça/cor, escolaridade, 

local de ocorrência e fonte de informação.  

Para verificar a presença de correlação da variável dependente com as variáveis 

independentes, utilizou-se a análise de correlação de Pearson, considerando-se um nível de 

significância estatística de 95%, p<0,05. A análise de correlação de r encontrou apoio na 

classificação dos graus de associação e foi utilizada a escala sugerida de r = 0,10 até 0,30 

(fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte) (DANCEY; REIDY, 2006). 

 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

Em atendimento aos preceitos da bioética preconizados pela Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, o estudo utiliza-se de dados secundários de domínio público e, 

portanto, não necessita ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise exploratória dos dados 

 

No período de 2009 a 2013 foram registrados 12.600 óbitos por agressão em idosos no 

Brasil. Da análise do perfil de óbitos por violência em idosos, verificou-se que a maioria foi do 

sexo masculino (85,53%). A faixa de idade prevalente foi entre 60 e 69 anos (49,61%), seguida 

de 70 a 79 anos (21,91%), 80 anos e mais (9,62%) e os ignorados representaram 18,86%. 

Quanto a raça/cor foi com maior expressividade a parda com 46,39% e branca (38,48%). Com 

relação à escolaridade, 17,34% tinham de 1 a 3 anos de estudo, 15,79% de 4 a 7 anos e não 

informado foi 15,60%.  

Quanto ao local de ocorrência do óbito, a maioria foi no hospital (28,0%) e no domicílio 

(27,98%), seguidos da via pública com 25,92%. A fonte de informação dos dados foi 

principalmente boletim de ocorrência (57,37%), não informado (18,68%) e outros (9,64%) 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Perfil dos óbitos de idosos por agressão no Brasil, no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

Variáveis                           Categorias        n % 

Sexo Masculino 10.777 85,53 

 Feminino 1.698 13,48 

 Ignorado 125 0,99 

Idade 60 a 69  6.251 49,61 

 70 a 79 2.761 21,91 

 80 e mais 1.212 9,62 

 Ignorado 2.376 18,86 

Raça/cor Branca 4.848 38,48 

 Preta 783 6,21 

 Amarela 72 0,57 

 Parda 5.845 46,39 

 Indígena 57 0,45 

 Não informado 995 7,90 

Escolaridade Nenhuma 1.611 12,79 

 1 a 3 anos 2.185 17,34 

 4 a 7 anos 1.989 15,79 

 8 a 11 anos 943 7,48 

 12 anos e mais 410 3,25 

 Não informado 1.966 15,60 

Local de ocorrência Hospital 3.528 28,00 

 Outro estabelecimento saúde 137 1,09 

 Domicilio 3.526 27,98 
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 Via pública 3.266 25,92 

 Outros 1.911 15,17 

 Ignorado 232 1,84 

Fonte de informação Não informado 2.354 18,68 

 Boletim de ocorrência 7.228 57,37 

 Hospital 553 4,39 

 Família 527 4,18 

 Outro 1.215 9,64 

  Ignorado 723 5,74 
Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Os tipos de causas dos óbitos mais frequentes foram: agressão por meio de disparo de 

outra arma de fogo ou de arma não especificada (X95) (37,25%), agressão por meio de objeto 

cortante ou penetrante (X99) (22,95%), agressão por meio de um objeto contundente (Y00) 

(13,94%), agressão por meios não especificados (Y09) (7,49%) e agressão por meio de disparo 

de arma de fogo de mão (X93) (5,17%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Principais tipos de causas por capítulo do CID -10 dos óbitos por agressão em idosos no Brasil, 

no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

Capítulo CID - 10             n           % 

X91  Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e 

sufocação 472 3,75 

X92  Agressão por meio de afogamento e submersão 39 0,31 

X93  Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão 652 5,17 

X94  Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou 

arma fogo de maior calibre 79 0,63 

X95  Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou 

de arma não especificada 4.693 37,25 

X97  Agressão por meio de fumaça fogo e chamas 154 1,22 

X99  Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante 2.892 22,95 

Y00  Agressão por meio de um objeto contundente 1.756 13,94 

Y03  Agressão por meio de impacto veículo de um veículo a 

motor 107 0,85 

Y04  Agressão por meio de força corporal 408 3,24 

Y06  Negligência e abandono 31 0,25 

Y07  Outras síndromes de maus tratos 117 0,93 

Y08  Agressão por outros meios específicos 121 0,96 

Y09  Agressão por meios não especificados 944 7,49 

Y35  Intervenção legal 71 0,56 
 Fonte: DATASUS, 2016. 

 

5.2 Distribuição espacial da taxa de mortalidade por agressão 
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A Taxa de Mortalidade por Agressão na população geral foi de 28,55 por 100 mil. As 

regiões Nordeste e Norte (37,58 por 100 mil e 36,62 por 100 mil) e a região Centro – Oeste 

(35,37 por 100 mil). As regiões Sul e Sudeste apresentaram as menores taxas (23,56 por 100 

mil e 21,50 por 100 mil) em relação a nacional (Figura 8). 

Já a Taxa de Mortalidade por Agressão de idosos no Brasil foi de 9,97 por 100 mil. Ao 

observarmos as regiões do Brasil, todas as regiões apresentaram taxas mais elevados do que a 

nacional. As regiões Sul e Sudeste foram as maiores (18,33 por 100 mil e 18,42 por 100 mil), 

seguidas das regiões Centro-Oeste (16,58/100.000), nordeste (16,20/100.000) e Norte 15,62 por 

100 mil (Figura 9) 

 

Figura 8 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão na população geral por região do Brasil, no 

período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 

 

 

 

Figura 9 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão em idosos por região do Brasil, no período 

de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 
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Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 

 

 

Ao verificarmos a taxa de mortalidade por agressão na população geral por unidade da 

federação, cabe destacar as cinco maiores taxas: Alagoas (66,64 por 100 mil), Espírito Santo 

(49,72 por 100 mil), Pará (42,80 por 100 mil), Bahia (40,90 por 100 mil) e Goiás (39,71 por 

100 mil) (Figura 10). 

Já na mortalidade por agressão em idosos por unidade da federação foi verificado que 

as cinco maiores taxas foram: Roraima (23,51 por 100 mil), Rondônia (22,90 por 100 mil), 

Alagoas (22,11 por 100 mil), Acre (20,88 por 100 mil) e Mato Grosso (20,20 por 100 mil) 

(Figura 11).  

 

Figura 10 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão na população geral por unidade da 

federação do Brasil, no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 

 

Figura 11 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão em idosos por unidade da federação do 

Brasil, no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 
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Na taxa de mortalidade por agressão na população geral foi possível observar a 

existência de maiores taxas nas RAU de Marabá (71,93 por 100 mil), Maceió (71,84 por 100 

mil), Ilhéus-Itabuna (65,96 por 100 mil), João Pessoa (60,69 por 100 mil) e Vitória (59,31 por 

100 mil) e, sendo a maioria distribuída entre as regiões Norte e Nordeste do país (Figura 12). 

 

Figura 12 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão na população geral por Região 

Intermediária de Articulação Urbana do Brasil, no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 

 

Na verificação das RAU no que tange mortalidade por agressão em idosos encontrou-

se que as cinco maiores taxas de mortalidade estão na RAU de Uruguaiana (59,87 por 100 mil), 

Curitiba (47,75 por 100 mil), São Félix do Araguaia – Confresa – Vila Rica (44,32 por 100 

mil), Macaé (42,40 por 100 mil) e Marabá (41,91 por 100 mil). Ficou evidenciado que as RAU 

situadas no Sul e Sudeste têm baixas taxas, com algumas exceções (Tabela 3) (Figura 13).  

 

Tabela 3 - Distribuição das Taxas de Mortalidade por Agressão em Idosos nas Regiões do País, 

por Região Intermediária de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 

 

Região Nordeste 

RAU Intermediária Taxa de Mortalidade (x 100 mil) 

Araripina 39,29 

Maceió 29,79 
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Salvador 27,42 

Quixadá 26,28 

Mossoró 23,81 

Região Norte 

Marabá 41,91 

Porto Velho 30,16 

Redenção 25,05 

Boa Vista                                                 23,51 

Vilhena 20,86 

Região Sudeste 

Macaé 42,40 

Cabo Frio 34,21 

Rio de Janeiro 33,73 

Santos 30,15 

São Paulo 30,15 

Região Sul  

Uruguaiana 59,87 

Curitiba 47,75 

Porto Alegre 22,93 

Joinville 20,95 

Pelotas - Rio Grande 19,43 

Região Centro-Oeste 

São Félix do Araguaia - Confresa - Vila Rica 44,32 

Dourados 25,60 

Barra do Garças 22,46 

Cuiabá 19,89 

Rondonópolis 19,40 
  Fonte: IBGE/DATASUS, 2016. 

 

Figura 13 - Padrão espacial da taxa de mortalidade por agressão em idosos por Região Intermediária de 

Articulação Urbana do Brasil, no período de 2009 a 2013. Natal, RN, 2016. 
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Fonte: IBGE/SISAP-IDOSO/PNUD/DATASUS, 2016. 

 

 

5.3 Análise de correlação  

 

Foi constatado que as variáveis que apresentaram significância estatística o tipo de 

correlação era fraco e em alguns casos negativo.  

Nesse ensejo foram estas: índice de Gini (r=0,394, p<0,001), proporção de idosos 

residentes em domicílios na condição de outro parente (r=0,222, p<0,005), razão de 

dependência de idosos (r=-0,399, p<0,001), proporção de idosos que vivem em domicílio 

adequado (r=-0,147, p<0,06) e Mortalidade por agressão na população em geral (r= 0,518, 

p<0,001) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Taxa de Mortalidade por agressão em idosos e as respectivas correlações com as variáveis 

independentes nas Regiões de Articulação Urbana. Natal, RN, 2016. 

 Mortalidade por Agressão em idosos 

N=161 

r                                       p 

Mortalidade por agressão população em 

geral 

0,518 <0,001 

Gini 0,394 <0,001 
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Fonte: IBGE/SISAP-IDOSO/PNUD/DATASUS, 2016. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporção de idosos residentes em 

domicílios na condição de outro parente 

0,222 <0,005 

Razão de dependência de idosos -0,399 <0,001 

Proporção de idosos que vivem em 

domicílio adequado  

-0,147 <0,06 

IDH -0,033 <0,673 

Taxa de analfabetismo idoso 0,034 <0,672 

Proporção idosos que moram sozinhos -0,016 <0,843 

Razão de apoio aos pais 0,126 <0,112 

% vulneráveis dependentes de idosos 0,001 <0,989 

% pobres 0,055 <0,489 

% vulneráveis a pobreza 0,070 <0,375 
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6 DISCUSSÃO 

 

Foi possível verificar neste estudo a existência de uma maior sobrevivência de mulheres 

idosas à morte violenta, evidenciando uma sobremortalidade masculina acentuada.  

A partir disso, tem-se que a violência contra a pessoa idosa pode ser visível ou invisível: 

as visíveis são as mortes e lesões; as invisíveis são aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, 

mas provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. A maioria dessas últimas é 

incontável. As estatísticas mostram que, por ano, cerca de 10% dos idosos brasileiros morrem 

por homicídio, como veremos a seguir. E a incidência comprovada no mundo inteiro é que de 

5% a 10% dos idosos sofrem violência física visível ou invisível e que pode ou não provocar a 

morte (BRASIL, 2014). 

Mundialmente, 79% das taxas de homicídio são no sexo masculino e representam uma 

taxa média de 9,7 por 100.000, quase quatro vezes a taxa média do sexo feminino (2,7 por 

100.000 mulheres). As Américas possuem as maiores taxas de homicídio para o sexo masculino 

(29,3 por 100 mil) e mulheres (3,7 por 100 mil) (UNODC, 2014). 

Embora tenha-se verificado no Brasil certa redução dos níveis de mortalidade e aumento 

da esperança de vida ao nascer, o número de óbitos por causas violentas que atingem com maior 

intensidade a população masculina tem aumentado. A mortalidade masculina tem-se mostrado 

maior que a feminina em todos os grupos de idade e a esperança de vida ao nascer é maior entre 

as mulheres (SOUZA; SIVIERO, 2015). 

Nessa perspectiva, estudo realizado por Medeiros (2015) apresentou resultados 

semelhantes a este, em que a maioria dos óbitos foi no sexo masculino na faixa etária de 60 a 

69 anos (59,31%), e com escolaridade de 1 a 3 anos (21,56%), nenhuma (25,69%) entre os que 

tinham 80 anos ou mais, e 56,67% eram de mulheres. 

Na macrorregião sul de Minas gerais entre os anos de 2002 e 2012, os grupos etários de 

idade mais avançadas foram os que mais contribuíram para o aumento da diferença de 

mortalidade entre os sexos. Nesse período, o grupo de 80 anos ou mais quase dobrou para o 

diferencial de esperanças de vida entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que os de 50 a 59 

anos que tinha maior contribuição em 2002 foi substituído pelo grupo de 60 a 69 anos em 2012. 

Demostrado que as faixas de idade maiores tem maior concentração das mortes (SOUZA; 

SIVIERO, 2015). 

É fato que as agressões são mais significativas para homens do que em mulheres, o 

percentual de homicídios em homens na faixa de 60 a 69 anos foi 16,7% e em mulheres na 
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mesma faixa etária foi de 7,4%. No grupo de homens de 70 a 79, a proporção foi de 9,4% e no 

de mulheres de 4,1%. Mesmo nos idosos longevos (80 anos ou mais), o percentual de homens 

que morreram por agressões foi de 4,4%, ou seja, quase quatro vezes o de mulheres (1,2%) 

(BRASIL, 2014). 

No ano de 2010, dos mais de 20 milhões de idosos, 55,5% eram do sexo feminino, de 

modo que a menor mortalidade na população feminina deixa claro esse diferencial na 

composição por sexo. Esse processo em termos populacionais é explicado pela predominância 

histórica da taxa de crescimento do sexo feminino em relação ao masculino, sendo conhecido 

como “feminização da velhice” (CAMARANO, 2002; BRASIL, 2012).  Nesse sentido, é 

importante salientar que a mortalidade por violência na população masculina contribui para 

esse processo, e o fator de ser idoso pode até ser fator de proteção quando consideramos as 

diferentes faixas de idade. 

É oportuno destacar que na construção da tábua de mortalidade para o ano de 2009 a 

expectativa de vida da população era de 73,17 anos, para o sexo masculino 69,42 anos e o sexo 

feminino 77,01 anos, verificando-se uma maior esperança de vida para as mulheres (IBGE, 

2010). Para o sexo masculino ocorreu um acréscimo e passou de 71,0 anos, em 2013, para 71,3 

anos, em 2014; já as mulheres apresentaram um ganho menor que era de 78,3 anos e passou a 

78,6 anos, em 2014 (IBGE, 2015). 

Segundo o estudo Carga Global de Doenças realizado em 2010, aproximadamente, 

trezentos milhões de anos de vida foram perdidos como decorrência das injúrias por causas 

externas, representando 11% do total estimado de DALY no mundo (anos de vida perdidos 

ajustados por incapacidade; disability-adjusted life year, em inglês) (CAMPOS et al., 2015). 

No que se refere à raça/cor, o estudo mostrou branca e parda como maior destaque em 

ambas faixas de idade estudadas. A raça/cor da pele não deve ser considerada como fator de 

risco, mas sim a vulnerabilidade exercida pela inserção social, uma consequência da 

desigualdade social (BRASIL, 2015).  

Em 2013, no Brasil, a maioria dos idosos era de cor branca (53,4%), seguida da cor 

parda (37,3%) e preta (8,3%). A região Sul (79,5%) foi responsável pela maioria de idosos de 

cor branca, a região Nordeste apresentou mais pretos (10,8%) e a Norte tinha em sua maioria a 

cor parda (65,0%) (IBGE, 2015).  

Quanto ao local de ocorrência, em sua maioria, ocorreram no hospital e domicílio 

(56,0%). A internação de pessoas idosas com tentativas de homicídios correspondera a 6,0% 

das causas externas. No ano de 2012, foram realizadas 169.673 internações de pessoas idosas 
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por violências e acidentes, sendo que 50,9% se deveram a quedas, 19,2% a acidentes de trânsito, 

6,5% a agressões e 0,3% a lesões autoprovocadas, além de outros agravos. Mais mulheres do 

que homens usaram o serviço público para internação por causas externas (BRASIL, 2014). Os 

achados deste trabalho também coadunam com Medeiros (2015) em que mais de 90% 

aconteceram no hospital e domicilio.  

Cabe aqui o destaque acerca do gasto público que é despendido com uma pessoa idosa 

internada que é três vezes mais do que é gasto para a população em geral. A taxa média de 

morte da população que é internada por causas externas é de 2,48 por 100.000 habitantes, 

enquanto que a pessoa idosa é mais que o dobro 5,5 por 100.000 (BRASIL, 2014). 

Em 2011, 24.669 idosos e idosas morreram decorrentes de violências e acidentes (o que 

corresponde a 68 pessoas por dia) e 169.673 deram entrada em hospital por quedas, traumas de 

trânsito, envenenamentos, agressões, sufocações, tentativas de suicídio (BRASIL, 2014). A 

partir do exposto, nos cabe a compreensão de por que a maioria dos óbitos ocorreu em ambiente 

hospitalar.  

Cabe tecermos alguns aspectos sobre a violência doméstica, sendo o domicílio apontado 

como local de ocorrência dos óbitos. Segundo Brasil (2014), mais de 90% dos idosos residem 

com suas famílias e mais de 27% das casas brasileiras têm pelo menos uma pessoa idosa.  

Apesar de tratar-se de um consenso na literatura a violência doméstica contra a pessoa 

idosa, apontar que estes morrem também em suas residências por agressão e por motivos outros 

que não apontam a maioria dos estudos nos faz repensar em que contexto social estão alocados 

os lares desses idosos. Pois, a casa deve ser um lugar de proteção a estes e não lhes oferecer 

riscos.  

Estudo realizado em Recife/PE trouxe que dos casos de violência doméstica contra o 

idoso, 59,07% utilizaram como instrumento mecânico os do tipo contundente, tipo de agente 

da energia mecânica arma natural (52,47%) e arma propriamente dita (41,18%) e 68,97% com 

grau de lesão grave (ABATH; LEAL; MELO FILHO, 2012).  

Outro estudo realizado em Portugal apontou que das pessoas idosas que sofreram 

violência, 89,4% estavam em domicílio (GIL et., 2015). Em idosos de Aracajú, estudo apontou 

que também são mais violentados na residência (96,4%) (AGUIAR et al., 2015). 

Quanto à escolaridade, foi encontrado que os idosos tinham entre 1 e 3 anos de estudo. 

Duque e colaboradores (2012) identificaram que dos idosos que sofriam violência doméstica, 

26,15% nunca estudaram e 18,40% estudaram até 3 anos condizente a este trabalho. 
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Tem-se verificado acréscimos no que tange à educação do país, embora que ainda 

persistam desigualdades construídas historicamente, seja referente ao acesso, à progressão ou 

às oportunidades (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). 

Diante disso, a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua mostrou que no 

Brasil entre as pessoas ocupadas (aptas a trabalharem), 30,1% não tinham concluído o ensino 

fundamental, 53,1% tinham concluído pelo menos o ensino médio e 16,5% tinham concluído o 

nível superior. Em relação aos idosos, o nível de ocupação destes passou de 21,8% para 22,0%, 

cerca de 34,9% da população fora da força de trabalho era composta por idosos. Mais da metade 

(52,6%) da população idosa não tinha concluído o ensino fundamental e pouco menos de um 

quarto tinha concluído o ensino médio (26,1%) (IBGE, 2015). 

Outro aspecto relevante foi que a principal fonte de informação dos óbitos foram os 

boletins de ocorrência, nos quais os estudos que trazem a morbidade do idoso como principais 

causas a negligência e abandono, violência sexual, doméstica e familiar evidenciam também 

essa como principal fonte de informação (PASINATO; CAMARANO; MACHADO, 2006; 

SANCHES, 2006; GONTIJO et al., 2010). 

Este estudo trouxe à tona a reflexão sobre do que morrem os idosos no Brasil, se por 

agressão ou violência. No período estudado, os idosos morrem por agressão por arma de fogo 

(42,42%) e por objeto cortante ou penetrante (22,95%) e se dá em decorrência de uma violência 

que se encontra “generalizada” e tem implicações diretas nas desigualdades sociais em saúde.  

Entre 1990 e 2007, estudo revelou que em países da América Latina (Argentina, Brasil, 

Colômbia e México), de 18 anos investigados sobre a mortalidade por homicídios, e foram 

registrados 1.432.971 nos quatro países, sendo uma média anual de 79.609 homicídios/ano. No 

grupo das causas externas, a proporção de homicídios apresentou certa variabilidade: alcançou 

60,7% na Colômbia, enquanto na Argentina foi igual a 11,5%. As proporções no Brasil e 

México foram 34,9% e 22,8%, respectivamente (SOUZA et al., 2012). 

Segundo Sousa, Silva e Souza (2014), os países da América Latina são os que 

experimentam as maiores desigualdades no mundo e talvez, por isso, apresentam elevadas taxas 

de homicídio. Ao contrário, em países da África, que têm altos percentuais de população pobre, 

e na Europa, onde a desigualdade é menor, o quadro é inverso e são apresentadas baixas taxas 

desses eventos. 

Neste estudo, ficou evidente que os idosos não morrem pelas principais causas 

identificadas na maioria dos estudos que se referem à violência doméstica, institucional, 

negligência e abandono, psicológica e sexual (NOGUEIRA et., 2011). Mas que esses idosos 
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chegam a óbito por questões transversais e requer uma compreensão holística que demanda da 

compreensão de aspectos sociais, econômicos e a desigualdade social instalada, que implica na 

emergência do que se chama de violência estrutural.  

Esse tipo de violência tem características pós-modernas, possui manifestações múltiplas 

com relevância para as formas criminosas e delinquenciais. Os tipos tradicionais e até seculares, 

como as agressões e abusos intrafamiliares e comunitários, continuam com as mesmas 

características e constituem muito além disso, ou seja, uma violência de cunho coletivo expressa 

nas grandes cidades brasileiras e decorrente de um cenário de globalização, transformações 

econômicas e dos aparatos técnico-informacionais e comunicacionais (MINAYO, 2006). 

No que tange à mortalidade por disparo de armas de fogo no Brasil, percebe-se tendência 

crescente de uso das armas de fogo como principal meio. Em 1990, elas representavam 50,6% 

dos óbitos por homicídios; em 2007, esta proporção elevou-se para 71,9%. Em 2007, o uso de 

objeto cortante ou penetrante para o cometimento de homicídios foi o segundo meio mais 

utilizado (SOUZA et al., 2012). 

O trabalho de Waiselfisz (2015) corrobora com este estudo que está de acordo com os 

dados do SIM, em que entre 1980 e 2012 ocorreram mais de 880 mil óbitos por disparo de 

algum tipo de arma de fogo. Nesse período, teve um acréscimo de 387% e passou de 8.710, no 

ano de 1980, para 42.416, em 2012. É importante salientar que, nesse intervalo, a população do 

país cresceu em torno de 61%. 

É válido colocar que a evolução da letalidade das armas de fogo não foi homogênea, 

entre 1990 e 2003 o crescimento foi sistemático e constante, 6,8% ao ano, foi verificado um 

pico de 39,3 mil mortes em 2003 e caíram para quase 37 mil, mas em 2008 oscilou para 39 mil 

e, em 2012, teve um aumento para 42,4 mil mortes. Essa mudança verificada pode ser explicada, 

pois em 2004 foi criado o Estatuto e Campanha para Desarmamento (WAISELFISZ, 2015). 

O Estudo de Souza et al. (2012) coaduna com os achados ao colocar que na Argentina 

também as armas de fogo são mais utilizadas para a execução de homicídios, seguidas pelos 

objetos cortantes ou penetrantes. 

O uso das armas de fogo também pode ser explicado pela simbologia masculina que 

possui esses instrumentos e os utiliza com a associação com o poder de vida ou morte. Além 

disso, a inserção desse objeto na vida do menino desde cedo, passando a fazer parte do universo 

masculino (SOUZA et al., 2012). 

Faz-se necessário colocar que na distribuição espacial as RAU que pertencem às regiões 

Sul e Sudeste tanto na população geral quanto para os idosos são mais elevadas, mas com pouca 
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concentração espacial. Já as RAUs das regiões Centro – Oeste, Nordeste e Norte evidenciaram 

maiores concentrações espaciais.  

Tanto na população geral quanto em idosos na região Norte, cabe destaque para as 

maiores de mortalidade na RAU de Marabá (71,93 por 100 mil e 41,91 por 100 mil) e no 

Nordeste para as RAU de Maceió (71,84 por 100 mil) na população geral e Ilheús-Itabuna 

(65,96 por 100 mil), já nos idosos Araripina (39,29 por 100 mil) e Maceió (29,79 por 100.000). 

A região Norte no que tange à organização espacial dos casos de homicídio, na análise 

dos cartogramas, apresentou o maior crescimento nas taxas de mortalidade entre 2000 e 2010 

(100,9%), sendo esse incremento observado de forma generalizada na região (ANDRADE; 

DINIZ, 2013). 

Nessa conjuntura, o Pará registrou crescimento de 252,9% nas taxas de homicídio, 

acompanhado disso significativas alterações na geografia dos homicídios foram observadas. De 

modo que se formou uma intercessão dos corredores Marabá-Santana do Araguaia (BR 158) e 

Xinguara-São Felix do Xingu (PA 279), uma sub-região de intensa mortalidade por homicídios, 

evidenciando os vários conflitos sociais prevalentes na área, intensificados pela exploração de 

recursos naturais em grande e pequena escalas, conjugados com o avanço da fronteira agrícola 

(WAISELFISZ, 2011). 

Coaduna com esse achado o estudo de Campos et al. (2008) em que são nas regiões 

Norte e Nordeste que as injúrias intencionais assumiram a maior parcela do total de DALY para 

causas externas, compondo, respectivamente, 50,2% e 52,8% dos anos de vida perdidos por 

causas externas, sendo os homens com maior percentual de 54,3% e 56,6%, ambos superaram 

o nacional que correspondia a 50,0%. 

Estudo ecológico realizado em Maceió sobre agressões por arma de fogo encontrou que 

a média de homicídios no ano de 2012 foi de 52/mês, sendo os homens as maiores vítimas de 

homicídios e representou 93,6% dos casos. A taxa de mortalidade encontrada foi de 65,2 por 

100 mil habitantes, com a faixa de idade mais prevalente de jovens entre 15 e 29 anos (68,8%). 

Nos idosos a taxa de mortalidade proporcional entre os que tinham de 60 a 69 anos de idade foi 

de 1,2%, 70 a 79 anos (0,2%) e 80 anos ou mais (0,3%), somente para o sexo masculino 

(TRINDADE et al., 2015). 

Em relação às Unidades Federadas e regiões do país, foi observado um crescimento de 

135,7% na região Norte, seguida da região Nordeste, com 89,1%, e Centro-Oeste com 44,9%, 

dados que coadunam em partes com este estudo, o que nos remete a uma violência de cunho 

mais social para o idoso (WAISELFISZ, 2015). 
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Estudo realizado no Pernambuco e no Brasil sobre a mortalidade por agressão apontou 

que as regiões Nordeste e Sudeste são as mais violentas, com destaque para a primeira. Para o 

ano de 2007, foram, respectivamente, 29,5 óbitos por 100 mil habitantes e 23,0 óbitos por 

100.000 habitantes (NÓBREGA JR; ZAVERUCHA; ROCHA, 2011). 

No Estado do Pernambuco, desde 2004, os indicadores mostram crescimento constante, 

foram neste ano 4.174 homicídios e, em 2007, 4.556, isto corresponde a 9% dos números 

absolutos. Os óbitos analisados correspondem aos códigos do CID-10: X91 a X95, X99, X00, 

Y04. Vale salientar que a maioria das mortes tem forte relação com a disponibilidade de armas 

de fogo. Para o ano de 2007, 80% das pessoas assassinadas foram por armas de fogo, 5% por 

objetos contundentes e outras formas de armas corresponderam a 15%. O sexo masculino 

correspondeu a 90% dos de agressão, e as mulheres ficam em torno de 8% a 10% dos casos. 

Foi verificado que na maioria dos casos a baixa escolaridade tem significativa associação com 

os homicídios (NÓBREGA JR; ZAVERUCHA; ROCHA, 2011). 

No Nordeste, na Bahia, foi evidenciado um crescimento acentuado de homicídios na 

série histórica de 1996 a 2007, passou de 913 homicídios, em 1999, para 3.628, em 2007, sendo 

um incremento percentual de quase 300% em termos absolutos. Um outro de destaque é 

Alagoas que contribui com 12% das mortes do Nordeste e Pernambuco com quase 30% 

(NÓBREGA JR; ZAVERUCHA; ROCHA, 2011). 

O estudo de Andrade e Diniz (2013) traz a discussão de que os homicídios no Brasil 

passaram por um processo de interiorização. O Nordeste apresentou um aumento de 76,4% 

nesse processo. A Bahia teve sua intensificação nos municípios localizados ao sul que formam 

o triângulo formado por Porto Seguro, Vitória da Conquista e Itabuna.  

Para Santos (1996), o espaço é constituído por um conjunto indissociável de objetos e 

ações. Os objetos são fixos no espaço e determinam as ações que acontecem nele. 

Residir em determinados locais denominados de risco para homicídios, tem-se que estes 

são determinados pela dinâmica de ocupação destes territórios e a presença de armas e grupos 

criminosos, especialmente os vinculados ao tráfico ilegal de drogas (BARCELLOS; ZALUAR, 

2014). 

Segundo Santos (1988) o território é um espaço social real e objetivo, atravessado por 

valores e significados culturas da subjetividade, não tendo limites definidos, por caracterizar-

se por sua dimensão simbólica, não identificada com critérios territoriais administrativos.  

O território é o lugar de construção e do funcionamento das redes de apoio social da 

comunidade que habita esse território apropriado. É configurado pela situação sanitária da 
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população que o habita, e a saúde é ligada e determinada por esse espaço social (JUNGES; 

BARBIANI, 2013). 

Diante do exposto, ao analisarmos os fatores contextuais que estão correlacionados com 

a mortalidade por violência em idosos, temos uma relação com as desigualdades sociais. 

Considerando o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991), esses fatores encontram-se no nível 

intermediário relacionado com as condições de vida e trabalho e no nível distal que leva em 

consideração as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. O modelo de 

determinação social da mortalidade no idoso adaptado do modelo original por Silva, Cesse e 

Albuquerque (2014) coaduna com o encontrado. 

Nessa direção, tem-se que associado ao processo de envelhecimento, fatores como a 

elevação da expectativa de vida, diminuição da fecundidade, influência dos processos de 

discriminação e exclusão associados ao gênero, à etnia, ao racismo, às condições sociais e 

econômicas, à região geográfica de origem e à localização de moradia remetem à 

heterogeneidade do fenômeno envelhecimento (MENDES et al., 2005). 

Buss e Pellegrini Filho (2007) apontam que fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais podem influenciar na ocorrência de problemas 

de saúde, bem como de fatores de risco à população e estão relacionados com os determinantes 

sociais da saúde. 

Já que os idosos são vítimas através de diversos tipos de violência, desde insultos e 

agressões físicas perpetrados pelos próprios familiares e cuidadores (violência doméstica), 

maus-tratos sofridos em transportes públicos e instituições públicas e privadas até a violência 

decorrente de políticas econômicas e sociais, que mantêm ou aumenta as desigualdades 

socioeconômicas, ou de normas socioculturais, que legitimam o uso da violência (violência 

social) (PASINATO; CAMARANO; MACHADO, 2006). 

Dentre os fatores que contribuem para os determinantes sociais da saúde, destacam-se 

políticas sociais falhas que não condizem com a realidade da população, condições estruturais 

profundas que se referem ao modo como as sociedades foram organizadas e acordos políticos 

e econômicos internacionais que não priorizam a saúde da população (OMS, 2010). 

Embora tenha-se reduzido a pobreza da população idosa no Brasil (segundo dados do 

IBGE, apenas 6% dela hoje vive abaixo da linha de pobreza), apenas 25% dos aposentados 

vivem com três salários-mínimos ou mais. Quando uma pessoa idosa começa a viver no limite 

da pobreza tem muito menos possibilidade de escapar dessa situação do que qualquer outra das 

várias faixas etárias. A pobreza na idade avançada tende a aumentar a dependência produzida 
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por condições físicas e psicológicas. Assim, a relação entre dependência, pobreza e velhice 

adquire maior importância em relação à distribuição de recursos econômicos individuais e à 

disponibilidade de serviços sociais (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido, ficou evidente que os idosos residentes em RAU com maiores índices de 

Gini estão mais propensos a morrerem por violência decorrente de disparo de arma de fogo, 

caracterizando-se na violência estrutural. Esta reúne os aspectos resultantes da desigualdade 

social, da penúria provocada pela pobreza e pela miséria e das discriminações que os 

desprovidos de bens materiais mais sentem. A desigualdade não é privilégio da população 

idosa, pois, em geral, os mais pobres foram durante a vida toda. Mas nessa etapa da vida, a 

indigência ou a falta de recursos materiais castiga mais (BRASIL, 2014). 

Faz-se necessário destacar que a violência urbana frequente nas cidades apresenta 

fatores de risco e de proteção para estas, uma vez que as cidades tendem a apresentar maiores 

facilitadores para os grupos criminosos organizados, assim como possuem diferentes formas de 

se evitar, como presença de policiamento em maior quantidade, acesso a serviços como 

assistência médica e instalações educacionais, até mesmo de infraestrutura de elementos como 

iluminação pública (UNODC, 2014).  

Para Wallace (2014), as taxas de mortalidade aumentam na medida em que ocorre o 

aumento da pobreza, sendo mais evidente nas faixas de idade de 24 a 44 anos e 45 a 64 anos. 

Verifica-se um aumento da taxa de mortalidade em adultos e idosos que vivem em bairros com 

altos índices de pobreza. Locais de baixa renda também têm menores fontes de qualidade para 

cuidados médicos, altas taxas de criminalidade, habitações com menor qualidade e fracas redes 

de apoio social. 

Nesse sentido, a desigualdade influencia tanto a mortalidade quanto a autoavaliação da 

saúde quando um determinado limiar de renda é alcançado, especialmente onde se encontra os 

maiores níveis de desigualdade, assim o efeito da desigualdade na mortalidade é mais aparente 

para as pessoas com menos de 65 anos de idade, com causas de morte por lesões não 

intencionais, suicídio, homicídio e HIV (WALLACE, 2014).  

Uma outra associação encontrada foi entre idosos residentes na condição de outro 

parente. Esse indicador é definido pela proporção de idosos que vivem em um arranjo familiar 

ou domiciliar no qual não são chefes, nem cônjuges, o que pode indicar algum tipo de 

dependência, seja por falta de renda ou por incapacidade funcional. 

Esse aspecto nos faz refletir que nem sempre o fato de os idosos estarem em seus 

domicílios lhe garante um fator de proteção para morrerem por violência. É importante lembrar 
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que o local de ocorrência dos óbitos no domicílio desses idosos também ficou em 2º lugar, o 

que nos remete que os indicadores de violência doméstica de certo modo estão condizentes com 

esta pesquisa, no entanto os tipos de causas e o sexo não são os relatados na maioria dos estudos 

de morbidade por violência, conforme já destacado. 

Pesquisa realizada com base nos dados do Programa Saúde, Bem-estar e 

Envelhecimento (SABE) encontrou que os idosos mais vulneráveis à sofrerem violência 

doméstica são os que possuem idade avançada, baixa escolaridade, sexo feminino, solteiras ou 

viúvas (SANCHES, 2006). 

Sob este prisma, a violência doméstica não se limita à família, envolve todas as pessoas 

que convivem no mesmo espaço doméstico e que estão vinculadas ou não por laços de 

parentesco. O termo “doméstico” incluiria também pessoas que convivem no ambiente familiar, 

como empregados, agregados e visitantes esporádicos (SANTOS et al., 2007). 

Faz-se necessário dar o destaque que a situação de dependência do idoso é diretamente 

proporcional à condição de vulnerabilidade, fragilidade do estado de vida e do estado de saúde 

do mesmo. O resultado dessa proporção seria o ambiente suscetível à violência intrafamiliar 

(SANTOS et al., 2007). 

Estudo que realizou uma análise da produção científica entre 2003 e 2007 sobre 

violência e saúde encontrou, dentre os 391 artigos incluídos, que na categoria violência contra 

o idoso na maioria dos trabalhos, os casos ocorrem no ambiente domiciliar e que a violência é 

multifacetada e dinâmica e de difícil controle, sendo um desafio até mesmo para países com 

alta qualidade de vida (GONTIJO et al., 2010). 

Dessa maneira, não há como pensar a violência inferida em apenas o núcleo familiar, 

principalmente quando é sabido que as causas de morte principais se dão por fatores de risco 

extrínsecos a este ambiente.  

Desde o relatório da OMS, em 2002, que a violência estrutural tem sido discutida e 

nessa conjuntura é um tipo de violência difícil de ser quantificada, pois esta perpetua os 

processos históricos, se repete e se naturaliza na cultura e é responsável por privilégios e formas 

de dominação. Ocorre quando pela desigualdade social e é neutralizada nas manifestações de 

pobreza, miséria e de discriminação (BRASIL, 2005). 

Uma outra importante associação foi feita com a razão de dependência de idosos, sendo 

em uma relação inversa. A razão de dependência de idosos é medida pela razão entre as pessoas 

economicamente dependentes e aquelas potencialmente ativas. A razão de dependência de 

idosos expressa a relação entre o segmento etário da população idosa inativa (de 60 anos ou 
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mais) e o segmento etário potencialmente ativo (de 15 a 59 anos de idade), na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Desse modo, foi verificado que nas RAUs que apresentavam maior proporção de idosos 

por população economicamente ativa, menor foi a taxa de mortalidade por agressão. 

No Brasil, a razão de dependência total passou de 58,3 pessoas economicamente 

dependentes por 100 pessoas em idade potencialmente ativa, em 2004, para 54,6, em 2013. 

Assim, este indicador mostra que houve ligeira diminuição do grupo que, por hipótese, é 

economicamente dependente em relação ao grupo de pessoas potencialmente ativas (IBGE, 

2014). 

Ao analisar o indicador pelos grupos etários das pessoas economicamente dependentes, 

nota-se que houve uma grande diminuição na razão de dependência dos jovens, passando de 

43,0, em 2004, para 34,4, em 2013; enquanto para o grupo dos idosos, no mesmo período, o 

indicador apresentou aumento, de 15,3 para 20,2, ou seja, em 2013, havia um idoso de 60 anos 

ou mais de idade para 5 pessoas com idade entre 15 e 59 anos. As mudanças neste indicador 

estão relacionadas ao processo de diminuição da fecundidade e de maior longevidade da 

população (IBGE, 2014).  

Veras (2012) dar o destaque a essa questão ao colocar que um momento no campo 

demográfico que tem relação com a razão de dependência é o “bônus demográfico” que consiste 

em um curto período em uma nação quando a força de trabalho é muito maior do que a 

população dependente. E é um ponto inflexão que deve durar no Brasil até 2020, apesar de que 

os impactos serão duradouros. Esse período se caracteriza por uma menor razão de dependência 

que vem em declínio desde 1965 e atingirá seu valor mínimo em 2020 quando voltará a subir. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2014), as agressões em idosos podem 

levar a lesões físicas que variam de pequenos e contusões ósseas e lesões de cabeça que podem 

levar à deficiência duradoura. Para os idosos, as consequências podem ser graves, 

especialmente porque possuem ossos mais frágeis e o dano leva a consequências que levam a 

um maior tempo de recuperação, já que mesmo pequenas lesões podem causar sérios danos que 

podem ser permanentes e causar a morte. 

É fato que a violência pode não está entre os maiores índices de óbitos, mas está velada 

diante das principais causas de morte, como doenças cardíacas, derrame, câncer e HIV, que 

estão intimamente ligadas a situações de tabagismo, abuso de álcool e drogas e comportamentos 

sexuais de alto risco. A violência de fato representa um fardo pesado sobre os sistemas de saúde 

e de justiça criminal, serviços de assistência social e econômico nas comunidades (OMS, 2014). 
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Uma importante questão a ser colocada diz respeito à presença de dados fidedignos 

sobre a violência, pois embora se tenham elevados percentuais de mortes e de consequências 

não fatais existem lacunas nos dados que afetam as mulheres, crianças e idosos. Tem-se que 

60% dos países não têm estatísticas vitais confiáveis, bem como informações, como sexo, idade 

da vítima, relação entre a vítima e quem causou a violência, de modo que a ausência de dados 

corretos dificulta o monitoramento de ações de prevenção. Mais da metade dos países 

pesquisados indicou que possui dados sobre violência sexual por outros ou pelo parceiro, no 

entanto menos da metade incluiu inquéritos sobre o abuso infantil, violência juvenil e abuso de 

idosos (OMS, 2014). 

Diante do exposto, este estudo traz algumas limitações. Em relação à análise 

geoespacial, não se pode inferir quais lugares correspondem às áreas mais ou menos violentas 

do município, por não haver referência ao local de ocorrência do evento e sim ao de residência 

da vítima. Quanto a análise dos dados, por serem agregados impossibilita realizarmos uma 

análise mais próxima da realidade da população no que tange a realização de inferências que 

são sempre realizadas de forma coletiva e não individual. 
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7 CONCLUSÃO  

 

O estudo evidenciou que são altas as taxas de mortalidade por agressão em idosos, 

particularmente no sexo masculino, sendo a principal forma de violência, o disparo por arma 

de fogo. 

A frequência e distribuição das taxas de mortalidade por agressão em idosos é 

desigualmente distribuída no território nacional, sendo mais altas nas regiões de articulação 

urbana do Sul e Sudeste mas com pouca concentração espacial. Enquanto que as regiões de 

articulação urbana das regiões Centro – Oeste, Nordeste e Norte apresentaram maiores 

concentrações espaciais, demonstrando haver forte correlação com indicadores 

socioeconômicos, particularmente, em regiões com maiores desigualdades sociais.  

A mortalidade por violência nos idosos é reflexo da violência urbana, arraigada na 

estrutura da sociedade brasileira, que apresenta altos índices de iniquidades sociais. 

Por fim, é de suma importância que a vigilância à questão da violência seja aperfeiçoada 

e enfrentada e que isto ocorra mediante a articulação com os diferentes atores e de forma intra 

e intersetorial na perspectiva que se encontrem respostas ágeis a este agravo 
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