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RESUMO 

 
Os maus-tratos contra idosos apresentam grande representatividade em Natal-RN. Dado o seu 
papel fiscalizador, bem como sua articulação na rede de proteção, o Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) foi escolhido como campo desta pesquisa. A 
proposta da investigação voltou-se a analisar os processos referentes às denúncias de maus-
tratos, as quais chegaram às Promotorias de Justiça especializadas na matéria do idoso, na 
cidade de Natal-RN. Delimitou-se sobre os perfis do idoso, do denunciante, do agressor, do 
contexto situacional e acionamentos de outros órgãos da rede nos encaminhamentos relativos 
às medidas protetivas. A perspectiva teórica adotada foi a discussão interdisciplinar de 
políticas públicas e, no método, utilizou-se a análise documental retrospectiva. Como 
resultados, encontrou-se que as principais portas de entrada das denúncias foram as 
Promotorias de Justiça e a rede socioassistencial. As violências mais apontadas foram: 
negligência, seguida de violência psicológica, violência financeira, abandono, violência física 
e autonegligência. Registra-se ainda que, dos casos selecionados, nenhum deles foi de 
violência sexual, o que pode indicar uma maior dificuldade em identificar e/ou denunciar esse 
tipo de maus-tratos. As mulheres figuraram mais como vítimas do que os homens, em todas 
as faixas etárias. Os familiares foram identificados como principais violadores, sobremaneira 
os filhos homens. Registrou-se a expressão do fenômeno em todas as regiões da cidade de 
Natal. Ademais, verificou-se haver comunicação em rede, tanto nos registros das notificações, 
quanto nos encaminhamentos, contudo, não há fluxo consolidado. Outrossim, observou-se 
que as denúncias por parte dos serviços de saúde expressaram-se timidamente, o que 
demonstra a necessidade de investimento na comunicação entre a área da Saúde e os órgãos 
fiscalizatórios; e, sugeriu-se a proposição de um sistema integrado de notificações, como 
fomento a ações de intersetorialidade, com foco na celeridade e precisão nas atuações em 
casos de maus-tratos contra idosos. 
 

Palavras - chave: idoso; maus-tratos; órgão de fiscalização; políticas públicas. 



 

 

ABSTRACT 
 

The mistreatment against older people presents a great representation in Natal-RN. Given its 

supervisory role, as well as its articulation within the protection net, the Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) was chosen as a field of this research. The 

investigation's proposal turned to analyze the processes relating to the mistreatment 

denunciations, which reached the prosecutor's offices specialized in elder people field, in 

Natal-RN city. It delimited on profiles of the elderly, the whistleblower, the aggressor, the 

situational context and in the tease of other net agencies in protective measures adopted. The 

theoretical perspective adopted was the interdisciplinary discussion of public policy and, in 

the method, it was adopted the retrospective documentary analysis. As a result, it was found 

that the main entrance doors of the denunciations were the prosecutor's office and the social 

assistance network. The most frequently mentioned violence were: neglect, followed by 

psychological violence, financial violence, abandonment, physical abuse and self-neglect. It's 

worth to register that of the selected cases, none of them were of sexual violence, which may 

indicate a greater difficulty in identifying and/or reporting this kind of abuse. Women figured 

more as victims than men in all age groups. Family members were identified as major 

violators, specially the male sons. It was registered the phenomenon's expression in all the 

regions of Natal city. Moreover, it was verified the existence of network communication, both 

in records of notifications, as the referrals, however, there is no consolidated flow. In addition, 

it was observed that the denunciations by the health services were expressed timidly, which 

demonstrates the need for investment in communication between the area of health and 

supervisory agencies; and it was suggested the proposition of an integrated system of 

notifications, to fostering intersectoriality actions, focusing on speed and accuracy in the 

proceedings in cases of mistreatment against elderly people. 

 

Keywords: elderly people, mistreatment, supervisory agency, public policies. 
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1. Introdução 

 

A temática desta pesquisa se insere na área de concentração Psicologia e Práticas 

Sociais vinculada ao Programa de Mestrado em Psicologia da UFRN. Nesse sentido, realizou-

se o estudo situado no campo das violações de direitos contra idosos articulada à atuação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), enquanto órgão de 

fiscalização, vinculado à rede de proteção ao idoso na cidade de Natal-RN. 

Destaca-se que a população idosa em nosso país vem crescendo de modo significativo 

e com ela as demandas pela manutenção da garantia de direitos conquistados. No Brasil, a 

estimativa é que já em 2025 tenha-se a 6ª maior população de idosos do mundo (Paz, Melo, & 

Soriano, 2012). Na região Nordeste, segundo o IBGE (2014), 11,5% da população é composta 

por idosos, fato que demonstra a relevante necessidade de priorização do acompanhamento 

dessa população cada dia mais expressiva.  

Com o envelhecimento, a pirâmide etária brasileira vem mudando ao longo dos anos: 

ao passo que a base vem se estreitando - o que representa a expressão da população nas 

primeiras fases da vida -, o topo vem se alargando - demonstrando o aumento da expectativa 

de vida e o do número de pessoas idosas, em ambos os sexos (apesar de sempre se observar 

um número ainda maior de mulheres envelhecendo, comparado ao número de homens). 

Para melhor visualizar essa realidade, bem como as projeções para os anos de 2020 e 

2050, apresenta-se, na Figura 1, o aumento da população idosa e, consequentemente, a 

necessidade de políticas públicas para assisti-la:  
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Figura 1. Projeção da população 2020 e 2050  

Fonte: IBGE (2013) 

 

Observa-se que há um panorama histórico de uma nova configuração 

sociodemográfica, a qual vem chamando atenção dos pesquisadores e que clama pela 

produção de novos conhecimentos científicos que visem compreender essa realidade. Por sua 
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vez, as políticas públicas, como sustentáculo da manutenção das relações sociais, vêm sendo 

também convocadas a contribuir com esse grupo populacional. 

Acerca dos marcos normativos, destacam-se na história do Brasil, segundo Camarano 

e Pasinato (2004): a lei 8.842 de 4 de Janeiro de 1994, que versa sobre a Política Nacional do 

Idoso; e, o Estatuto do idoso – a lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003. Esses marcos trazem o 

reflexo dos avanços na conquista de direitos para essa parcela da população, no espaço da 

família, da sociedade e do poder público. Chama-se a atenção, contudo, para o fato de que, 

para além do avanço normativo, faz-se necessário fiscalizar e articular a política para que se 

torne acessível à população, o que ainda é evidenciado como desafio, requerendo a 

intervenção de agentes de transformação, dentre eles os profissionais que atuam com o 

público para o qual a política é traçada, e a sociedade como um todo. 

É pertinente destacar que o Estatuto do Idoso ressalta, em seu artigo 43, o papel do 

Ministério Público como um dos responsáveis, juntamente com o Poder Judiciário, pela 

determinação das medidas de proteção ao direito do idoso. Assim, dado o papel fiscalizador 

do Ministério Público na investigação das denúncias de violação de diretos, bem como sua 

articulação dentro da rede de proteção ao idoso, este campo foi escolhido para a realização 

desta pesquisa.  

Nesse sentido, a importância desta investigação dá-se pela detecção de que a violência 

contra o idoso no Estado do Rio Grande do Norte (RN) vem sendo identificada como 

fenômeno de expressiva representatividade, uma vez que, segundo dados da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR, 2013), o RN figurou como o 

terceiro Estado Brasileiro, em números relativos, que recebeu mais denúncias, através do 

Disque 100. A SDH também constatou que, no primeiro semestre de 2012, foram recebidas 

481 denúncias, ao passo que durante o mesmo período, em 2013, este número cresceu 65%, 

ao ser registrado um total de 793 notificações. 
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O objetivo geral desta pesquisa delimitou-se a analisar os processos referentes à 

investigação de denúncias de maus-tratos, as quais chegaram às Promotorias de Justiça 

especializadas na matéria do idoso, na cidade de Natal-RN, ao longo do ano de 2014. Com a 

perspectiva de responder ao objetivo geral, deu-se a definição dos seguintes objetivos 

específicos: 1) Identificar o quantitativo de denúncias de maus-tratos que chegaram às 

Promotorias de Justiça especializadas na matéria do idoso, em Natal-RN, no ano de 2014; 2) 

Identificar e analisar os perfis: do idoso - apontado como vítima na denúncia; do possível 

agressor; do denunciante; e do contexto situacional em que se dá, possivelmente, a situação de 

violação de direito; 3) Identificar quais órgãos foram acionados nas medidas protetivas 

adotadas.  

Nessa perspectiva, o estudo abarcou a análise das denúncias da cidade de Natal, pelo 

fato de a Capital do RN também vir destacando-se no número de notificações de maus-tratos 

contra idosos, inclusive nos registros realizados na Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso 

(DEPI), a qual “tem recebido em torno de 280 novos casos mensais de maus-tratos e/ou 

abusos contra idosos. São em média 9,3 queixas por dia” (Tribuna do Norte, 2014, agosto 31).  

Sendo assim, esta dissertação tem como objeto de discussão o contexto situacional no 

qual os idosos estão inseridos, quando da ocorrência das denúncias na cidade de Natal-RN, 

bem como os desdobramentos e os encaminhamentos dessas denúncias por parte do 

Ministério Público, órgão não jurisdicional que atua na garantia de direitos difusos e 

coletivos, de forma articulada aos demais órgãos que atuam na proteção ao idoso do nosso 

Estado. 

Ao considerar os elementos apresentados, chama-se atenção para o fato de que a 

perspectiva teórica que orienta esta pesquisa é a discussão interdisciplinar de políticas 

públicas. Nesse sentido, estas são compreendidas como objeto de conquistas sociais, ou seja, 

conquistas do povo, sujeitos de direitos, mas também um campo de contradições e disputas, 
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em que jogos de forças, tensões e poder figuram em embates nos quais há discussões 

perpassadas por distintos interesses, notadamente na alocação de recursos.  

Entende-se que, sendo gestadas dentro dos marcos do modo de produção capitalista, 

não cabe às políticas públicas, por essência, superar as condições de exploração que são base 

dessa estrutura societária e suas consequências, dentre as quais, situa-se a violência. No 

entanto, evidentemente, constitui-se em um espaço de disputa e ganho de direitos. Nesse 

sentido, entende-se que as políticas são estratégias de enfrentamento das dificuldades sociais, 

as quais surgem juntamente com a implantação do sistema capitalista. Dessa maneira, elas 

correspondem a estratégias de atenuar conflitos sociais imanentes da sociedade capitalista, o 

que é intrínseco aos impactos provocados pela distribuição de renda e de recursos dessa 

sociedade, como consequência do conflito capital versus trabalho. 

A revisão de literatura embasou a formulação da estruturação dos capítulos teóricos. O 

primeiro, intitulado: “Envelhecimento, Maus-Tratos ao Idoso e Aspectos Psicossociais”, 

abrange pontos relevantes levantados sobre a temática, tais como: elementos 

sociodemográficos acerca do processo de envelhecimento; autonomia do idoso; a questão dos 

maus-tratos contra idosos; violências e negligências no contexto intrafamiliar; e, perfil do 

idoso que sofre maus-tratos e do possível violador de direitos.  

O segundo capítulo, intitulado “Políticas Públicas para Idosos no Brasil” traz a 

discussão acerca do conceito de políticas públicas, nos aspectos históricos para o público de 

idosos, no campo nacional e internacional, com a finalidade de possibilitar a compreensão 

acerca do contexto em que foram fomentadas as leis e as ações de amparo à pessoa idosa. Por 

fim, o capítulo também apresenta as competências dos órgãos que atuam na rede de proteção 

e fiscalização ao direito do idoso.  
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Por fim, apresentam-se os resultados e discussão, seguidos das conclusões que esta 

investigação propiciou, a luz dos achados e das elucidações acerca dos limites da pesquisa e 

de possíveis questões para serem trabalhadas em novas investigações científicas. 

 

2.Capítulos Teóricos 

 

2.1. Envelhecimento, maus-tratos ao idoso e aspectos psicossociais 

 

O envelhecimento, compreendido no ciclo da vida humana, caracteriza-se por 

alterações biológicas, psicológicas e sociais. As implicações do envelhecimento para o 

Estado, Sociedade e Família são inúmeras, diante das mudanças de papéis, relações e de 

novas demandas de cuidado que surgem com a longevidade. Já a velhice, segundo a 

perspectiva teórica adotada, é uma categoria sociológica a qual atribui às pessoas com 60 anos 

ou mais, algumas necessidades, dentre elas, a de serem providas do suporte da família, do 

Estado e da Sociedade. Tal concepção está ancorada nas seguintes normativas legais: Estatuto 

do Idoso e Política Nacional da Pessoa Idosa. 

Fato é que o envelhecimento é uma importante conquista do século XXI, porém 

surgem novas preocupações referentes à manutenção dos aspectos biopsicossociais favoráveis 

a um envelhecimento saudável. Diante disso, o envelhecimento vem demandando atenção no 

campo das ciências e das políticas públicas.  

Sanches, Lebrão e Duarte (2008) afirmam que o envelhecimento no Brasil é um fato 

concreto e que segue o padrão mundial de transição demográfica, chamando atenção para o 

fato de que o processo de envelhecer é tratado de forma diferenciada quando se trata de 
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sociedades distintas. Destarte, de acordo com os autores, assim como o envelhecer, o 

fenômeno da violência contra idosos também é visualizado de várias maneiras, de acordo com 

o lugar social do qual se fala.  

Ao discutir o envelhecimento, diante da complexidade social do sujeito, não se pode 

retratar o ser idoso de forma homogênea. O idoso tem necessidades materiais e faz parte de 

contextos sociais distintos. De modo que, sendo um sujeito social, é situado em determinado 

momento sócio-histórico e político, se expressando de forma dialogada com sua condição e 

sua experiência de vida, a qual só pode ser compreendida materialmente, na situação concreta. 

É exatamente por tal complexidade que diversas situações vão se delineando, dentre as quais 

muitas causam imensa mobilização social, como é o caso daquelas que envolvem práticas de 

violência contra o idoso, rejeitadas pelas normativas sociais.  

Na tentativa de melhor compreender as questões inter-relacionadas: envelhecimento 

em seus aspectos psicossociais e a prática de maus-tratos contra idosos, foi realizada uma 

revisão de literatura inicial sobre esses temas, a qual embasa teoricamente esta pesquisa. 

Ressalta-se, contudo, a ausência de presunção de esgotar a discussão da problemática, a qual 

vem sendo trabalhada por várias iniciativas científicas em todo país.  

No Brasil o número de publicações sobre a discussão entre envelhecimento e situações 

de maus-tratos caminha de forma desigual nas regiões do país, de modo que as regiões Sul e 

Sudeste dão conta de 75% delas, enquanto que a região Nordeste tem como resultado 25% 

(Santana, 2010). Assim, compreende-se a importância não apenas do aumento de publicações, 

mas, de que as pesquisas ocorram em todas as regiões do país, com a finalidade de mapear a 

diversidade de situações de maus-tratos, considerando as grandes proporções territoriais do 

Brasil, assim como a heterogeneidade de situações sociais que se diversificam em cada região. 
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A partir da compreensão dessas realidades é que se poderá chegar a formas de atuar, ao 

mesmo tempo amplas e específicas, mais eficazes. 

Acerca dos dados de revisão de literatura na temática, foi possível identificar que a 

maior parte dos artigos publicados nos últimos cinco anos, quando discute políticas públicas 

para idosos, focaliza os aspectos da atenção à saúde, sendo menos expressivos aqueles 

voltados para a compreensão dos aspectos psicossociais do envelhecimento, o que demonstra 

que esta é uma preocupação mais recente.  

Outra questão que se apresenta como relevante é o fato de que, apesar do aumento de 

pesquisas sobre o tema envelhecimento, as iniciativas de investigações sobre maus-tratos 

perpetrados contra idosos ainda são tímidas, afirmando a necessidade de ampliação das 

pesquisas na temática, de sensibilização da sociedade acerca dos mais diversos tipos de 

violências e de intervenção em prol da garantia de direitos (Oliveira, Gomes, Amaral, & 

Santos, 2012; Souza & Minayo, 2010). 

Lima (2011) chama atenção para o fato de discutir acerca do envelhecimento no Brasil 

ser algo de extrema complexidade, uma vez que se deve considerar, dentre outros elementos: 

a grande desigualdade social, de modo que envelhecer em determinada classe social é 

completamente diferente de se envelhecer em outra; o aumento de expectativa de vida, com as 

melhorias evidentes na saúde ao longo dos anos; e as mudanças do padrão de organização das 

famílias - no que se refere aos papéis assumidos e a sua própria composição. 

Dessa maneira, percebe-se a diversidade de elementos que compõem o cenário deste 

país em processo de envelhecimento, demandando várias frentes de produção de 

conhecimento: desde o contexto sociodemográfico, perpassando as questões das alterações 
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nas dinâmicas familiares até se chegar à implantação de políticas que deem conta das 

demandas vigentes. 

 

2.1.1. Contexto Sociodemográfico do Envelhecimento 

 

Diante do aumento da expectativa de vida e do fato do “Brasil está caminhando para 

se tornar a 6ª população de idosos do mundo” (Melo, 2004), o Estado vem sendo convocado a 

fortalecer o cuidado ofertado ao idoso, desde o âmbito das prestações de serviços até a 

necessidade de se preparar a família para o cuidado das pessoas mais longevas. 

Sobre o envelhecimento populacional, Melo (2004) ressalta que os dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reportam ao fato de, no intervalo de tempo entre 1950 

e 2025, a população brasileira ter a estimativa de vir a crescer dezesseis vezes, ao passo que a 

população mundial será multiplicada por cinco e, com isso, o número de pessoas idosas 

também será mais expressivo. Na região Nordeste, segundo os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), a proporção de idosos vem aumentando ao longo dos 

anos, representando atualmente 11,5% da população. 

Küchemann (2012) afirma: “O Brasil é um país que envelhece a passos largos. As 

alterações na dinâmica populacional são claras, inequívocas e irreversíveis” (p. 165). Nessa 

nova configuração sociodemográfica há a necessidade da produção de novos conhecimentos 

científicos que visem, para além de compreender esta nova realidade, trabalhar em prol de 

fortalecer a Família, o Estado e a Sociedade, a fim de melhor atender a essa parcela 

expressiva da população brasileira. 
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Diante desse entorno, o envelhecimento populacional foi transformado em assunto de 

interesse público, demandando do Estado e de organizações privadas planejamento de ação e 

intervenção, promovendo a busca do envelhecer saudável e ativo. Com o prolongar da vida, 

foi dada às pessoas a oportunidade de vivenciar novas etapas, mas, para que isso ocorra de 

uma forma salutar, faz-se necessário superar a precariedade dos mecanismos sociais para lidar 

com a vida prolongada. Nesse contexto, a aposentadoria é uma grande conquista: em que o 

longevo deixa de ser visto como o “velho”, em um dramático cenário de perda de status social 

e da capacidade de produzir, para ocupar o lugar do “idoso”, o qual pode vivenciar uma 

terceira idade de oportunidades diferenciadas, com o amparo da garantia de uma condição 

financeira a qual possibilite mantê-lo com recursos para buscar possibilidades distintas de 

vida, que incluam direitos que lhe assistem, como o direito ao lazer (Lima, 2011). 

Fato é que o envelhecimento passa a constituir novas demandas sociais, para as quais 

se faz necessário, atenção e investimento. Rodrigues e Neri (2012) pontuam que com o 

envelhecimento se aumenta a propensão aos riscos e vulnerabilidades, tanto em nível 

individual quanto a nível social:  

 

O envelhecimento implica em aumento do risco para o 

desenvolvimento de vulnerabilidades de natureza 

biológica, socioeconômica e psicossocial, em virtude do 

declínio biológico típico da senescência, o qual interage 

com processos socioculturais, com os efeitos 

acumulativos de condições deficitárias de educação, 

renda e saúde ao longo da vida e com as condições do 

estilo de vida atual. Em maior ou menor grau, aspectos 

individuais, coletivos, contextuais e históricos das 

experiências de desenvolvimento e de envelhecimento, 

geram possibilidades de adoecimento e dificuldades de 

acesso aos recursos de proteção disponíveis na sociedade 

(p.2130). 
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E é nesse contexto que as mudanças na pirâmide etária trazem ainda mais a 

necessidade de investimentos em saúde, educação, na família e comunidade, em prol de 

assistir aos idosos e propiciar um meio em que o bem estar biopsicossocial possa se propagar 

e no qual os problemas sociais não se agravem. 

 

2.1.2. Envelhecimento e concepções de velhice 

 

A literatura atual sobre essa temática traz que o que se compreende como velhice 

repercute no modo como as pessoas se comportam diante dos seus idosos (Araújo, Amaral, 

Sá, Azevedo & Lobo Filho, 2012; Araújo, Cruz & Rocha, 2013; Lima, 2011; Rodrigues et al, 

2010; Saraiva & Coutinho, 2012) e que tais concepções são repassadas e determinam formas 

de ser diante da velhice. 

Nesse mesmo sentido, Dias (2014) traz que o envelhecimento é um conceito permeado 

por uma construção sociocultural que o relaciona à segregação em relação à capacidade de 

produção, ou seja, pelas concepções das relações de produção social, de modo que o ser vale 

aquilo que produz, assim sendo, a capacidade para o trabalho tem valor e a ausência de 

potencialidade para produção é hostilizada. Em alguns casos, sem a serventia 

socioeconômica, o idoso não é valorizado como sujeito de direitos e pode estar exposto a 

maus-tratos, que vão desde situações vexatórias até a atitude de ignorar completamente este 

idoso.  

Isso tudo nos permite compreender que a sociedade precisa ser preparada para o 

processo de envelhecer. Referências à capacitação para os profissionais até a indicação de 

investimento no processo basilar de educação familiar são algumas das sugestões que se 

fazem mister para transformar culturalmente a sociedade no sentido de melhor acolher seus 
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idosos (Cavalcanti & Souza, 2010; Oliveira et al., 2012; Santana, 2010; Souza & Minayo, 

2010).  

A mídia também é vista, pela literatura, como poderosa ferramenta no processo de 

promover espaços de conscientização das pessoas sobre a temática da violência e na 

transmissão dos valores culturais acerca do envelhecimento (Gontijo, Alves, Paiva, Guerra, & 

Kappel, 2010; Saraiva & Coutinho, 2012). Ela, como veículo de comunicação, traz reflexões 

sobre as temáticas sociais e, com isso, pode ser compreendida como força/poder que, tanto é 

capaz de colaborar para se assumir novas atitudes em relação ao envelhecimento, como de 

reproduzir a cultura já massificada do capitalismo que exclui aqueles que não mais colaboram 

com o sistema de produção. 

Com isso, há de se atentar também que as concepções da sociedade acerca do 

envelhecimento são absorvidas pelos próprios idosos, os quais podem se afetar de diferentes 

maneiras: aceitando o processo do envelhecimento, negando a velhice ou se isolando e 

ficando na solidão (SDH/PR, 2014). Observa-se, então, uma relação direta entre a forma 

peculiar de cada indivíduo significar seu processo de envelhecimento, com a forma com que o 

sistema impõe ao sujeito o seu lugar social. Sobre isso, Oliveira, Trigueiro, Fernandes e Silva 

(2013) afirmam:  

 

O cenário se torna mais agravante quando, somado as 

desigualdades sociais, têm-se a falta de informações, o 

preconceito e o desrespeito à pessoa idosa. A velhice 

carrega os estigmas da incapacidade funcional e social 

do indivíduo, reduzindo o idoso, muitas vezes, a um 

fardo para os seus responsáveis, concorrendo assim, à 

exclusão familiar e social (p.129). 
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Chama atenção, contudo, a ideia da inutilidade do idoso apresentar uma incoerência no 

contexto brasileiro, uma vez que, apesar da sociedade apontar que a velhice está associada à 

decadência, doença ou problema, grande parte dos idosos brasileiros têm grande influência 

tanto no que se refere ao lugar que ocupa no espaço da família quanto na grande parcela de 

contribuição econômica.  

Muitos idosos são ativos nos cuidados com os netos e arrimo de família, configurando-

se como pilar no sustento, manutenção e suporte de suas famílias (SDH/PR, 2014; Rabelo & 

Neri, 2014). Corroborando com essas afirmações, Lima (2011) aponta que longe do lugar de 

fragilidade, a maioria dos idosos entre 60 e 75 anos encontra-se em boas condições físicas, 

realiza de forma autônoma as atividades cotidianas e também contribui com suas famílias. A 

autora ainda afirma: “os rendimentos das aposentadorias dos idosos elevam a renda familiar 

entre os mais pobres reduzindo os níveis de pobreza no país” (Lima, 2011, p.20). 

Ademais, muitos longevos residem com os descendentes pelas necessidades 

econômicas destes, notadamente filhos e netos, para quem oferecem recursos necessários à 

subsistência, como moradia e alimentação (Rabelo & Neri, 2015). Os autores apontam que 

aproximadamente 80% dos idosos brasileiros têm casa própria, sendo 86,5% deles chefes de 

família; e afirmam que as famílias compostas por idosos estão em melhores condições 

financeiras do que aquelas que não têm pessoas acima de 60 anos enquanto integrante da 

composição familiar: “entre as famílias sem idosos há o dobro de risco para pobreza, em 

comparação com famílias com idosos” (p.874). 

No que se refere aos estudos sobre o envelhecimento pela Psicologia, Araújo et al. 

(2013) afirmam: 
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A temática da velhice no âmbito da Psicologia Social 

pouco foi estudada até o século passado. No entanto, 

pesquisas científicas relacionadas a este fenômeno social 

vêm crescendo significativamente nas últimas décadas, 

demonstrando a importância da compreensão desse 

objeto a partir de uma ótica biopsicossocial (p. 205). 

 

Um dos pontos de grande contribuição da Psicologia para as políticas para o idoso é o 

trabalho com o exercício da autonomia pela pessoa idosa e o respeito à vontade do longevo, 

como mecanismos de empoderamento da pessoa em processo de envelhecimento, 

resguardando, de forma prioritária, seus valores e o modo peculiar com que significa a sua 

existência. Dessa forma, o empoderamento é tomado no sentido de oportunizar, ao longevo, 

condições materiais para que seja viabilizada a expressão de sua vontade, de modo a dar-lhe 

voz acerca de qualquer decisão que lhe afete. Dessa maneira, permitindo sua expressão 

autêntica como sujeito social. 

A autonomia é um conceito bastante importante, por estar relacionado à garantia de 

que seja assegurada ao ser humano a possibilidade de gerir a própria vida de forma autêntica. 

Medeiros (2002) conceitua autonomia como: “a autodeterminação, a escolha individual, ao 

poder que a pessoa tem para tomar decisões que afetem sua vida, ou seja, suas relações, seu 

bem-estar, sua integridade físico-psíquica” (p.35). Portanto, evidencia que o exercício da 

autonomia está diretamente relacionado ao exercício da capacidade de escolher. Observa-se 

que, em alguns casos, o fato do idoso não ser lúcido, coloca-o sobre a tutela do Estado, que 

terá maior poder em relação à vida dele.  

Trabalhar o empoderamento do idoso é fundamental para que o suporte social não se 

apresente como substituindo a sua vontade, mas a favoreça efetivamente. Para isso, o 

empoderamento não pode se restringir a uma forma do sistema social responsabilizar o idoso 
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por sua condição, mas deve acontecer através da garantia dos direitos, viabilizando condições 

de vida digna e reais possibilidades de escolha. 

A forma de vivência do envelhecimento é compreendida na relação com o ambiente 

social. Teixeira (2002) traz a problematização de que não apenas o apoio deve ser dado, mas 

também não se deve assumir atitudes paternalistas da sociedade em relação ao idoso, 

colocando-o na condição de dependência total, enquanto que o Estado, como um outro, 

comporta-se como o responsável por substituí-lo em sua capacidade de exercer a autonomia e 

realizar suas próprias escolhas.  

Dessa maneira, entende-se que o Estado não deve substituí-lo em sua vontade, mas lhe 

proporcionar as condições para escolher efetivamente, e não ser obrigado a aceitar a opção 

que está a sua frente, por não ter alternativas, e depois ser responsabilizado por isso, diante do 

exercício de um suposto empoderamento, que de fato não foi efetivado; mas, sendo dito que 

oportunizado, culpabiliza-o pela sua condição, sem olhar criticamente que não havia 

condições materiais para que as escolhas se dessem de um modo diferente. 

Dias (2014) expande esta discussão ao afirmar que o idoso muitas vezes é tratado 

apenas como objeto de intervenção, o que reforça cada vez mais a dependência do longevo, 

notadamente no século XX, em que a concepção de velhice está vinculada à ideia de 

inutilidade, o que deve ser evitado em prol de retirar o idoso do lugar passivo para visualizá-lo 

como sujeito de direitos. Reconhecer o idoso como capaz de realizar escolhas, desde que lhe 

sejam fornecidas as condições materiais para isso, pode vir na contramão da perspectiva de 

fazer por ele, contribuindo assim com seu real empoderamento, através de sua expressão 

autêntica. 

Falar em envelhecimento participativo e saudável é uma conquista que vem buscando 

revelar o valor do idoso e transformá-lo em agente do seu processo de envelhecer. Muitos 
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idosos, notadamente após a promulgação da Constituição Cidadã, vêm estado presentes de 

forma ativa na participação social, ajudando a dissipação da imagem do idoso relacionada à 

solidão, inutilidade e fragilidade; pelo contrário, no final dos anos 1980 houve um 

crescimento evidente da participação dos idosos em movimentos de aquisição de direitos e de 

manutenção daqueles já conquistados (Lima, 2011). 

 

2.1.3. O Envelhecer e a questão dos maus-tratos contra idosos 

 

Acerca da prevalência dos maus-tratos, Souza e Minayo (2010) chamam atenção: 

“infelizmente, a escassez de estudos sobre o tema impede que se tenha uma visão mais 

acurada da magnitude e caracterização do problema, dificultando um planejamento de ações 

efetivas para seu enfrentamento imediato” (p.2984).  

Contudo, apesar deste campo ainda vir se desenvolvendo, a literatura aponta que há 

avanços significativos das esferas de poder científico e político, visando assistir melhor à 

população idosa (Jardim, 2010; Lima, 2011). Dessa maneira, compreende-se que, apesar de 

um número expressivo de dificuldades trazidas com a mudança do lugar da pessoa em 

processo de envelhecimento, ações estão sendo empregadas no sentido de melhor atender a 

nova conjuntura. 

Dentre as alterações causadas pelas mudanças inerentes à dinâmica populacional, a 

incidência de denúncias de maus-tratos à população idosa se mostra bastante expressiva. A 

FIOCRUZ (2006) explana que a violência contra o idoso atualmente é um problema tanto 

dentro do território nacional, quanto a nível mundial. Os artigos revisados trabalham com 

conceitos como “maus-tratos”, “violência”, “negligência” e “abuso” em diferentes 

perspectivas.  
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Cabe destacar que a violência é um fenômeno que atinge muitas pessoas em nossa 

sociedade e não apenas aos idosos, de toda forma, neste trabalho, vamos nos deter a discuti-lo 

sobre o prisma do envelhecimento no que se refere especificamente aos maus-tratos.  Segundo 

a FIOCRUZ (2006), há uma classificação do conceito de maus-tratos em seis categorias, as 

quais também são adotadas pela Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-tratos contra 

o Idoso, segundo Souza e Minayo (2010): 

• Maus-tratos físicos, abuso físico ou violência física: “uso da força física para 

compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, 

incapacidade ou morte” (p.12). Entende-se que este tipo de violência é a mais visível porque 

deixa marcas, que podem ser vistas claramente por profissionais especializados; 

• Maus-tratos psicológicos, abuso psicológico ou violência psicológica: 

“agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir 

sua liberdade ou isolá-los do convívio social” (p.13). Este tipo de violação de direitos é mais 

difícil de ser averiguado, uma vez que não deixa marcas visíveis, mas pode minar a 

autoestima do idoso, fazendo-o calar-se diante de inúmeras agressões. O idoso pode ainda ser 

alvo de ameaça e sentir-se desprotegido ao denunciar o seu agressor; 

• Abuso sexual ou violência sexual: “refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter 

homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses agravos visam a obter excitação, 

relação sexual ou práticas eróticas por meio do aliciamento, violência física ou ameaças” 

(p.13). Este tipo de violência pode causar, no idoso, vergonha e receio de expor para os outros 

a sua situação, com medo do julgamento e do descrédito; 

• Abandono: “Ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de 

proteção” (p.13). O abandono de pessoas idosas pode acontecer quando elas ficam doentes e 
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dão entrada em hospitais ficando sem o acompanhamento e apoio familiar, bem como quando 

o idoso é colocado em um abrigo e a família opta por cortar relações e contato com ele; 

• Negligência: “Refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e 

necessários aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais” (p.13). A 

negligência pode ser observada com a privação da alimentação, da higiene e do acesso à 

saúde do idoso. Sobre a negligência, Dias (2014) expande o conceito explicando que há dois 

tipos de negligência: a ativa e a passiva, sendo a primeira intencional e a segunda não 

intencional; 

• Abuso financeiro e econômico: “exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou 

ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais” (p.13). Familiares 

ou curadores que ficam responsáveis por receber a renda do idoso e por utilizá-la em 

benefício dele e se apropriam de seus recursos sem o seu consentimento praticam abuso 

financeiro. Em muitos casos, também passam a negligenciar este idoso, utilizando recursos 

essenciais a seu cuidado em benefício próprio; 

• Autonegligência: “conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde e 

segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma” (p.13). O idoso autônomo 

pode optar por viver em condições insalubres, não fazer acompanhamento médico, se 

alimentar mal, conviver com animais doentes, dentre outras situações, que podem vir a 

colocá-lo em risco.  

Compreende-se, assim, que o conceito “maus-tratos” refere-se tanto às violências 

como às negligências, apresentando-se como um conceito mais amplo. É neste sentido que tal 

conceito é adotado ao longo deste trabalho. Sobre a nomenclatura “maus-tratos”, a literatura 

aponta que foi utilizada pela primeira vez por Baker e Burston, em 1975, ao trazerem à tona 
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os resultados de uma pesquisa sobre espancamentos de avós, que foi marco referencial para 

outras pesquisas científicas e ações dos governos mundialmente, as quais se voltaram para 

estudar e intervir nesses casos (SDH/PR, 2014).  

No que se refere ao contexto brasileiro, o tema passa a ser mais discutido com 

prioridade nas duas últimas décadas, diante do contexto sócio-histórico em que houve um 

aumento do número de idosos, bem como da sua expressividade na luta por seus direitos. 

Entretanto, destaca-se que a prática de violação de direitos contra esta população ainda é 

bastante subnotificada e subdiagnosticada (SDH/PR, 2014).  

O reconhecimento dos maus-tratos praticados tanto no seio da família como em 

instituições de acolhimento para idosos foi tardio, e apenas entre 1970 e 1980 essa 

problemática passou a ser encarada como problema social, assim deixando de ser uma questão 

privada, exclusivamente de ordem familiar, para ser enfrentada também como demandante de 

políticas efetivas e de responsabilidade social e estatal (Dias, 2014). 

A violência contra idosos não é um novo fenômeno, estando sempre presente na 

história da humanidade. Segundo Apratto Jr. (2010): “a violência contra os idosos era vista 

como uma questão familiar, permanecendo reservada e escondida até a metade do século XX” 

(p.2984), demonstrando, assim, que o fenômeno da violação de direitos vem sendo uma 

conquista e uma luta contínua no campo das políticas públicas. Ou seja, não há de se falar em 

um novo fenômeno, mas em uma antiga questão que vem deixando de ser tratada no âmbito 

privado, para ser focada em seu aspecto político e social.  

A violência é um fenômeno complexo, de compreensão a partir da observação atenta 

aos aspectos sociais, históricos, culturais e subjetivos. Ela está relacionada aos excessos de 

alguém em detrimento dos direitos do outro, colocando este outro em condição de objeto. A 

ação de violar o direito de outrem raramente ocorre de forma isolada, assim como raramente 
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ocorre apenas um tipo de violência (Guimarães & Pedroza, 2015). Isso porque a prática da 

violência socialmente vem sendo construída nas relações sociais, nas distinções de poder 

dentro dessas relações e não se dão pontualmente, mas, como uma forma de estruturação 

danosa, que impele ao outro sofrimento, sem que a capacidade empática se estabeleça. 

A violência pode ser compreendida ainda como um modo do ser humano comportar-

se, em uma situação conflituosa como, por exemplo, na situação de se tornar um cuidador de 

uma pessoa que anteriormente não requeria cuidados, como um pai, uma mãe ou um avô que 

esteja no processo de envelhecimento. Entretanto, Carreira (2008) ressalta a necessidade de se 

compreender que nem todo conflito familiar, que envolva o cuidado do idoso, é violência e 

destaca a necessidade de conhecer e diferenciar os conceitos.  

Quanto a isso, Jardim (2010) aponta que, ao invés de judicializar todos os casos, o 

procedimento indicado deveria ser procurar soluções mediante atuação de equipe que 

auxiliasse os cuidadores e responsáveis, buscando o fortalecimento de vínculos e preservação 

do idoso na convivência no seio de sua família. Apenas para os casos de suspeita ou 

confirmação de grave risco ao idoso, assim, segundo a autora, haveria de fato demanda para 

se acionar os mecanismos de proteção para vítimas e possível apuração de responsabilidade. 

Fato é que no senso comum, por diversas vezes, há um julgamento antecipado de que 

todo conflito familiar em que o idoso está envolvido é violência. Destaca-se, contudo, que ao 

longo de todo ciclo de vida, o ser humano passa por um conjunto de conflitos que o faz 

repensar ações e ter novas atitudes e comportamentos diante da vida.  

O conflito pode ser o meio para que, por exemplo, através da comunicação, haja a 

convergência de opiniões e/ou comportamentos inicialmente divergentes para uma tomada de 

posicionamento diante de uma situação, de modo que é entendido como saudável, na medida 

em que produz resultados construtivos. Já sobre o construto “violência”, o dicionário Aurélio 
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nos dá, dentre outros, os seguintes conceitos: “abuso de força, tirania, opressão”, 

demonstrando, assim, relação de poder do violador de direito sobre a sua vítima, impondo-lhe 

sua vontade. 

Oliveira et al. (2012) afirmam que a violência contra idosos “pode corresponder a 

qualquer dano intencional físico, moral, psicológico e/ou social que é o resultado de atos (ou 

omissões) da família ou responsável (is), que violam os padrões da comunidade no que diz 

respeito aos idosos” (p.56). A violência ainda pode ser entendida como ação de uma pessoa 

sobre outra, em que há abuso de força e/ou poder, ou, ainda, a omissão em prestar cuidados 

necessários (SDH/PR, 2014). Esta é uma conceituação ampla que coloca que a violência não 

está apenas relacionada às ações negativas praticadas, mas, também, à ausência de ação, ou 

seja, ao ato de não prover dos cuidados necessários àquele que está sob a sua 

responsabilidade. 

Acerca dos danos causados pela prática de violência, temos que: 

 

As violências contra a pessoa idosa podem ser visíveis 

ou invisíveis: 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 das últimas são incontáveis 

(SDH/PR, 2014, p.37). 

 

Dessa maneira, pode-se compreender que o sofrimento é presente tanto nos casos de 

violências físicas quanto nas psicológicas. Muitas vezes se chama de violência apenas aquelas 

que deixam marcas visíveis, mas, as que não deixam marcas visíveis são mais difíceis de 

serem detectadas e trabalhadas, uma vez que recorrentemente ficam apenas entre o idoso e a 

pessoa que o agride, não sendo conhecidas por outros que sobre elas possam intervir. Acerca 

da expressão da violência como comportamento humano, Gontijo et al. (2010) afirmam: 
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Não existe um fator isolado que explique a razão de uma 

pessoa se comportar de maneira violenta e outra não. A 

violência é um fenômeno extremamente complexo, que 

tem suas raízes na inter-relação de vários fatores: 

biológicos, econômicos, culturais, políticos e sociais 

(p.1029). 

 

Compreender as razões envoltas ao comportamento violento e trabalhá-las é uma 

forma de enfrentamento interessante na via de levar o Estado, a Família e a Sociedade ao 

comprometimento com esta problemática, o que exige esforços, desde a formação e 

conscientização da educação até chegar à efetiva integração das redes atuantes de proteção ao 

idoso, inclusive acompanhando os casos de forma próxima e articulada, em prol do melhor 

atendimento à população idosa. 

Corroborando com tal afirmação, Santana (2010) afirma que a educação de 

profissionais, cuidadores e público é elemento fundamental na prevenção à violência e expõe: 

“a falta de consciência sobre a violência contra o idoso pode levar a que o público não seja 

capaz de detectar e/ou denunciar o abuso de idosos e a consequências extremas: morte da 

vítima ou do agressor” (p.40). 

A violência do agressor familiar não vem sendo trabalhada em todas as suas facetas e 

muitos são os casos de omissão ou negligência “que ocorrem pela exclusiva falta de 

orientação adequada dos familiares (...) nesses casos punir com reclusão pode, muitas vezes, 

significar o afastamento da única pessoa que pode cuidar desse idoso, desde que 

adequadamente orientada” (Sanches et al.,2008, p.94).  

Compreende-se, assim, que a violência intrafamiliar não é uma questão puramente 

legalista, em que a lei possa ser aplicada acima das relações de vínculos familiares. A família 

precisa ser ouvida, compreendida e apoiada, para que possa atender à necessidade do seu 
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idoso e, para isso, poderá demandar de um trabalho de orientação por profissionais como 

suporte para desempenhar suas funções. 

Depreende-se, assim, que há dois tipos de situações de práticas de maus-tratos contra o 

idoso: a intencional, que visa machucar, maltratar ou humilhar a pessoa idosa, em que é 

essencial a atuação do Estado em resguardar o idoso, inclusive com a aplicação da medida de 

acolhimento; e a não intencional, que é a omissão ou a negligência familiar com esse idoso, 

por desconhecer suas necessidades, e/ou pelos próprios padrões comportamentais da família, a 

exemplo de uma família que não tem hábitos saudáveis de higiene e pode deixar o idoso sem 

tomar banho por diversos dias, exatamente porque este é o comportamento dos outros 

membros da família. Nestes casos há muito o que se fazer junto com esta família, valorizando 

os vínculos que possui e buscando dar-lhe suporte para adquirir novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes, vislumbrando desenvolver competências para o cuidado.  

Ademais, há de se destacar que, socialmente, muitas vezes a família que é apontada 

como negligente, esteve também sendo negligenciada em toda a sua constituição, de modo 

que não só os idosos, mas, crianças, gestantes, mulheres, deficientes, todos os integrantes 

foram e estão sendo negligenciados, não apenas no universo intrafamiliar, mas, na sociedade e 

pelo Estado, com políticas que não chegaram a atingir àqueles que estão mais à margem.  

A centralidade da família, nas políticas brasileiras, a coloca como a principal 

instituição de cuidado, contudo, cabe-se destacar que, para que a família possa de fato exercer 

essa função, ela precisa ter supridas às suas necessidades. Não se pode esperar que uma 

família sem condições socioeconômicas para gerenciar suas necessidades básicas, possa 

auxiliar os seus idosos da forma devida.  

Responsabilizar a família e não fornecer condições dignas de sobrevivência é apenas 

uma forma de culpabilizá-la por fracassar, quando o Estado e a Sociedade se mostraram 
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omissos na atenção e cuidado. Dessa forma compreende-se que a responsabilidade deve ser 

compartilhada entre a tríade Estado, Família e Sociedade de forma equitativa e não com a 

centralidade e responsabilização da família e minimização do Estado, como ocorre no 

contexto do capitalismo. 

Elementos importantes atuais para se visualizar as condições das famílias são 

enumerados por Jardim (2010): mudanças na organização intrafamiliar, falta de alguém que 

desempenhe o papel de cuidador e ênfase para o fato de que, quando há um o cuidador, 

geralmente, este parte de um segmento populacional particularmente vulnerável, com carência 

de recursos, por dificuldades anteriores ou por ter aberto mão do trabalho para se dedicar ao 

idoso dependente. Dessa forma, o autor aponta que a instituição família figura como vítima da 

conjectura social, se mostrando efetivamente incapaz de realizar os cuidados de uma forma 

eficiente. Diante disso, diferencia a negligência involuntária e a negligência sob a forma de 

maus-tratos e ressalta:  

 

É imprescindível alertar todos os profissionais para o 

cuidado no julgamento de casos de maus-tratos por 

negligência ou abandono. Essas ocorrências, muitas 

vezes, podem ser confundidas com dificuldades 

socioeconômicas. É necessária uma investigação mais 

precisa, particularizando cada caso dentro do contexto 

social em que está inserido (p. 75). 

  

Dessa maneira, os profissionais que atuam com idosos nesses contextos precisam ir 

além do aparente e assumir a postura de inclinar-se para cada caso e para cada experiência 

com vigilância e atenção, desempenhando papel analítico sobre a situação em sua totalidade; 

e, para isso, precisam se aproximar da realidade do outro, ouvi-lo e apropriarem-se do que 

ocorre, para só então posicionarem-se, no sentido de expressar opinião técnica acerca da 

realidade singular apresentada.  



36 

 

Segundo Sanches et al. (2008): “a questão da violência envolve não só o idoso 

vitimizado, mas, sua família, os profissionais que cuidam dele e, numa perspectiva um pouco 

mais distante, o sistema de saúde, que tratará desse idoso e das consequências dessa situação” 

(p. 95). O autor ainda acrescenta como parte dessa teia de envolvimento os órgãos que 

trabalham com a população idosa e, de uma forma bem ampliada, o sistema de garantia de 

direitos, compreendidos como braços estatais. 

Considerando o contexto, Gontijo et al. (2010) chamam atenção para a necessidade 

dos estudos sobre o envelhecimento trazerem: “maior sistematização no sentido da produção 

de conhecimento sobre suas ações, de forma que essas experiências possam ser 

compartilhadas em diferentes contextos, avaliadas quantitativa e qualitativamente e 

posteriormente subsidiarem a elaboração de diretrizes efetivas mais amplas de intervenções” 

(p. 1035). Assim, destaca-se a importância de se planejar as ações que visam fortalecer a 

proteção à pessoa idosa, de modo que viabilizem que as iniciativas se somem e avancem 

produzindo formas mais amplas e arraigadas de atuação. 

Sobre os espaços em que as violências ocorrem, aponta-se, que, além das violências 

familiares e institucionais - estas últimas referentes àquelas praticadas em instituições de 

longa permanência para idosos- há ainda a violência estrutural, a qual: 

 

Reúne os aspectos resultantes da desigualdade social, da 

penúria provocada pela pobreza e pela miséria e das 

descriminações que os desprovidos de bens materiais 

mais sentem. A desigualdade não é privilégio da 

população idosa, pois em geral, os mais pobres o foram 

durante a vida toda. Mas nessa etapa da vida, a 

indigência ou a falta de recursos materiais castiga mais 

(SDH/PR, 2014, p.59). 

 

 



37 

 

Tal fragmento traz uma reflexão de que a ausência das condições dignas é um modo 

de violação de direitos bastante presente na sociedade brasileira, a qual sofre com a carência 

das políticas públicas de base que efetivem de fato as garantias de direitos, além da histórica 

desigualdade social. Sem o suporte social, a própria família fica por vezes limitada no que 

concerne à prestação da assistência ao idoso. De modo que, a proteção social se faz necessária 

para viabilizar a garantia de direitos. 

Ainda sobre isso, Jardim (2010) afirma: “a maior incidência de suspeita de maus-tratos 

por negligência e abandono entre idosos estudados, encontra-se relacionadas às suas 

condições econômicas, sociais e de saúde” (p.75). Dessa maneira, discutir maus-tratos é um 

terreno árido, uma vez que, ainda que se visualize a situação aparente, há um conjunto 

multifatorial de elementos que culminam com um terreno propício às invisibilidades e 

violações. 

 

2.1.4. Violências e negligências no contexto intrafamiliar e o idoso. 

 

A compreensão das violências no contexto da família se faz mister diante da sua 

amplitude e agravos decorrentes. Ações de controle do ato violento nas famílias têm o 

objetivo de minorar os danos decorrentes e evitar novas situações ou agravamentos. Costa, 

Pinto e Oliveira (2010) conceituam a violência intrafamiliar como: “importante representação 

da violência interpessoal, é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 

física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da 

família” (p. 206). Dessa forma, os autores mencionados colocam a violência ao idoso como 

uma dentre outros tipos de violência praticadas dentro das relações familiares, evidenciando 
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que tais comportamentos desembocam em prejuízos efetivos àquele que se configura como 

vítima.  

A violência intrafamiliar é uma forma de expressão da violência social. Nessa 

perspectiva, Cavalcanti e Souza (2010) apontam a violência como fenômeno social complexo, 

porém passível de prevenção, desde que se atue nas esferas individual, familiar, comunitária e 

societária de forma integrada, e pontuam a sua amplitude. Esse tipo de violência atinge 

parcela importante da população, sendo um problema de saúde pública relevante e uma 

questão de grande amplitude e complexidade, demandando que diversos setores do Governo e 

da sociedade civil se articulem em prol de uma atuação efetiva e mobilizadora no intuito de 

enfrentar a problemática e combatê-la (Machado et al., 2014). 

Oliveira et al. (2012) trazem a distinção entre o conceito de violência doméstica e de 

violência intrafamiliar, mencionando que a primeira não se limita às agressões ou omissões 

praticadas pela família, mas, envolvem pessoas de confiança que compartilham com a vítima 

do seu ambiente domiciliar, ao passo que a segunda se restringe à violência praticada por 

familiares e/ou pessoas que possuam ligação familiar com a vítima.  

Dentre as violências intrafamiliares, a violência contra o idoso vem sendo uma das 

mais identificadas. Nessa perspectiva, Carreira (2008) menciona que os agressores de idosos, 

geralmente, mantêm uma relação de enorme proximidade e intimidade com as vítimas, tendo 

identificado grande incidência de maus-tratos perpetrado no espaço intrafamiliar, em todas as 

classes sociais. 

Segundo Oliveira et al. (2012) várias áreas do conhecimento, atualmente, vêm se 

debruçando para compreender e atuar nas questões relativas aos maus-tratos perpetrados 

contra os idosos em ambiente doméstico, dada a sua importância na condição de vida do 
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idoso. Os autores evidenciam, ainda, que a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso 

e o Estatuto do Idoso, dispositivos do direito, atribuem, ao núcleo familiar, a prevalência da 

responsabilidade sobre a proteção e o sustento de seus idosos. Contudo, a literatura esclarece 

que é justamente no seio da família que os idosos sofrem o maior número de violações de 

direitos. Segundo a SDH/PR (2013) apud VIVA, a violência intrafamiliar é o tipo de violência 

interpessoal mais denunciada em relação à população de idosos.  

Abath, Leal e Melo Filho (2012) destacam: “a violência contra a pessoa idosa se 

configura em diferentes cenários, mas, o mais comum e também o mais difícil de se combater 

o fenômeno é o ambiente domiciliar” (p.310) e sugerem que as mudanças na estrutura 

familiar, com a fragilização de vínculos, também é um elemento importante na compreensão 

do aumento do número de casos de maus-tratos na instituição família. 

Castro, Guilam, Sousa e Marcondes (2013) e Oliveira et.al. (2012) pontuam a 

significativa prevalência de maus-tratos sofridos pela população idosa, mas expressam que o 

número de denúncias ainda está muito aquém da expressão real da magnitude do problema, 

diante de um quadro situacional de elevada subnotificação, notadamente nos casos de 

violência no cenário familiar. Lima et al. (2010) evidenciam a importância que tem a 

notificação da situação de violência, uma vez que é através do conhecimento desta que o 

poder público pode atuar, sendo, portanto, uma poderosa ferramenta contra os maus-tratos.  

Corroborando com os autores supracitados, a FIOCRUZ (2006), no Plano de 

Enfrentamento à Violência, relata que, mundialmente, 2/3 dos idosos são vítimas de agressões 

perpetradas por filhos e cônjuges. Sobre este fato, Carreira (2008) chama atenção de que, 

muitas vezes, a violência permanece velada diante do medo, da vergonha e dos sentimentos 

de pertença que existem dentro da família. Além de haver dificuldades adicionais para se 
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verificar a sua existência, como: a idade da vítima, o aumento da presença de patologias 

psicológicas e físicas, a deterioração, no nível da cognição, e da dependência do idoso em 

relação ao cuidador.  

Dentre os tipos de maus-tratos, a FIOCRUZ (2006) enfatiza que os abusos financeiros 

constituem a queixa mais comum nas delegacias, promotorias especializadas na matéria de 

idoso e no SOS idoso. Nos casos de violência financeira, ressalta-se a frequência com que 

ocorre a apropriação de rendas e bens dos idosos sem que haja mobilização das vítimas para 

combatê-la, uma vez que muitos temem denunciar, por se sentirem fragilizados e dependentes 

do cuidador (SDH/PR, 2013). Nessa mesma perspectiva, Carreira (2008) destaca que vários 

idosos abusados financeiramente por seus familiares ainda são institucionalizados sem que 

haja a preocupação com seu bem-estar e manutenção dos vínculos.  

Este autor acrescenta que outra forma recorrente de maus-tratos é o abandono em 

hospitais: idosos fragilizados fisicamente podem ter de sofrer ainda psicologicamente com 

esta realidade. O idoso, quando mantém com o agressor vínculo emocional, pode calar-se, 

com receio de que este outro seja punido; uma vez este, ainda que viole um direito seu e lhe 

cause sofrimento, mantém com ele uma relação de afeto, como é o caso das relações filiais. 

Sobre este aspecto, temos que: 

 

Uma das questões mais comuns narradas por delegados, 

promotores de justiça, defensores públicos e assistentes 

sociais que atendem às pessoas idosas é que as vítimas 

tendem a minimizar a gravidade dos maus-tratos e a se 

mostrarem leais a seu agressor, negando-se a adotar 

medidas legais contra membros da família ou a discutir 

sobre esse assunto com terceiros (SDH, 2014, p.65). 
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Dessa forma, torna-se evidente que, para além das agressões sofridas, as pessoas 

idosas, muitas vezes, tendem a proteger aquele que lhe impele dor e sofrimento e que os 

fazem permanecer em situações de violências e negligências, de modo que a rede de proteção 

nem sempre consegue efetivamente ajudá-los, em virtude de não ter acesso aos dados de 

realidade. 

 

2.1.5. A  violência intrafamiliar contra idosos e seus desdobramentos 

 

O nascedouro da violência são as relações de hierarquia e poder inerentes a forma de 

estruturação social do sistema capitalista, em que a sociedade se divide em classes e traz um 

conjunto de contradições na sua própria composição. Inicialmente, a violência contra os 

idosos era tratada exclusivamente como questão familiar, até se iniciar o fomento às políticas 

públicas, no século XX. Atualmente, é um grande desafio para o setor de saúde e é um 

fenômeno que atinge todas as classes sociais, demandando serviços e programas adequados. 

Contudo, apesar desse panorama, não há no Brasil ainda a real prevalência do problema 

(Araújo & Lobo Filho, 2009). 

Para esses autores, as características da sociedade brasileira: distinção de classes 

sociais, preconceito contra o envelhecer e o culto à juventude, trazem um cenário que propicia 

a invisibilidade da violência. Minayo, Souza e Paula (2010) destacam os aspectos 

socioepidemiológicos, ao afirmarem que a situação de vida do longevo é permeada por 

condições estruturais da inserção sociofamiliar na qual se insere, desde a organização social, 

incluindo a esfera política e o contexto sócio-histórico até chegar à instituição família. 
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Sobre os tipos de maus-tratos mais recorrentemente perpetrados contra pessoas idosas, 

as pesquisas não são unânimes em apontar um tipo específico de violência, dessa maneira, 

Shimbo, Labronice e Manovani (2011) identificaram maior frequência de abandono e 

negligência; Deslandes e Souza (2010) evidenciaram a negligência; Ribeiro, Souza e 

Valadares (2012) apontaram o abandono hospitalar; Freitas e Teófilo (2010) enfatizaram a 

violência financeira; Apratto Jr. (2010) chamou atenção para violência física entre idosos que 

são dependentes do uso de álcool e violência psicológica dentre os não alcoolistas; e, 

Cavalcanti e Souza (2010) declararam o isolamento e a falta de apoio social e, 

especificamente, na esfera hospitalar, o abandono, como forma recorrentes de violência às 

pessoas idosas.  

Deslandes e Souza (2010); Ribeiro e Barter (2010); Ribeiro et al. (2012) e Shimbo et 

al. (2011) registram que um dos órgãos de fiscalização e de garantia de direitos mais 

mencionado no encaminhamento das denúncias da saúde é o Ministério Público, visto como 

responsável por receber, fiscalizar o processo de denúncia e encaminhar os casos para os 

órgãos de defesa ao direito do idoso. 

Ainda sobre o acionamento dos órgãos de proteção, Lima et al. (2010) relata que a 

carência de um fluxo determinado prejudica a assistência à pessoa idosa e, consequentemente, 

o sistema de garantia de proteção aos seus direitos, uma vez que os encaminhamentos se dão 

em caráter eventuais e a rede é desarticulada.  

Nesse contexto, trabalhar com a sensibilidade e com o compromisso em realizar o 

melhor encaminhamento é visto como ação necessária para mudar a realidade de pulverização 

das ações e para uma comunicação real entre os órgãos, oportunizando o cuidado integral da 

pessoa idosa.  



43 

 

Deslandes e Souza (2010); Shimbo et. al. (2011); e, Valadares e Souza (2010) 

registram o problema da subnotificação e da desarticulação da rede como fatores importante 

para a ineficácia da garantia de direitos e apontam que a solução poderia ser a 

intersetorialidade, como busca de assistir ao idoso com comunicação eficiente entre órgãos 

estabelecida. 

Segundo Shimbo et al. (2011), o sistema de garantia de direitos precisa ser mais ágil e 

mais eficaz no suporte e apoio para amparar o idoso agredido, para que o mesmo se sinta 

seguro em denunciar a violência intrafamiliar, não sendo pois violentado novamente ao 

retornar ao seu lar após registrar uma queixa. Além disso, os autores trazem o ato de 

empoderar o idoso acerca do que são maus-tratos e criar espaços de discussão com o público 

que lida com maus-tratos a pessoa idosa como estratégias eficazes de enfrentamento à 

violência.  

Ressalta-se que a notificação é o iluminar de uma situação real, que se encontrava até 

então escondida dos órgãos estatais. Dessa maneira, é uma forma de se fazer, reconhecer, 

entender e, portanto, se permitir atuar, solucionando-a. Por isso a importância de que os 

registros sejam realizados. 

Em pesquisa, Araújo e Lobo Filho (2009) mostram que os próprios idosos identificam 

como estratégias para além dos registros das denúncias, a real responsabilização sobre o ato 

de violência, o fomento das políticas públicas e o investimento em proporcionar cuidado aos 

idosos. A implantação e avaliação das políticas também são enfatizadas por Freitas e Teófilo 

(2010) como medidas necessárias ao funcionamento adequado da rede de proteção. 

Entende-se que houve uma conquista em desprivatizar o problema da violência e tratá-

lo socialmente enquanto compromisso das três esferas: Família, Estado e Sociedade; contudo 
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ainda existem amarras antigas que reverberam até hoje: como é o caso da cobrança maior 

sobre a instituição familiar acerca da responsabilidade de cuidar e de prover o idoso de suas 

necessidades. 

A sociedade e o Estado apesar de serem demandados ainda precisam investir no 

diálogo ativo e efetivo entre si, tomando sua parte da responsabilidade e, para isso, se faz 

necessário, investimentos em pessoal, nas capacitações de profissionais - inclusive para poder 

também orientar às famílias-; nas condições de trabalho; e, no compromisso de forma proativa 

e articulada em detectar, enfrentar e superar o problema da violência, que como foi visto é 

multifatorial e multifacetado.  

 

2.1.6. O Perfil do idoso vítima de maus-tratos e de quem pratica a violação de direito 

 

No que se refere às pesquisas que abordaram o perfil do idoso vítima de violência, não 

foram conclusivas quanto à identificação de um perfil único consolidado para ser apontado 

como tendo maior predisposição ao risco. Contudo, algumas características foram 

identificadas como mais propulsoras. Duque, Leal, Marques e Eskinazi (2012); Oliveira et al. 

(2012) e; Souza, Meira, Neri, Silva e Gonçalves (2004), por exemplo, apontam como fatores 

associados aos maus-tratos contra idosos: a longevidade, a dependência de cuidados e o 

gênero feminino.  

 Deslandes e Souza (2010) e Machado et al. (2014) enfatizaram a dependência, por 

limitações físicas, cognitivas ou emocionais, como fator de propensão a exposição a risco, 

bem como a convivência com pessoas com transtorno mental ou usuária de drogas.  
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Machado et al. (2014) chamam atenção para o fato da problemática da dependência de 

drogas pelos familiares trazer o panorama de um problema relevante e abrangente que vai 

para além da situação da violação do direito contra o ancião e que demanda sobremaneira 

intervenção do Estado, na medida em que indica um conjunto de desestruturas no ambiente 

familiar e no contexto sócio-comunitário. Cavalcanti e Souza, 2010, Mascarenhas et al.,2012 

e SDH/PR (2014) também enfatizam o uso e abuso de álcool e outras drogas por parte do 

violadores como fator associativo para as alterações no comportamento e atitudes agressivas. 

Apratto Jr. (2010) menciona, ainda, que há correlação quando o próprio idoso faz uso 

abusivo de álcool com a violência intrafamiliar. Em seu estudo apontou que a frequência da 

violência física é maior em idosos suspeitos de fazerem uso abusivo de álcool. Deslandes e 

Souza (2009) acrescentaram que o uso de outros tipos de drogas e a presença de transtorno 

mental no idoso também são fatores correlacionados às situações de violência. 

Machado et al. (2014) situam que a dependência em virtude das limitações físicas, 

emocionais e cognitivas inerentes ao processo de envelhecimento, também são elementos 

propiciadores de violência, notadamente quando há o convívio familiar estressante e 

cuidadores despreparados ou sobrecarregados.  

Minayo et al. (2010) chamam atenção ainda para a prevalência de abusos físicos, em 

contextos de idosos que residem com um maior número de indivíduos, que tem histórico de 

enfermidades e dependência, além da condição social mais precária, gênero feminino e do 

fato de não viver com companheiro. 

Meira, Gonçalves e Xavier (2007) pontuam que na dependência do idoso há fatores 

propiciadores do estresse, notadamente para o cuidador sobrecarregado com a 

responsabilidade de cuidar sozinho do idoso, continuamente, e/ou por tempo prolongado. 
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Bem como, acrescenta que no caso do cuidado imposto, há ainda um agravamento, uma vez 

que a percepção negativa para o cuidado pode vir a ter repercussões danosas. Outros 

elementos ainda são mencionados como fatores propiciadores: histórico de violência 

intrafamiliar; acúmulo de estressores, tais como desgaste na relação anterior e precária 

condição financeira.  

Ademais, Meira et al. (2007) afirmam ser o isolamento social gerado para o cuidador 

ao dispensar cuidados integrais ao idoso um fator estressor, uma vez que impele um conjunto 

de restrições. Nesses casos, o risco da violência intrafamiliar pode vir a atingir seu ápice na 

fase de exaustão da tentativa de enfrentamento prolongado ao estresse, podendo ser expresso 

pela violência direta ou pelo comportamento negligente, ao desconsiderar as queixas e 

necessidades do idoso. A exaustão, segundo os autores, pode acometer o cuidador, 

notadamente quando ele não conta com o auxílio dos demais familiares ou quando esse 

auxílio é esporádico. Ressalta-se, sobremaneira, que não basta cuidar do idoso, mas, cuidá-lo 

dentro de sua realidade de vida. Nessa perspectiva, o suporte ao cuidador é uma das 

estratégias para propiciar um ambiente salutar ao ancião. 

Cavalcanti e Souza (2010) expõem que idosos dependentes acometidos por transtornos 

mentais, demências e outros problemas de saúde debilitantes, tornam-se pacientes de difícil 

cuidado e, portanto, estão mais sujeitos a serem vítimas, notadamente diante de famílias sem 

recursos para custear cuidadores e da carência de instituições asilares. A situação de idosos 

com transtornos mentais é ainda mais grave pela difícil compreensão acerca da veracidade das 

queixas que possam realizar contra o familiar e do comportamento da família geralmente ser, 

segundo os autores, negar e justificar a afirmação como fantasias. 

Corroborando com essas informações, Nogueira, Freitas e Almeida (2011) apontam 

que aqueles idosos que precisam de maiores cuidados, os mais dependentes, se inseridos em 
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um ambiente familiar estressante e sob os cuidados de pessoas despreparadas, tendem a estar 

mais vulneráveis à violência intrafamiliar. Dessa forma, mais uma vez aparece a violência 

intrafamiliar como aquela mais praticada. 

Outras pesquisas têm destacado a questão de gênero como relevante na identificação 

de idosos vítimas de maus-tratos (Mascarenhas et al., 2012; Nogueira et al., 2011) e analisam 

que tal indicador pode estar relacionado a fenômenos culturais, como é o caso da violência 

contra a mulher na sociedade patriarcal brasileira. Sobre este tema, Mascarenhas et al. (2012) 

apontaram que os episódios de violência contra idosos se dão, predominantemente, no espaço 

domiciliar e destacaram que as mulheres são mais agredidas por filhos e parceiros conjugais e 

os homens idosos sofrem mais agressões por desconhecidos. As mulheres idosas, em relação 

aos homens idosos, foram apontadas também como mais vulneráveis a vivenciar situação de 

maus-tratos no ambiente intrafamiliar (Costa et al., 2010; Oliveira et al. 2012; Nogueira et al., 

2011; Sanches et al, 2008).  

Ademais, Souza et al. (2004) evidenciam o fenômeno da “feminilização da velhice”, 

ou seja, o fato de haver uma maior expectativa de vida para as mulheres, que podem, por 

viverem uma maior quantidade de anos, ficarem mais a mercê dos cuidados de outrem, 

inclusive pela condição de pluripatologias, afetando a saúde e, consequentemente, a 

capacidade de gerenciar o autocuidado, ficando, portanto, mais vulneráveis aos possíveis 

maus-tratos. 

A violência contra a pessoa idosa é apenas um braço do fenômeno da violência na 

sociedade como um todo, o qual se expressa notadamente em relações de poder e sob aquelas 

pessoas mais vulneráveis seja internamente ou externamente ao universo da família.  
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Acerca do perfil do violador de direitos, também não há consenso na literatura. Abath 

et al. (2012) apontam a figura feminina como mais recorrentemente ocupando o papel do 

agressor e justifica que, por ser a mulher geralmente a que ocupa o lugar de cuidadora, ela 

está mais propensa a praticar os maus-tratos; enquanto que Carreira (2008) afirma que as 

agressões são praticadas, prioritariamente, por pessoas do sexo masculino, destacando que, 

apesar de culturalmente o cuidado ser disponibilizado pela figura feminina, 

predominantemente, surge a figura masculina associada à prática de violência contra a mulher 

idosa.  

Destaca-se, contudo, que o perfil do idoso vitimizado encontrado nas investigações 

científicas está relacionado também com o campo escolhido pela pesquisa, uma vez que em 

diferentes contextos há também características diversas encontradas. Se uma pesquisa é 

realizada, por exemplo, a partir de grupo de idosos, certamente a faixa etária que irá se 

apresentar como aquela mais afetada por práticas de violências será a faixa etária dos idosos 

que ainda podem frequentar os grupos e que puderam se expressar durante a pesquisa, 

deixando de fora, provavelmente, os mais velhos. Há, portanto, uma necessidade crítica de 

pensarmos que o perfil de um contexto não tem como ser atribuído a outros, uma vez que 

cada campo tem seus determinantes e variáveis. De modo que, compreende-se que não há um 

perfil homogêneo que agrupe todos os grupos populacionais. 

Por fim, Oliveira et al (2012) chamam atenção para o fato de que há na literatura 

grande variação entre o perfil do idoso - idade, gênero, grau de dependência - e o tipo de 

violação de direito sofrida. No que se refere ao perfil do violador de direitos, a dependência 

financeira em relação à renda do idoso, a idade avançada - 60 anos ou mais-, o gênero 

feminino, a presença de enfermidades e estresse, além do fato do cuidador ser o único 
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responsável pelo provimento dos cuidados em tempo integral ao idoso, foram características 

apontadas como elementos propiciadores de maus-tratos (Souza et al.,2004).  

A sobrecarga do cuidador é um dos elementos mais apontados de propensão ao 

estresse, que pode culminar com a agressão ou a omissão em relação ao idoso que está sobre 

sua responsabilidade. Santana (2010) afirma que o cuidado se torna mais cansativo e 

estressante diante do adoecimento do idoso, uma vez que passa a ser mais específico e 

intenso.  

No que se refere aos aspectos ligados ao contexto situacional de maior propensão para 

a prática de violação de direitos, Souza et al. (2004) apontam: ambientes de convivência 

intergeracional e contextos de isolamento social. Entende-se que o isolamento social pode vir 

a ser um propiciador da expressão dos maus-tratos, uma vez que, nesse caso, o idoso não 

conta com o apoio de outras pessoas, caso seja alvo de agressão, não tendo a quem recorrer, 

notadamente nos casos de dependência.  

Já em relação à convivência intergeracional, Duque et al. (2012) também constataram 

que idosos que convivem em famílias com seis pessoas ou mais estão mais vulneráveis aos 

maus-tratos intrafamiliares, inclusive pelas distinções de pensamentos e comportamentos 

entre gerações. 

Destaca-se, ainda, que nem sempre todos os membros de uma família extensa estão na 

atividade produtiva, de modo que o idoso, mesmo tendo bons recursos, pode não ter acesso a 

determinados serviços aos quais poderia custear, uma vez que, em casos onde se configura 

como arrimo de família, tem os seus recursos distribuídos e compartilhados com os demais 

familiares, passando inclusive a poder estar em situação de privação junto a eles, o que 

propicia o desencadear de diversas situações de conflito. 
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Acerca dos conflitos intergeracionais, SDH/PR (2014) explica: 

 

A família, embora seja o espaço de aconchego e onde 

hoje estão morando mais de 90% das pessoas idosas, 

vive uma situação contraditória. A elevada expectativa 

de vida às vezes junta no mesmo lar até quatro gerações. 

Falta espaço físico e, na maioria das vezes, os membros 

da família têm compromissos fora de casa: trabalho, 

estudos, lazer. Além das dificuldades cotidianas, há 

ainda conflitos de valores, de mentalidades e de 

comportamentos. Mesmo morando na mesma casa com 

muitas pessoas, inúmeros velhos e velhas se queixam de 

abandono e solidão (p.26). 

 

Souza et al. (2004) também apontam que os maus-tratos praticados contra a pessoa 

idosa, geralmente, ocorrem quando há um processo duradouro de cuidado em meio a 

condições adversas, e chamam atenção para o fato do cuidado ofertado ao idoso ser 

influenciado diretamente pelo tipo de relação afetiva que foi se estabelecendo entre o ancião e 

o possível cuidador, ao longo da vida. Desse modo, a qualidade da relação é tida como 

fundamental, possivelmente porque o cuidador ao ser muito demandado para o cuidado 

vivenciará níveis de estresse elevado que poderão ser elaborados se houver o sentido no ato de 

cuidar. 

Em investigação de Minayo e Cavalcanti (2013), o contexto de violência intrafamiliar 

foi apontado como causa de suicídio, somado às dificuldades nos rearranjos familiares, a 

viuvez e a vivência de perdas, dentre elas a perda da autonomia. Essa pesquisa revelou que 

idosas que cometeram suicídio sofreram com o sentimento de inadequação e com a ausência 

de escuta de suas necessidades por parte de seus familiares.  

Dessa maneira, compreende-se a relevância não só das ações da família - ato violento - 

como das não ações – negligências - como elementos propiciadores de mal-estar e 
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sofrimentos psicológicos importantes que podem vir a prejudicar sobremaneira o idoso não 

apenas em sua condição física como também em sua saúde mental. 

Diante do cenário apresentado, em que se discutem as necessidades de se estruturar 

formas de lidar com o envelhecimento, as mudanças na família e o contexto sócio-histórico, a 

sociedade passa a demandar do Estado ações organizadas e planejadas para melhor assistir à 

população idosa. É nesse contexto, portanto, em que se frutifica o aparecimento de políticas 

públicas, como estratégias para responder a essas necessidades nascentes. 

2.2. Políticas Públicas para Idosos no Brasil 

 

Neste trabalho o conceito de Política Pública perpassa a compreensão de “ações 

executadas pelo Estado com o intuito de atender às necessidades da sociedade (Alberto, 

Freire, & Leite, 2014). Nessa perspectiva, as políticas são formadas por um tripé que as 

caracterizam, conforme Boschetti, Behing, Santos & Mioto (2008): multidisciplinaridade de 

profissionais, os quais articulados pensam em formas de organização para a garantia de 

determinados direitos por parte da população; caráter intervencionista do Estado, o qual atua 

como regulador das relações privadas com a finalidade de mediar conflitos; e, por fim, caráter 

normativo, que se dá através do estabelecimento de regras de condutas que deverão ser 

seguidas por todos os cidadãos com a finalidade de manter a ordem e o equilíbrio social.  

Estes autores esclarecem que, sendo uma política pública, o foco está no interesse 

comum, na satisfação das necessidades sociais, na concretização dos direitos sociais e na ação 

do povo, na ação pública. Na mesma perspectiva, Vieira (2014) conceitua políticas públicas 

como “ações coletivas que garantem os direitos sociais e que, através da gestão pública, 

atendem as demandas de diversas áreas da sociedade (p.09)”. 



52 

 

Dessa maneira, apreende-se que falar sobre políticas é remeter-se diretamente à 

necessidade de comunicação entre várias áreas do conhecimento, à participação social das 

pessoas enquanto cidadãos, às reivindicações pela implantação de ações eficazes, bem como, 

ao comprometimento do Estado, desempenhando seu papel de regulação e controle. 

Destaca-se que, no Estado Democrático de Direito, a soberania é popular e não estatal, 

de modo que, as políticas sociais, enquanto políticas públicas, são conquistas do povo, ou 

seja, são resultado de um campo de pressões continuadas visando comprometer o Estado com 

a garantia de direitos (Pereira, 2008). Soares, Poltronieri e Costa (2014) expõem que as 

políticas sociais surgem exatamente como forma de resposta a questão social nascente através 

da cultura do sistema capitalista de produção, em que convive a ambiguidade de 

individualizar as questões coletivas. As políticas sociais visam assim comprometer o Estado 

com responsabilidades sobre a coletividade.  

As políticas sociais surgem no interior do sistema de produção capitalista, como 

estratégia do Estado para minimizar as sequelas da chamada “questão social”. Por sua vez, 

Questão Social é o “conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos postos pela 

emergência da classe operária no processo de constituição da sociedade capitalista” 

(Yamamoto & Oliveira, 2014, p. 42). Sendo assim, os desdobramentos da “questão social”, a 

exemplo da fome, da pobreza, do trabalho infantil, das diversificadas expressões da violência 

são alvo de intervenção do Estado por meio das políticas sociais, mas é preciso reiterar suas 

limitações. Isso porque, embora a “questão social” seja única, o ataque às suas consequências 

se faz de forma parcial e fragmentada, já que muitas vezes se intervêm de forma 

desarticulada, com investimentos distintos e protagonismo variável em função de 

circunstâncias específicas: mobilização, tensionamentos, reivindicações, entre outros (Santos, 

1987).  
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Consequentemente, o campo das políticas sociais, segundo Prado (2014) é entendido 

como “complexo conjunto de ações, relações e instituições que não só redesenham as 

coletividades e determinam funções e lugares sociais, mas também constituem um sistema de 

legitimação capaz de sustentá-los frente a tantos universos simbólicos conflitivos” (p.10). 

Dessa maneira, observa-se que o campo das políticas sociais vem assistir a determinados 

contextos sociais que requerem intervenções pelas próprias pressões que vão se colocando em 

uma sociedade dividida em classes.  

Dessa maneira, Alberto et al. (2014) esclarecem que as políticas materializam os 

direitos sociais, os quais foram remetidos, no Brasil, pela Constituição de 1988 - a 

Constituição Cidadã - e são tidos como necessários para responder às dificuldades individuais 

ao passo que mantêm o controle do sistema social vigente. Cabe destacar, ainda, que “a 

proteção social no capitalismo, não é um processo espontâneo, ou natural, mas produzido e 

reproduzido socialmente com fins de atender necessidades específicas de diferentes sujeitos, 

em diferentes contextos históricos” (Pereira, 2013, p.29).  

Assim, entende-se que as medidas de proteção são estratégias para lidar com os 

problemas sociais que emergem na natureza do próprio sistema capitalista. Quanto a isso, 

Reis e Heckert (2012) afirmam: 

 

As políticas sociais em nosso país jamais foram resultado 

de uma benesse dos agentes públicos, tampouco 

significaram, a todo tempo, ganhos reais e efetivos para a 

população. Expressam, na verdade, o efeito das lutas e da 

hegemonia temporal e situacional de determinadas 

forças, com objetivos e conteúdos claramente 

demarcados (p. 06). 
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Ao compreender o Estado como responsável por representar o poder que emana do 

povo, tem-se que essa representação deve refletir a vontade popular. O Estado, então, deve 

apropriar-se das demandas sociais e nelas atuar na medida em que é convocado. Para isso é 

importante que a população exerça a cidadania e fiscalize o Estado em suas ações. É na luta, 

nas pressões sociais, reivindicações e papel ativo que os cidadãos conseguem que o Estado 

responda, ainda que minimamente, às suas necessidades. Entende-se, assim, que a política 

pública é uma forma do Estado apropriar-se das necessidades da população e assegurar seus 

direitos.  

Nesse sentido, chama-se a atenção para o fato de que a proteção social no sistema 

capitalista tem por objetivo executar a regulação social, diante dos problemas 

socioeconômicos advindos da forma de produção estabelecida, a qual abarca um conjunto de 

contradições na execução de suas políticas, notadamente pelo fato de que neste sistema o foco 

nunca foi superar carências e necessidades, mas, gerar lucro e mais valia (Pereira, 2013). 

 Apesar disso, diante dos problemas sociais que surgem em decorrência do 

descompasso entre geração de riquezas e melhorias nas condições de vida da população, 

emerge a necessidade real de intervir garantindo as mínimas condições de sobrevivência para 

a população e, então, surgem as políticas públicas, na tentativa de assistir de algum modo as 

demandas sociais, dentre elas as demandas causadas pelas tensões nas relações desiguais de 

poder, tendo como uma das expressões as práticas de violência e violações de direitos 

diversas. 

Boschetti et al. (2008) expõem que na disponibilização das políticas públicas estas 

devem obedecer aos conceitos de acesso para todos os cidadãos e de igualdade entre os 

direitos disponíveis. Os autores esclarecem que, sendo uma política pública, o foco está no 
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interesse comum, na satisfação das necessidades sociais, na concretização dos direitos sociais 

e na ação do povo, na ação pública.  

Cabe reafirmar que as políticas públicas não são uma benesse do poder público, mas 

uma estratégia que coloca o Estado no lugar de mediador de direitos e das tensões criadas 

pelo sistema, que têm por base as distinções entre classes sociais, o que, consequentemente, o 

mantém em ação e expansão (Alberto et al, 2014). 

Nesse sentido, registra-se que os campos de lutas de diretos são bastante vastos e as 

temáticas diversas: idosos, crianças, mulheres, etc. No entanto, para este trabalho, foca-se a 

discussão teórica acerca do direito da pessoa idosa em nosso país, através do cumprimento das 

leis, que são a materialização/ o resultado das reivindicações e pressões sociais para este 

segmento populacional.   

Historicamente, entende-se que as políticas públicas emergiram no contexto 

internacional após a 2ª Guerra Mundial, período histórico em que houve a priorização acerca 

da defesa dos direitos individuais, através da criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1945, e dos sucessores movimentos sociais em prol das necessidades emergentes 

(Siqueira, 2014). Soares et al. (2014) enfatizam o Plano de Viena, na década de 1980, a partir 

do qual passou a delinear o Estado como responsável também por ocupar-se das questões 

envoltas aos direitos das pessoas idosas. Tal feito, segundo os autores, repercute diretamente 

no formato da política brasileira e posteriormente na redação da Constituição de 1988. 

Siqueira (2014) reflete que o primeiro marco concreto de uma agenda internacional de 

políticas públicas foi a realização da primeira Assembleia Mundial ocorrida em Viena, no ano 

de 1982, pontuando que, na ocasião, houve a priorização das discussões sobre políticas 

públicas que abarcassem o envelhecimento e, com isso, apontassem que a população idosa 
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saísse da marginalidade das discussões e fosse, progressivamente, incorporada nas discussões 

políticas. Esse autor destacou que as políticas para idosos tiveram seu início marcado nas 

discussões acerca do mercado de trabalho, da assistência e previdência e, posteriormente, 

passou a discutir a saúde pública e a proteção e garantia dos direitos fundamentais à pessoa 

idosa. 

A linha de sucessão das temáticas prioritárias nessas discussões nos permite elucidar 

que as questões emergiram como reflexo do sistema capitalista, o qual foca em produtividade 

e no sistema de garantia mínima de direitos. Com as necessidades emergentes passou-se a 

discutir a saúde da coletividade e a proteção e garantia dos seus direitos.  

Diante deste cenário, reconhece-se que os idosos são alvo de um conjunto de 

violações, as quais abrangem desde a falta de proteção da sociedade aos idosos empobrecidos 

e abandonados, perpassando a violência estatal, com a ausência de efetividade nas políticas e 

do cumprimento dos direitos, até chegar-se aos maus-tratos institucionais, familiares e 

urbanos (Paz et al., 2012). 

Na lógica capitalista excludente, muitas vezes, o Estado, através de suas ações, 

individualiza questões envoltas ao processo de envelhecer e desconsidera o papel do 

empoderamento das pessoas idosas. Este, contudo, deve ser visto como engrenagem para 

causar transformações e pode expressar-se através dos espaços de controle social e político 

(Costa et al., 2010; Soares et al., 2014). 

Ao retomar o resgate histórico, chama-se atenção para o ano de 2002, quando ocorreu 

a segunda Assembleia Mundial, em Madri. Na ocasião, as discussões se focaram na 

elaboração de um plano de ação que pudesse também abarcar o incentivo à elaboração e à 

implantação de políticas e programas para idosos nos países em desenvolvimento, como o 
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Brasil, com foco na participação ativa dos idosos em sociedade, desenvolvimento e luta contra 

a pobreza, fomento de saúde e bem-estar na velhice. A partir de então, o que se difunde nas 

políticas públicas é o olhar para o idoso como sujeito que tem direito a um envelhecimento 

ativo, através do seu protagonismo e do acesso aos serviços de saúde e segurança (Siqueira, 

2014).  

Observa-se, assim, que apesar do caminhar lento, a temática ganhou espaço nas 

políticas internacionais, cedendo à pressão de uma população em envelhecimento que, 

paulatinamente, vem aumentando sua expressão em número de habitantes.  

Nessa direção, a Constituição Federal de 1988 é um marco histórico da legislação e 

dos direitos da pessoa idosa no Brasil, uma vez que definiu quem é esta população através do 

critério etário e atribuiu aos idosos direitos específicos, passando estes a tomarem o lugar 

social de pessoas com direitos civis e políticos especiais (Rozendo & Justo, 2012). Portanto, 

para os autores, é a partir de 1988 que a velhice passou a ser de fato encarada como “assunto 

de importância nacional e objeto de gestão pública planejada, orientada científica e 

politicamente” (p.287). 

Após a Promulgação da Constituição Cidadã e a menção aos Direitos Sociais, as 

políticas públicas para idosos no Brasil apresentam dois avanços legais muito importantes na 

história brasileira, são eles: a lei 8.842 de 4 de Janeiro de 1994, que versa sobre a Política 

Nacional do Idoso; e o Estatuto do idoso, lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003, que avança nas 

conquistas de direitos para esta fatia da população, no que se refere, notadamente, à relevância 

que confere à responsabilização da família, da sociedade e do poder público em relação à 

população idosa (Camarano & Passinato, 2004).  
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No tocante ao aspecto legal apresentado, Neri (2005) ressalta que tanto a gestação da 

Política Nacional do Idoso quanto a do Estatuto do Idoso foram longas, demandando muitas 

discussões antes de suas promulgações. A autora retoma que se reuniram profissionais das 

áreas de Geriatria e Gerontologia em 1976, na realização do I Seminário Nacional de 

Estratégias de Política Social do Idoso, e que houve a presença de pressões continuadas ao 

poder público para que em 1994 pudesse “nascer” a Lei 8.842. Quanto ao Estatuto, a autora 

afirma que o processo foi semelhante, havendo necessidade de expressões de movimentos de 

reivindicação social, tendo tramitado a lei no Congresso a partir de 1997, sendo três anos 

depois constituída uma Comissão Especial da Câmara Federal, para tratar do assunto; em 

2000 e 2001 foram organizados dois seminários nacionais, além de outros regionais para só 

em 2003 ser promulgada a lei. Destaca-se que essa lei passou a ter sua vigência no dia 

primeiro de Janeiro do ano seguinte. 

Ao se realizar um resgate da história da legislação brasileira, fica evidente que a 

preocupação sobre o envelhecimento populacional inserido na agenda das políticas públicas 

não é recente. O Brasil figura como um dos países pioneiros na América Latina com a 

temática da seguridade social e do correlato benefício da aposentadoria (Lima, 2011). Silva, 

Gomes, Freitas, França e Oliveira (2013) expõem que há total relação entre: os movimentos 

mundiais de assegurar direitos à população, que estava envelhecendo progressivamente; o 

contexto de redemocratização interno; e, os movimentos reivindicatórios, visando proteger 

essa fatia populacional.  

Ribeiro (2010) também aponta que, com a promulgação da Constituição em 1988, 

também houve uma mudança na concepção dos serviços assistenciais do país, que deixaram 

de ter a conotação de benemerência para focarem a responsabilidade do Estado, saindo da 

ideia de política de favor, para uma política de direitos. A seguridade social, então, segundo a 
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autora, passou a abarcar os serviços de previdência social, assistência social e saúde, sendo a 

previdência para aqueles idosos que contribuíram financeiramente para a aquisição de suas 

aposentadorias, em razão de estarem inseridos no mercado de trabalho; a assistência social 

para todos aqueles que dela necessitar, tais como idosos considerados em vulnerabilidade 

social, pela escassez de recursos, que seriam amparados através das ações inerentes ao 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS); e, a saúde para todos, no formato do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

No que tange aos direitos socioassistenciais, Ribeiro (2010) enfatiza os avanços da 

assistência social, em especial, no que se refere à oferta de serviços da proteção social básica, 

ofertados pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; e os da proteção especial, 

ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – e pelas 

Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs. Esses órgãos atuam juntamente às 

populações de vulnerabilidade social e risco, buscando salvaguardar os idosos de contextos de 

violação de direitos. 

No que é atinente às lutas pela implantação e efetivação de uma política para idosos, 

Siqueira (2014) expõe que gerontólogos e geriatras sempre estiveram à frente, participando de 

espaços consultivos e deliberativos como os Conselhos de Idosos e as Conferências. A autora 

destaca que o envelhecimento no Brasil deu-se por interesse político, econômico e social, em 

virtude da transição demográfica pela qual passa a população, aumento da longevidade e pela 

queda da taxa de fecundidade.  

Esses fenômenos acompanham a tendência mundial, com a peculiaridade de que no 

Brasil dobrou-se o nível de expectativa de vida ao nascer em uma velocidade bem maior do 

que ocorreu nos países europeus. Assim, apontam que diante dos contextos ao acelerado 

crescimento das proporções de idosos e das situações de violação de direito, paralelamente, 
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têm-se o fomento aos serviços de captação de denúncias e a necessidade de estudos que 

abranjam as questões demográficas, sócio-antropológicas e epidemiológicas (Paz et al., 2012).   

Dessa forma, compreende-se que as mudanças no perfil sociodemográfico implicaram 

novas demandas, as quais repercutiram nas necessidades tanto das pessoas em 

compreenderem melhor o processo de envelhecimento, quanto dos profissionais para lidarem 

com a realidade que demanda aperfeiçoamento, capacitação, planejamento e implicação na 

atenção ao público cada vez mais expressivo de pessoas com idades mais avançadas. 

Contudo, há de se assumir que o movimento de mudança dos paradigmas vigentes 

requer grande desprendimento de energia. Soares et al. (2014) afirmam que diante da lógica 

capitalista excludente, muitas vezes, o Estado, através de suas ações, individualiza questões 

concernentes ao processo de envelhecer e desconsidera o papel do empoderamento das 

pessoas idosas, sendo a população, na luta por mudanças, assim, compreendida como 

engrenagem para causar transformações através dos espaços de controle social das políticas. 

Nesse sentido, chama-se atenção para o fato de que o aumento substancial da 

população de idosos causa uma tensão para que essas transformações ocorram. Correa, França 

e Hashimoto (2010) apontam que foi a partir disso que surgiu, por exemplo, a necessidade de 

se pensar políticas previdenciárias e de se empoderar o idoso, para que ele se apresente como 

sujeito útil à sociedade. Siqueira (2014) explica ser também nessa nova configuração 

populacional que se passa a repensar o mercado de trabalho, a saúde pública, a assistência 

social e as questões intrínsecas às relações intrafamiliares e ao próprio fenômeno do 

envelhecimento, fazendo prosperar, inclusive, pesquisas científicas nessas áreas. 

Vários autores (Neri, 2005; Laranjeiras, 2010; Siqueira, 2014) fazem menção ao fato 

de haver, no início das reflexões, a adoção de concepções permeadas por crenças negativas 
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em relação ao envelhecimento. No entanto, ao longo do tempo, isso vem se modificando, 

diante do que as ações deixaram de se configurarem como assistencialistas. Desse modo, 

direcionaram-se a não apenas garantir as condições mínimas de sobrevivência, como também 

investir em políticas de incentivo ao fortalecimento do idoso como sujeito de direitos e não 

mais visto como objeto de intervenção. Essa, contudo, é uma mudança de foco contínua. 

Não há de se falar em substituição de perspectiva, mas, na concomitância de olhares. 

Nesse sentido, Reis e Keckert (2012) chamam atenção para o fato de a velhice ainda ser 

tomada de forma tutelada, a partir de uma lógica do cuidado que retira do sujeito sua 

autonomia e liberdade, impondo-lhe padrões e prescrições, que se dão na lógica capitalista 

contemporânea – a qual se compreende como uma lógica interventiva que precisa investir 

mais no empoderar do idoso e no inclinar-se para ouvi-lo, compreendê-lo e participá-lo 

ativamente das decisões a ele relacionadas. 

Fato é que ao passo que o envelhecimento no Brasil esteve atrelado a preconceitos e as 

políticas foram implantadas de forma assistencialista, ainda são ínfimas as iniciativas para 

demonstrar a importância de movimentos que estimulem a sociedade às discussões 

relacionadas ao idoso (Andrade, Sena, Pinheiro, Meira & Lira, 2013). É em virtude desse 

contexto que Silva et al. (2013) afirmam: 

 

Os idosos apresentam-se como um grupo social 

desfavorecido. São vulneráveis à violência física e verbal 

na família e na instituição, a maus-tratos, ao abandono, à 

discriminação e ao isolamento. Sofrem pela pouca 

divulgação de seus direitos na Constituição e também 

pela ausência de serviços públicos especializados e 

específicos para idosos, com prioridade nos atendimentos 

(p. 270). 
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A transformação de perspectiva requer a atuação dos profissionais e a contínua 

capacitação, com diretrizes que permitam reflexões e tomada de posicionamento frente à 

realidade apresentada. Essa afirmação decorre do fato de que, em um país em que há um 

percentual expressivo da população em idade avançada, potencializar olhares que a priorizem 

é uma necessidade que precisa ser assumida.  

Essa necessidade estabelece relação com a constatação de que se trata de um grupo em 

vulnerabilidade, demandando de proteção aos riscos inerentes ao processo de envelhecer 

(Schumacher, Puttini, & Nojimoto, 2013) e, desse modo, focando na perspectiva da garantia 

de que o idoso esteja a salvo de maus-tratos, através de políticas e de dispositivos estatais que 

o possibilite recorrer em caso de necessidade. 

Em uma análise crítica sobre a implantação e prioridade do Estado no tocante às 

políticas públicas para idosos, Siqueira (2014) destaca que, quando o idoso é ativo e está 

inserido socialmente de forma mais participativa e saudável, ele reduz custos para o Estado, o 

que interessa ao poder público, no gerenciamento de necessidades populacionais. 

Nesse sentido, ao fortalecer o idoso, compreende-se que se reduz os riscos e as 

vulnerabilidades e se encoraja a pessoa envelhecida a continuar contribuindo também com o 

sistema produtivo e, consequentemente, demandando menos do Estado, seja direta ou 

indiretamente. Manter-se mais tempo no mercado de trabalho ou ser mais ativo e precisar 

menos de que as pessoas da família se afastem dos trabalhos para ofertar-lhes cuidados; bem 

como onerar menos os aparelhos sociais, a exemplo da diminuição de internações em 

hospitais, em razão da priorização em investimentos no autocuidado, correspondem a 

expressões exemplificativas desse fortalecimento do idoso e, consequentemente, da 

diminuição de necessidade por demandas protetivas junto ao Estado. 
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Dessa forma, faz-se necessário chamar atenção para o fato de que, na lógica 

capitalista, as políticas públicas atuam na responsabilização do sujeito e de sua família e criam 

um sistema de “garantias” que muitas vezes não prevê quem está fora de um contexto que 

viabilize reivindicá-las, como é o caso de alguns idosos que sofrem maus-tratos sem ter 

acesso aos órgãos de proteção (Soares et al, 2014). 

A Política Nacional do Idoso no Brasil, objeto de conquista social, estrutura-se 

estabelecendo dentre os seus princípios a corresponsabilidade da família, sociedade e Estado 

na garantia de direitos do idoso, dentre os quais o de exercer a cidadania, o de ter uma 

participação ativa na comunidade, o de ter direito à dignidade, bem-estar e à vida. Ainda em 

seus princípios aponta que é de interesse social conhecer o processo de envelhecimento, o que 

abre portas para que se priorizem projetos, pesquisas e ações voltadas para esse público e para 

alterações nas prioridades do Estado. 

Segundo Siqueira (2014):  

 

A partir da Política Nacional do Idoso, observa-se uma 

mudança não da “imagem” ou da “representação” da 

velhice, mas, uma mudança nas formas de experienciar o 

envelhecimento. Os ensinamentos e recomendações para 

o envelhecimento ativo e saudável configuram um modo 

de envelhecer específico (p.148). 

 

Dessa maneira, entende-se que a política por si só não muda a concepção social acerca 

de ser idoso, mas oportuniza as pessoas de mais de 60 anos de idade a possibilidade de 

pleitear o reconhecimento de direitos, conduzindo-as a lugares sociais novos, tais como à 

participação ativa em Conselhos e em grupos de idosos. 
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2.2.1. A rede de proteção ao direito do idoso como forma de enfrentamento das situações de 

risco e vulnerabilidade social  

 

As redes de apoio ao idoso podem ser informais, no caso da família, comunidade, 

amigos e vizinhos, os quais funcionam como suporte social através dos vínculos formados, e a 

formal é aquela composta pelas políticas públicas direcionadas à garantia de diretos (Souza, 

Ribeiro, Atie, Souza & Marques, 2008). Os autores afirmam, ainda, que para que a política se 

efetive há vários órgãos atuando de forma concomitante visando à proteção das pessoas 

idosas. Contudo, os autores expõem que os órgãos de proteção ainda não funcionam 

exatamente em rede integrada e articulada, como seria o ideal, mesmo que haja a presença de 

alguns fluxos de atendimento em casos de denúncia. 

Souza et al. (2008) pontuam que, diante da ausência de fluxo preestabelecido, há 

duplicidade de registros, o que ocasiona, por exemplo, nas promotorias de justiça, a 

necessidade da “juntada”, que se trata da incorporação das informações em um mesmo 

processo, contribuindo para a organização de informações, melhor visualização das situações 

e, consequentemente, para facilitar a atuação na defesa da garantia de direitos. O foco é a 

celeridade e eficácia do serviço prestado. 

Observa-se, assim, que há um conjunto de ações sendo realizadas, mas ainda se faz 

mister que a comunicação se torne mais eficaz e que o sistema atue de forma mais articulada e 

concatenada, permitindo uma maior efetividade e qualidade nas suas ações. Araújo et al. 

(2013) apontam ainda que, para que a engrenagem funcione produzindo os resultados 

esperados, é necessário que haja mecanismos de apoio para a realização das denúncias através 

das Delegacias, Promotorias da Defesa da Pessoa Idosa, Disque Idoso e outras portas de 

entrada das notificações oficiais, ofertando inclusive atendimento psicossocial aos idosos 
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violentados. Essas são iniciativas práticas e eficazes que poderiam ser, dentro das condições 

de cada realidade, multiplicadas. 

Apesar das limitações, Santana (2010) afirma que uma grande parte das vítimas utiliza 

os órgãos para as suas denúncias, assim como familiares da vítima e vizinhos. Tal fato 

demonstra abertura da disponibilidade e acesso desses serviços pela população. 

Os órgãos de proteção são vistos como suportes necessários na garantia de direitos e 

são parte da Política Nacional da Assistência Social (PNAS), que visam fortalecer a 

população para protagonizar a sua cidadania. Na rede de proteção ao direito do idoso alguns 

órgãos são protagonistas, cada qual com as suas competências, dentre eles temos os órgãos 

que atuam na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial, constante na Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS). Segundo Freitas e Teófilo (2010), essa rede socioassistencial 

constitui apoio financeiro federal a serviços, programas e projetos executados pelas três 

esferas do governo - Estados, Municípios e Distrito Federal -, bem como por entidades 

sociais. 

O público-alvo dos órgãos que atuam com esse sistema de proteção muitas vezes é 

vinculado às famílias. Para isso, Wanderbroocke e Moré (2012) enfatizam que é necessário 

que não se faça apenas a leitura linear da situação conflituosa ou até mesmo de violação de 

direito ou de sua iminência, a partir apenas de uma observação da relação entre vítima e 

agressor, vindo a culpar as famílias por suas insuficiências ou falhas, mas deve-se tomar parte 

do processo de fortalecimento das famílias, no auxílio a buscar encontrar possíveis soluções 

para os seus problemas. 

Com a finalidade de elucidar melhor a compreensão sobre a atuação em prol do 

fortalecimento das políticas de proteção ao idoso, das mediações para fortalecimento da 
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família, bem como da intervenção em contextos que impelem ao idoso a vivência de situações 

eventuais ou recorrentes de vulnerabilidade e risco, apresenta-se as competências de alguns 

órgãos, os quais são mencionados nas normativas sociais como aqueles que podem dar 

suporte a idosos em contextos de maus-tratos: 

 

de Referência em Assistência Social (CRAS) 

O CRAS é uma unidade de proteção social básica, a qual é definida pelo Art.6-A da 

LOAS como “conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que 

visam a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 

(Brasil, 1997)”. Gomes (2009) refere que é através da proteção social básica que se promove 

o empoderamento acerca dos direitos sociais e que se previne o isolamento e abrigamento. 

Na assistência social, o CRAS é a porta de entrada e tem como atribuição inserir os 

idosos em serviços, programas, projetos e benefícios que venham a contribuir com a garantia 

de direitos. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo, é atribuído àquele 

idoso que necessite da proteção do Estado. Trata-se do acesso a uma renda mínima voltada a 

garantir condições básicas de sobrevivência, cujo público precisa atender aos pré-requisitos 

estabelecidos pelo Decreto 6214/2007 (Brasil, 2007). 

O CRAS pode ser compreendido como um dispositivo de fortalecimento da família e 

da comunidade de atenção notadamente àquelas pessoas que passam por vulnerabilidade e 

risco, buscando preveni-las, “(...) por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e do fortalecimento de vínculos (...)” (LOAS, 1993). 
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A instituição família ocupa na política atual um lugar de destaque e é sempre apontada 

como prioritária ao regime asilar para idosos, sendo de competência do Estado trabalhar junto 

a ela sempre que necessário o for, seja por motivo de pobreza ou por seus comportamentos 

que ensejem vulnerabilidades ou riscos para as pessoas que dela participam: idosos, crianças, 

mulheres, pessoas com deficiência, dentre outros. Gomes (2009) corrobora com esse 

entendimento ao evidenciar que: 

 

O reconhecimento da importância da família na vida 

social da pessoa idosa, merecedora da proteção do 

Estado, está explícito no artigo 16 da Declaração dos 

Direitos Humanos, que traduz a família como o núcleo 

natural e fundamental da sociedade, e é endossado no 

Estatuto do Idoso (p.24).  

 

Nessa perspectiva, o autor mencionado afirma que, no âmbito da assistência social, a 

família é identificada como instituição de suporte e apoio e acrescenta a importância da 

manutenção de vínculos e afetos no universo intrafamiliar. Para isso, destaca o papel da 

atuação da equipe do CRAS no fortalecimento de vínculos quando necessário, além do 

incentivo a participação protagonista do idoso em sua família, tudo isso em prol da 

preservação do senso de pertencimento.  

Aos profissionais que atuam no CRAS competem ações interdisciplinares, trabalhando 

a partir da subjetividade das pessoas em prol do protagonismo social, com a perspectiva de 

superação das condições de vulnerabilidade e de risco social; o que pode ser obtido através de 

programas, projetos e serviços mediante o fortalecimento de vínculos, da autonomia, da 

integralidade das ações de prevenção e da promoção da participação social (Alberto et 

al.,2014). 
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O CREAS é, de acordo com a LOAS (Brasil, 2003), um dispositivo da Proteção Social 

Especial e, portanto, tem como objetivo “contribuir para a reconstrução de vínculos familiares 

e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção a famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos”.  

O conceito de Proteção Social Especial abarca todos os serviços, programas e projetos 

que visam atender de forma especializada famílias e indivíduos em situações de violação de 

direitos. Portanto, não atua com famílias que estão exclusivamente em situação de 

vulnerabilidade (objeto de atuação do CRAS), mas com aquelas que para além de uma 

situação de vulnerabilidade, estão expostas a riscos ou na iminência destes. Situações de 

violência ou negligência são objetos de acompanhamento do CREAS que focaliza o controle 

dos riscos e suas consequências danosas (Gomes, 2009). 

Em comparação aos serviços ofertados pelo CRAS, observa-se que no CREAS o 

acompanhamento é mais sistematizado, especializado e individualizado, no sentido de 

monitorar indivíduos e famílias com seus direitos violados, restaurando quando possível esses 

direitos ou buscando outras alternativas de protegê-los (Alberto et al., 2014). 

Além do CRAS e do CREAS atuando no acompanhamento das situações que assim 

demandam, há ainda os órgãos de fiscalização, que têm destaque na Política como ela está 

desenhada atualmente e atuam como canais entre a sociedade e o Estado para a comunicação 

e reivindicação de garantia de direitos quando estão sendo negados à parcela da população. 

Dessa forma, compreende-se, ainda, os órgãos de fiscalização como braços do próprio 

Estado, mecanismos de regulação, que atuam sempre a partir de alguma provocação, ou seja, 

através das denúncias que sinalizem possíveis situações de violação de direito. Dentre eles, a 
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Política Nacional do Idoso destaca os Conselhos e o Estatuto do Idoso enfatiza o papel do 

Ministério Público: 

 

de Direitos dos Idosos 

A Política Nacional do Idoso cria os Conselhos de Direitos dos Idosos (Nacional, 

Estaduais e Municipais), sob as competências de: supervisionar, acompanhar, fiscalizar e 

avaliar o cumprimento das diretrizes estabelecidas nessa política. No que é atinente aos 

Conselhos, Siqueira (2014) aponta:  

 

A legislação federal prevê um sistema de garantias de 

direitos que inclui políticas para segmentos sociais 

considerados mais vulneráveis. Nesta perspectiva, 

surgem os conselhos de direitos que tem como objetivos 

discutir as políticas públicas, possibilitar o exercício da 

cidadania e o combate à discriminação. No caso dos 

conselhos dos direitos do idoso, estes visam incentivar a 

participação, promover e fiscalizar as políticas públicas, 

orientar sobre os direitos e combater a discriminação por 

motivo de idade (p. 138). 

 

Desse modo, compreende-se que o idoso é visto como vulnerável e demandante, 

portanto, de uma proteção maior do Estado em razão da idade e os Conselhos são tidos como 

responsáveis por proporcionar espaços de discussões que contemplem, assim, a concatenação 

de ideias e definição de planos de ação. 

Freitas e Teófilo (2010) aduzem que o controle social das políticas públicas se 

organiza justamente através dos Conselhos, que são pautados no princípio central da 

democracia participativa, que equilibra o poder estatal ao representar a população na 

formulação e na implantação das políticas. 
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Ademais, há de se destacar a importância dos Conselhos pela composição de sua 

organização, ao olhar para o idoso enquanto protagonista das ações que repercutem 

diretamente em garantia de direitos para toda a população em contexto de envelhecimento. Os 

Conselhos, dessa forma, podem ser identificados como o olhar do idoso na implantação de 

políticas que o assista diretamente e é uma maneira eficaz de participação na cobrança de 

responsabilidades ao poder público.  

Nesse sentido, chama-se a atenção para o fato de que, muitas vezes, os Conselhos são 

os aparelhos sociais mais próximos ao idoso-vítima. Eles recebem denúncias e articulam 

ações voltadas para a garantia de direitos, inclusive acionando outros órgãos competentes para 

atuar nos casos, conforme as demandas que surgem.  

 

 

Segundo o Estatuto do Idoso, em seu Art. 43, o Poder Judiciário e o Ministério Público 

poderão determinar, dentre outras, as seguintes medidas protetivas: 

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – 

orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua 

saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial 

ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou 

ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – 

abrigo em entidade; VI – abrigo temporário. 

O primeiro inciso trata a respeito de situações em que o idoso necessita de um 

responsável, em virtude da dependência parcial ou absoluta diante de um quadro de 

adoecimento e/ou incapacidade. O segundo inciso traz as situações em que as famílias para 

realizarem o cuidado com o idoso necessitam de orientação, apoio e suporte que podem ser 
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ofertados, por exemplo, por um CRAS, por agentes de saúde, dentre outros profissionais 

inseridos na rede de proteção. 

O terceiro inciso é relativo à assistência à saúde. Muitos idosos, com condições sociais 

precárias, negligência ou autonegligência precisam que medidas sejam tomadas no que diz 

respeito ao acompanhamento periódico da sua saúde por médicos, podendo ter esses 

atendimentos inclusive no âmbito domiciliar - a depender de sua condição, dentre elas a 

incapacidade de locomoção.  

O quarto inciso é o reflexo da autonegligência em decorrência de uso e abuso de 

substância; e da recorrência de familiares que, fazendo uso e abuso de substância, expõem os 

idosos a riscos, como maus-tratos e abuso financeiro. Nesses casos, o afastamento do lar 

daquele que estiver causando perturbação ao idoso é uma indicação possível, notadamente 

quando se considera o desejo do idoso.  

A medida de abrigamento, trazida nos dois últimos incisos, é possível em casos em 

que há um risco iminente para o idoso ao continuar na condição na qual se encontra. Deverá 

ser uma medida excepcional, de preferência temporária. Em alguns casos, apresentando-se 

como última possibilidade, poderá ser vista como a melhor decisão diante do caso. O idoso, 

por exemplo, não sendo lúcido, não tendo de quem dele cuide e estando sem condição de gerir 

a própria vida, poderá ser abrigado. 

Destarte, identifica-se que o Ministério Público atua diretamente na garantia de 

direitos e exerce o papel de articulador na rede, uma vez que, através das medidas adotadas, 

pode acionar diversos outros órgãos e serviços para que o idoso esteja a salvo das situações de 

risco. 
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3. Método  

 

Este estudo adota a pesquisa documental retrospectiva para analisar as informações 

constantes nos procedimentos preparatórios dos casos acompanhados pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), no que tange aos casos de maus-tratos contra a 

pessoa idosa, no ano de 2014, na cidade de Natal-RN. Dessa maneira, os documentos 

consultados foram produzidos em momento anterior à pesquisa e suas informações registradas 

foram recuperadas com a finalidade de subsidiar análises documentais, as quais repercutiram 

em conclusões importantes enquanto resultados do trabalho. 

Antes de iniciar a execução da investigação, o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tendo sido 

aprovado no primeiro semestre de 2015, momento a partir do qual se iniciou a coleta de 

dados. 

No que se refere especificamente aos procedimentos adotados na investigação, aponta-

se que toda a análise documental só foi possível mediante o acesso ao Sistema de Automação 

Judicial e Extrajudicial (SAJE), plataforma em que constam todos os procedimentos 

registrados pelo Ministério Público. A pesquisadora teve acesso ao sistema sob o formato de 

visualização. O acesso foi permitido mediante autorização por escrito do representante 

institucional e pelos Promotores de Justiça de cada uma das três Promotorias Especializadas 

na Matéria do Idoso em Natal- RN.  

Na referida plataforma, a pesquisa dos casos foi realizada utilizando-se os critérios de 

casos recebidos no intervalo de 01/01/2014 a 31/12/2014 e sob os descritores: "idoso”, 

“idosa”, “idosos”, “idosas”. Destaca-se que apenas os casos que ensejaram investigação, 

diante de denúncia de presença de maus-tratos contra idosos, foram analisados, contudo foi 
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necessária uma triagem prévia. Outras formas de violação de direitos não se apresentaram 

como objetos de investigação desta pesquisa.  

No tocante aos critérios de exclusão, os casos de denúncias contra outros tipos de 

direitos violados  não foram considerados para esta pesquisa, em virtude de se ter chegado ao 

entendimento de que não há uma relação direta deles com os objetivos da pesquisa proposta. 

Ressalta-se, ainda, que diante do critério temporal utilizado, todos os casos que por ventura 

tenham sido abertos em ano anterior, ainda que possa ter permanecido em acompanhamento 

em 2014, não foram considerados para esta pesquisa. Para a melhor compreensão do acesso à 

informação, através da Plataforma SAJE, segue a explicação a seguir acerca dos 

Procedimentos: 

 Todos os casos acompanhados pelas Promotorias e registrados na Plataforma seguem 

uma estrutura: primeiro tem-se a notícia do fato por diferentes portas de entradas 

identificadas, expressas pelo número diversificado de órgãos que atuam na rede de proteção 

ao direito do idoso em Natal-RN, ou através do registro do atendimento na própria 

Promotoria. Em seguida, as Notícias de fato e os Atendimentos, os quais se configuram como 

notificações, geram a instauração de Procedimentos Preparatórios, o que corresponde a um 

processo em que o promotor vai requerer informações relevantes para decidir sobre a atuação 

ministerial, bem como acerca da necessidade de acionar a rede de proteção com o fito de 

acompanhar o caso. Assim, o registro da queixa realizada é o início do Procedimento 

Preparatório. Após isso, seguem-se todas as decisões e as medidas aplicadas aos casos 

mediantes as características por eles apresentadas.  

Em geral, de posse da denúncia e das informações preliminares, o promotor ao 

instaurar o procedimento encaminha equipe psicossocial, composta por técnicos 

especializados para realizar visita domiciliar e realizar um estudo acerca da realidade do 
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contexto de vida do idoso. A partir do relato dessa equipe, o promotor avalia a necessidade 

de: convocar audiências, realizar novas visitas de acompanhamento, acionar a rede 

socioassistencial, o sistema de saúde pública e/ou o poder judiciário, além da necessidade de 

provocar outros órgãos ou Promotorias. Em outros casos, contudo, o percurso é um pouco 

diferente, notadamente quando já se tem o acompanhamento por outros órgãos e o acesso a 

documentos comprobatórios.  

Diante dos objetivos desta pesquisa e dos critérios evidenciados, buscou-se apresentar 

as informações relativas aos seguintes elementos das denúncias que ensejaram procedimentos 

investigativos no MPRN em 2014:  

• O perfil do idoso: idade, gênero, se orientado e se autônomo para as atividades 

da vida diária; 

• O perfil de quem é acusado de violar o direito do idoso: que relação mantém 

com o idoso; 

• As características envoltas ao contexto situacional ao qual o idoso está 

inserido: qual a denúncia/queixa realizada, em que condição vive o idoso e qual o tipo de 

maus-tratos denunciado; 

• Acionamento de outros órgãos da rede de proteção: identificação dos órgãos 

que encaminharam as denúncias e daqueles acionados, com o fito de acompanhar as 

demandas relacionadas a cada caso, mediante a aplicação de medidas protetivas. 

Cabe destacar que para a efetivação do levantamento das características dos idosos 

apresentados como vítimas nas denúncias, não apenas a queixa foi analisada, mas também as 

informações constantes nos procedimentos, uma vez que informações como idade, por 
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exemplo, nem sempre condizem com a realidade no registro da denúncia, e são confirmadas 

durante a visita domiciliar geralmente realizada por equipe psicossocial.  

No que tange a essas características, os dados sobre a orientação e autonomia do idoso 

para realizar as Atividades da Vida Diária (AVDs) foram extraídas dos apontamentos 

realizados pelos profissionais de Psicologia e Serviço Social ou de resultados de avaliação 

psiquiátrica, quando se fez necessário. Nos casos em que exclusivamente os familiares 

atestaram autonomia ou orientação do idoso a informação não foi computada, fazendo parte 

da categoria “não identificado”, uma vez que não foi confirmada por profissional. 

As informações concernentes ao tipo de relação entre o idoso e aquele que é 

denunciado como possível violador de direito - se familiar ou não familiar, por exemplo -, e 

àquelas referentes ao denunciante foram obtidas através da queixa inicial. No que é atinente às 

características contextuais, destaca-se que, nos casos em que houve mudança de residência no 

intervalo do registro da queixa à intervenção ministerial, foi considerada a informação da 

época da denúncia, no que concerne a com quem o idoso residia. 

Cabe destacar que após a análise inicial, a qual possibilitou identificar o perfil do 

idoso, do denunciante, do acusado de violar o direito do idoso, do contexto de vida e tipo de 

maus-tratos denunciado, foi realizada observação do fluxo do encaminhamento, tanto no que 

se refere ao fluxo inicial de registro da queixa, quanto ao fluxo final, quando da necessidade 

de encaminhamento para acompanhamento de outro órgão.  

A discussão dos resultados se deu com base nos aspectos teóricos adotados sobre o 

envelhecimento e as políticas públicas e a análise dos resultados foi realizada com o auxílio 

de software de análise estatística, com interpretação crítica dos resultados pela autora 

proponente da pesquisa.  
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4. Resultados e Discussões 

  

Esta pesquisa foi realizada observando-se inicialmente o fluxo dos encaminhamentos 

das denúncias registradas e sua comunicação com outros órgãos da rede de proteção ao idoso, 

o qual se apresentou da seguinte forma: 
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Figura 2. Fluxograma dos procedimentos 
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De acordo com a Figura 2, pode-se constatar que o fluxo dos acompanhamentos dos 

casos inicia-se pelo registro da denúncia, o qual pode ocorrer por diferentes portas de 

entradas: atendimento direto nas Promotorias de Justiça do idoso, ou notícia de fato, através 

de ligação telefônica, endereço eletrônico da secretaria da promotoria ou pelo 

encaminhamento da denúncia por meio de outro órgão da rede de proteção ao idoso.  

O registro da denúncia é a identificação, por parte do denunciante, da situação 

relatada, incluindo as informações relativas à idade e gênero da pessoa idosa, condição de 

violação de direito vivenciada e características do possível agressor. 

Apartir do exposto, compreende-se que quanto mais diversificadas forem as portas de 

entradas, mais podem colaborar para que situações de maus-tratos não fiquem sem atenção 

dos órgãos de proteção. Dessa maneira os canais diversos identificados, tais como endereço 

eletrônico, telefone, atendimento presencial, são modos complementares de comunicação 

entre o idoso, a sociedade e o Estado, através de serviços disponibilizados. Nesse sentido, 

entende-se a relevância da existência de fluxos estabelecidos e formas de registro 

padronizadas para que a comunicação seja cada vez mais eficaz e a atuação nos casos vista 

com celeridade. 

É pertinente evidenciar que todas as denúncias que chegam ao Ministério Público, 

envolvendo situações de maus-tratos a idoso, são encaminhadas às Promotorias responsáveis. 

Ao tomarem conhecimento dos fatos, dá-se a determinação da abertura dos processos de 

investigação, denominados de Procedimentos Preparatórios, e as primeiras providências, 

como por exemplo: solicitação de todos os registros de acompanhamento do caso por outros 

órgãos e visita domiciliar por equipe psicossocial própria. 
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O resgate das informações de outros órgãos auxilia na identificação de medidas que já 

foram tomadas, das ações já executadas e ajudam sobremaneira a celeridade do processo, bem 

como favorece o acesso mais aproximado da realidade a qual se apresenta. Ademais, as visitas 

psicossociais mostram-se imprescindíveis para acessar o desvelamento da realidade, de modo 

que, ao inclinar-se para compreendê-la, seja possível atuar de forma a atender as demandas 

apresentadas.  

Cabe destacar que é através das visitas domiciliares que muitas vezes as situações de 

vulnerabilidade são identificadas, de modo a se encaminhar também as demandas de inserção 

em programas e benefícios, visando assistir ao idoso que junto com sua família vem passando 

por um conjunto de falta de acessos, os quais muitas vezes propiciam um terreno imbricado 

em violações de direitos. 

As situações denunciadas nas Promotorias dizem respeito a qualquer tipo de violação 

de direito previsto pelo Estatuto do Idoso. Entretanto, para esta pesquisa considerou-se apenas 

as denúncias que trataram das violações do tipo maus-tratos, ou seja, violências e negligências 

contra a pessoa idosa. 

Os casos encaminhados por outros órgãos, nos quais já foram realizados 

acompanhamentos, podem fornecer informações suficientes para que o promotor decida 

acerca da aplicação das medidas de proteção. No entanto, quando essas informações não se 

mostram suficientes, pode-se convocar imediatamente audiências para ouvir os envolvidos e 

esclarecer os fatos e/ou oficiar equipe psicossocial própria para realizar visita domiciliar e/ou 

institucional a fim de esclarecer questões intrínsecas às condições de vida do idoso. Além 

disso, em alguns casos, a apresentação de documentações comprobatórias também é 

necessária para esclarecimento relativo à condição do idoso. 
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Dessa maneira, observa-se que cada caso traz peculiaridades importantes, as quais 

podem demandar procedimentos específicos. Nesse sentido, entende-se como relevante a 

compilação de informações, haja vista possibilitar realizar encaminhamentos aos quais os 

casos reclamam, isto é, conforme necessidades apresentadas. 

Pode-se observar nesta pesquisa a primazia pela comunicação entre os órgãos e 

serviços da rede de proteção, tanto nos registros inicias das queixas quanto no 

acionamento/encaminhamento em virtude da aplicação de medidas protetivas, em prol de 

integrar informações mais precisas em relação aos casos acompanhados. 

Observa-se ainda que o trabalho de investigação das situações de maus-tratos é 

realizado por muitas mãos, desde as equipes psicossociais especializadas que podem realizar 

as visitas domiciliares, até o trabalho jurídico propriamente dito, o qual determina as medidas 

protetivas. É justamente nessa tecedura de ações e de comunicações que as iniciativas vão se 

tornando efetivas e eficazes na busca da proteção à pessoa idosa e no combate aos maus-tratos 

sofridos. 

É pertinente chamar a atenção para o fato de que toda denúncia realizada dá motivo à 

investigação e toda investigação permite ao promotor de justiça tomar decisões para o caso: 

quando a denúncia não se mostra procedente o caso é arquivado logo após o processo 

investigativo ter sido consolidado; casos em que fique evidenciada situação de 

vulnerabilidade, pela condição precária da garantia de direitos em razão da condição social, 

ocorre o encaminhamento aos órgãos competentes para os devidos acompanhamentos; e, 

naqueles em que a situação de risco é identificada, a medida é expedida com os devidos 

procedimentos adotados. Após conclusos, os casos são todos anotados e arquivados no 

sistema SAJE e os processos são finalizados.  
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Dessa maneira, observa-se que se mantém arquivo com todas as informações 

intrínsecas aos acompanhamentos das possíveis situações de risco investigadas, deixando 

assim disponível em banco de dados a possibilidade de resgate de todo o percurso das 

medidas adotadas no caso, em qualquer nova necessidade ou também para investigações 

científicas e de aperfeiçoamento técnico, no tocante à matéria de violação de direitos contra a 

pessoa idosa, como é o caso dessa pesquisa. 

Destaca-se que o curso de cada denúncia é próprio, a depender da complexidade 

envolta no caso, de modo que não há correlação direta entre o tipo de denúncia e o desenrolar 

do curso. Isso é decorrente da existência de inúmeros fatores subjetivos envoltos aos 

processos, tais como: as características do idoso e do possível violador do direito, as 

avaliações das equipes de acompanhamento que desvelam o contexto situacional apresentado 

e os desdobramentos indicados para cada situação apresentada. Assim, não há como 

estabelecer fluxos fechados para explicar o percurso que cada caso toma, mas a pesquisa 

permite o acesso à compreensão acerca dos múltiplos caminhos que a denúncia pode tomar 

em virtude da singularidade de cada situação relatada. 

Contudo, apesar de haver uma especificidade inerente a cada caso peculiar, aponta-se 

os maus-tratos ao idoso como conceito central que faz a relação entre cada um deles e que 

demanda uma rede de proteção que vem sendo aperfeiçoada a cada comunicação e  no 

fortalecimento dos encaminhamentos entre os órgãos. 
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4.1. Acesso aos dados 

 

O SAJE foi acessado buscando a identificação dos descritores “idoso”, “idosa”, 

“idosos” e “idosas”. Nessa busca, foi identificado o total de 737 registros como somatório de 

entrada de requisições nas três promotorias especializadas na matéria datadas com entrada de 

01-01-2014 a 31-12-2014.  

Contudo, o acesso ao SAJE com os referidos descritores, evidenciou os registros de 

todas as entradas: Notícia de Fato, Atendimento, Procedimentos Preparatórios e Inquéritos 

Civis. Para não se considerar duplamente um mesmo caso, fez-se necessário desconsiderar as 

Notícias de fato e os Atendimentos, uma vez já inseridos no corpo dos Procedimentos. Além 

disso, analisou-se os Procedimentos que haviam gerado Inquéritos Civis, para que não 

houvesse também a contagem dupla.  

Conforme exposto no capítulo do método, denúncias por violações diferentes das 

envolvendo maus-tratos não foram analisadas. No entanto, registra-se a importância de 

realização de pesquisas futuras que possam abarcar essas causas de violação nas investigações 

de acesso ao direito, as quais se mostraram expressivas durante a triagem: idosos sem acesso a 

documentação pessoal; não garantia do direito à meia entrada; dificuldade de acesso e/ou 

garantia de direitos em serviços da saúde e da assistência social; atendimento não prioritário 

em bancos e estabelecimentos comerciais; e dificuldades no acesso ao transporte público. 

Todas essas questões merecem uma atenção cuidadosa, para que os idosos passem a 

ter a garantia de seus direitos e uma qualidade de vida permeada pelo amparo legal. Apesar 

disso, pelas limitações temporais e de foco na pesquisa, essas questões não foram abordadas 

nesta investigação. 
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Ademais, ressalta-se que o não atendimento do caso e, consequente, arquivamento, por 

motivo de não localização de endereço, falecimento do idoso ou judicialização da questão 

anterior ao acionamento da Promotoria, foram razões da não consideração dos casos nesta 

pesquisa, por não atenderem ao objeto pesquisado. Não foram consideradas as denúncias em 

que pessoas não idosas figuraram como vítimas, nem aquelas que foram encaminhadas a 

outras Promotorias, em virtude de mudança de cidade da possível vítima. Sendo assim, foram 

triados 201 casos individuais, os quais obedeceram aos critérios estabelecidos no método. 

Desses 201 procedimentos referenciados e analisados, 17 são referentes a casais de 

idosos; 2 referentes a duas idosas irmãs e os demais são casos individuais, totalizando 220 

idosos apontados como vítimas. Do total de idosos, 63 são do sexo masculino e 157 do sexo 

feminino. 

Os resultados possibilitaram realizar a caracterização inicial dos idosos, no que se 

refere ao gênero, idade, aspectos ligados à orientação acerca de si mesmo e de seu entorno e 

autonomia para realizar as atividades da vida diária. Além disso, contribuíram pra delinear o 

perfil do denunciante, viabilizando a identificação do grau de relacionamento de quem 

denuncia, da possível situação de risco para com o idoso, bem como da relação entre o idoso e 

o possível perpetrador de maus-tratos. 

No contexto da violação de direitos, identificou-se o tipo de maus-tratos apontado, 

bem como o contexto sociofamiliar do idoso, a região e bairro que residia na ocorrência da 

denúncia, além de possíveis pessoas que com ele moravam. Desse modo, buscou-se atentar-se 

a analisar a possibilidade de existência de correlação da expressão dos maus-tratos com o 

meio sociocomunitário. 
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Por fim, verificou-se o fluxo da denúncia dentro da rede de proteção, mencionando 

qual a porta de entrada da notificação, bem como os órgãos acionados pelas Promotorias, a 

partir das demandas específicas apresentadas. Dessa maneira, buscou-se compreender como 

vem se dando o trabalho dentro da rede socioassistencial e se há determinados fluxos 

consolidados. 

 

4.2. Caracterização dos idosos 

 

A pessoa idosa apontada como vítima de maus-tratos foi identificada através de 

características inerentes a cada sujeito, tais como: gênero, idade e aspectos de orientação e 

autonomia para realizar as atividades da vida diária. 

 

4.2.1. Gênero e Faixa etária 

 

A variável gênero tem se mostrado importante de ser investigada na literatura acerca 

da temática discutida e foi contemplada. A representação gráfica da distribuição dos idosos, 

no tocante ao recorte desta pesquisa apresentou-se conforme a Figura 3: 
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Figura 3. Distribuição por gênero 

 

Nessa representação da distribuição da população por gênero, registra-se que 71% das 

vítimas apontadas são do sexo feminino e 29% do sexo masculino, o que em números 

absolutos corresponde, respectivamente, a 157 mulheres e 63 homens (Apêndice A). Esse 

percentual demonstra haver uma variação importante relacionada ao gênero, na distribuição 

das pessoas idosas que figuraram como vítimas.  

Observa-se que esse resultado corrobora com as pesquisas da revisão bibliográfica que 

apresentam a mulher idosa figurando como principal vítima de maus-tratos. Quanto a isso, a 

literatura apontou os fenômenos da feminilização do processo de envelhecimento e da 

violência doméstica contra a mulher como fatores que podem estar relacionados ao majorado 

número de idosas vítimas, frente ao número de homens (Costa et al., 2010; Mascarenhas et 

al., 2012; Micheletti, Garcia, Melicchio, & Vagostelo,2011; Nogueira et al., 2011; Oliveira et 

al., 2013; Sanches et al., 2008).  

Os autores apontaram que a feminilização do processo de envelhecimento traz a 

discussão acerca da estimativa de vida feminina como mais expressiva do que a dos homens, 

em virtude do maior cuidado que elas têm com a saúde. Contudo, a presença de 

pluripatologias com o avançar da idade e a dependência para o cuidado podem ficar cada vez 
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mais evidentes, favorecendo com que os maus-tratos se expressem também com maior 

incidência.  

Diante do fato de serem mais longevas, as mulheres são corriqueiramente aquelas que 

mais apresentam doenças crônicas, além de incapacidades físicas, déficit cognitivos e também 

emocionais, a exemplo de sintomas depressivos (Rodrigues & Neri, 2012). 

Dessa maneira, destaca-se que tanto a expectativa de vida quanto a qualidade desta 

tem a ver com os cuidados com a saúde, o que muitas vezes perpassa a disponibilidade dos 

serviços para acesso à população, chamando a atenção para a necessidade de que a saúde 

pública seja atuante ao longo da vida e, notadamente, no período do envelhecimento, em que 

muitas enfermidades surgem. Ademais, observa-se a necessidade de maiores investimentos e 

oferta de serviços voltados para a saúde do homem. 

No que é atinente à violência doméstica, entende-se como pertinente chamar a atenção 

para o fato de que ela se apresenta como fenômeno relacional, presente em todas as classes 

sociais e sua ocorrência está arraigada na cultura brasileira, repetindo-se ao longo da história, 

reproduzindo os valores do patriarcalismo e colocando o homem em uma posição de 

dominação sobre a mulher. Dessa maneira, observa-se a necessidade de investimento em 

políticas públicas dialogadas e que assistam na integralidade à idosa, à mulher e a esse 

homem que reproduz o discurso social e o comportamento de dominador e agressor ao longo 

das gerações. 

Um avanço significativo na perspectiva voltada à garantia de direitos é a “Lei Maria 

da Penha”, Lei de número 11.340/2006. Contudo, para além do marco legal, a violência 

doméstica contra mulheres precisa ser trabalhada em toda a sua complexidade, no seu aspecto 

social, preventivo, relacional e assistencial (Guimarães & Pedroza, 2015). 

Pesquisa sobre causas de suicídios em mulheres idosas, de Minayo e Cavalcanti 

(2013) chama atenção para o sofrimento psicológico causado por violência de gênero e 
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intrafamiliar, bem como pela falta do sentido no que se refere ao lugar social ocupado diante 

das mudanças nas relações associadas aos papéis de mãe e mulher, relacionando-o à 

depressão. 

Destaca-se, assim, que o aumento da expectativa de vida, apesar de apresentar-se 

como avanço, não necessariamente tem acompanhado melhorias profundas na qualidade de 

vida das pessoas, notadamente nos grupos populacionais mais expressivos e demandantes, 

como é o caso da população de mulheres idosas. 

Nesta pesquisa, o perfil da idade foi evidenciado a partir da categorização por faixa 

etária, a saber: a) 60-69 anos, b) 70-79 anos, c) 80-89 anos, d) 100-109 anos, conforme é 

possível visualizar através da Figura 4, que apresenta o percentual de gênero por faixa etária:  

 

 

Figura 4. Representação de gênero por faixa etária 
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Em números absolutos, esses percentuais correspondem a 43 pessoas idosas 

identificadas na primeira categoria, sendo 11 homens e 32 mulheres; 65 na segunda categoria, 

destas 21 homens e 44 mulheres; 86 na terceira categoria, o que equivale a 23 homens e 63 

mulheres; 22 na quarta categoria, dentre as quais 7 homens e 15 mulheres; e 3 na última 

categoria, sendo 1 homem e 2 mulheres (Apêndice A).  

O gráfico da Figura 4 permitiu identificar a predominância de mulheres em todas as 

faixas etárias da população investigada, no tocante às queixas de maus-tratos. Dessa forma, 

depreendeu-se que a Figura 4 corrobora com a anterior. 

O fato de as mulheres, historicamente, serem alvo de violência na sociedade, 

demonstra que os maus-tratos contra idosas não é um fenômeno singular, mas representa 

apenas uma faceta do fenômeno maior da violência contra a mulher, o qual se insere no 

universo da violência praticada contra os segmentos mais desfavorecidos da população, o que 

desvela que a violência geralmente está relacionada ao uso da força ou poder em relações 

desiguais de empoderamento dos sujeitos. 

Os resultados apresentados reforçam que, para além de combater os maus-tratos contra 

as pessoas idosas, também faz-se necessária a efetivação de políticas públicas que combatam 

a violência contra a mulher, uma vez que aparentemente esses fenômenos estão interligados 

no universo maior da violência intrafamiliar, a qual por sua vez é reflexo da violência social. 

No que se refere à faixa etária, a Figura 5 mostra em percentual a faixa etária de todos 

os idosos que figuraram como vítimas nos procedimentos: 
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Figura 5. Representação das ocorrências de denúncias por faixa etária 

 

A Figura 5 traz as ocorrências de denúncias por faixa etária, a fim de evidenciar a 

existência de relação entre essas variáveis. Nesse sentido, faz-se mister observar o aumento 

gradativo de denúncias que sinalizam pessoas idosas vítimas de maus-tratos entre 60-69 anos, 

70-79 anos e 80-89 anos, o que pode estar relacionado com o maior grau de dependência. Nas 

décadas seguintes, pode-se observar uma queda vertiginosa do número de denúncias, o que se 

depreende poder estar relacionado com a expectativa de vida e aumento da taxa de 

mortalidade e, consequentemente, com a diminuição de ocorrências e de notificações. 

Sendo assim, na Figura 6, chama-se a atenção para o fato de que, pela Projeção do 

IBGE (2013), a expectativa de vida, no Estado do Rio Grande do Norte, está torno de 76,6 – 

78 anos, o que significa dizer que a população mais velha, a partir de então, vai se tornando 

menos expressiva: 
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Figura 6. Expectativa de vida por estados brasileiros  

(Fonte: IBGE, 2013) 

 

Na análise do aumento das denúncias realizadas nas três primeiras faixas etárias, 

destaca-se que o envelhecimento implica no aumento dos riscos para pessoas idosas, em 

virtude também de maior vivência de vulnerabilidades biológicas, socioeconômicas e 

psicossociais inerentes à interação dos efeitos da senescência com os aspectos acumulados 

dos efeitos socioeconômicos, os quais perpassam muitas vezes condições deficitárias de 

educação, renda e saúde, ao longo da vida (Rodrigues & Neri, 2012). 

Dessa maneira, compreende-se que o envelhecimento traz a somatória dos acessos e 

da falta deles ao longo da vida. A pessoa idosa que nunca foi acompanhada da forma devida 

em aspectos concernentes à sua saúde, provavelmente poderá apresentar quadros de 

adoecimento decorrentes da deficiência de cuidados, notadamente dos preventivos.  
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Ressalta-se ainda que a pessoa idosa que sempre esteve inserida em condição de 

pobreza e se desdobrava para dar conta de uma condição de vida mínima ainda que se 

sobrecarregando com trabalhos exaustivos e de grande esforço físico, provavelmente,  

desenvolverá adoecimentos relacionados ao acúmulo de sobrecargas. Desse modo, ao adoecer 

poderá estar ainda mais vulnerável, uma vez que sua capacidade laboral e de autocuidado 

poderão ser, paralelamente, comprometidas, agravando assim as necessidades sociais a serem 

enfrentadas. 

Chama-se a atenção para o fato de que, com o avançar da idade, os serviços e a 

integração sociocomunitária precisam adequar-se para assistir também, no lazer e na saúde, a 

todas as pessoas idosas. Atualmente, discute-se que muitas dessas pessoas permanecem mais 

tempo restritas ao ambiente doméstico, sem oportunidade de criar novos sentidos e vínculos 

sociais. Assim, e não raras vezes, na dependência do cuidador de forma prolongada, vê-se um 

conjunto de problemas intrafamiliares sendo gerados, que vão desde o estresse de cuidador 

sobrecarregado pelos demais entes familiares até a ausência, para o idoso, do sentido para a 

existência, ao perceber-se não integrado às relações comunitárias e familiares. 

Ademais, sabe-se que o envelhecimento traz inúmeras perdas, processos de luto e 

separações. Luto nos papéis outrora ocupados. Perdas, inclusive da saúde e da independência, 

de modo que lidar com o novo contexto de vida demanda apoio e suporte sociofamiliar. 

Compreende-se, portanto, a necessidade de que o aumento da expectativa de vida esteja 

associado à disposição da sociedade para acolher, fomentar serviços e ações para significar o 

envelhecimento de forma positiva. Anos acrescidos na expectativa de vida serão vazios se não 

associados à preservação de vínculos e sentido à pessoa idosa, no seio de suas famílias, 

comunidades e grupos. 
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Ressalta-se ainda que, com a mudança dos papéis sociais ao envelhecer, faz-se mister 

a importância de ser conservada a autonomia do idoso, uma vez que a perda dessa autonomia 

está associada ao sentimento de inadequação dentro da família, o qual repercute no 

esvaziamento de sentido para a vida e no desencadeamento de sintomas depressivos (Minayo 

& Cavalcanti, 2013). Contudo, o suporte social e familiar pode vir a ser ainda mais 

requisitado quando o envelhecimento avança, requerendo ainda que o Estado também atue de 

forma protagonista, no tocante à oferta de serviços de qualidades que assistam a essa 

população. 

Dessa maneira, conclui-se que, com o avançar da idade e as limitações cada vez 

maiores, têm-se uma fatia populacional demandante de novos serviços e ações. Ressalta-se, 

diante da análise da Figura 6, que gradualmente o número de idosos mais velhos vai se 

ampliando nas estimativas ao longo dos anos, o que deixa claro que o fenômeno do 

envelhecimento não é transitório e tende a evoluir, no sentido de ser cada vez mais 

preponderante na sociedade.  

Dessa maneira, identifica-se a necessidade de investimentos amplos e solidificados 

para assistir aos idosos, os quais devem se iniciar nos processos de educação nas escolas, 

paralelamente a melhorias na saúde pública e no acesso aos serviços. Apreende-se, ainda, 

demandar o desenvolvimento de pesquisas e de conhecimentos acadêmicos que visem 

transformar a realidade atual, na qual muitas pessoas idosas se enquadram e que perpassa não 

apenas a violência, mas a negação aos seus direitos de forma substancial.  

Na triagem desta pesquisa, por exemplo, foram vistas inúmeras outras questões de 

violação de direitos, tais como a falta de documentos, os acessos não prioritários, a não 

garantia de transporte gratuito, dentre outras. Portanto, há de se observar que a questão não é 

pontual, mas ampla e precisa ser trabalhada em todas as suas perspectivas.  
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Desse modo, destaca-se a necessidade de repensar práticas, ações e avaliar mais de 

perto a implantação de políticas de base para que, no envelhecimento, as vulnerabilidades e os 

riscos não se ampliem de forma a se apresentarem ainda mais danosos, notadamente para a 

população pobre e carente, a qual construiu sua história de vida à margem social, necessitando 

da assistência pra ampará-la diante de tantos direitos e acessos negados em todas as fases da 

vida. 

 

4.2.2. Orientação e Autonomia 

 

 Acerca da orientação, destaca-se que o termo foi adotado nas investigações que 

culminaram na realização desta dissertação com a conotação de lucidez, uma vez que se 

remeteu à orientação auto e alopsíquica, ou seja, sobre si mesmo e seu entorno. Por sua vez, a 

apreensão acerca da autonomia estabeleceu vínculo direto com o aspecto funcional, isto é, 

com a capacidade do idoso gerenciar as atividades da vida diária, sem a dependência na 

relação do cuidado.  

Na análise documental, observou-se que, durante o acompanhamento dos casos, foi 

apontado por profissional competente que a maioria das pessoas idosas é orientada e 

autônoma  para a realização das atividades da vida diária: 
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Figura 7. Representação gráfica acerca da orientação dos idosos. 

 

Observa-se, através da Figura 7, que a parte mais expressiva das pessoas idosas, o que 

correspondeu a 65%, foi identificada como orientada. Registra-se que, em apenas 12,3% dos 

casos foi identificada a ausência de orientação, enquanto que em 2,3% dos casos foi apontada 

a orientação relativa. Destaca-se, ainda, que 20,4% dos casos acompanhados não tiverem 

definição expressa acerca da orientação da pessoa idosa que figurou como vítima nas 

denúncias. Contudo, ainda assim, é possível afirmar a prevalência da preservação da 

capacidade de orientação dos sujeitos da pesquisa. Em números absolutos, destaca-se que das 

220 pessoas idosas mencionadas nas análises desta pesquisa, 143 foram identificadas como 

orientadas, 5 como relativamente orientadas, 27 não orientadas e 45 não tiveram a orientação 

definida (Apêndice A). 

Contudo, a capacidade de orientação não garante que esse idoso esteja sendo de fato 

ouvido. A necessidade de se trabalhar em prol da autonomia da vontade e do empoderamento 

do ancião fazem parte de estratégias para um envelhecimento ativo e saudável, do ponto de 

vista biopsicossocial.  

Enfatiza-se que para que a autonomia tenha condições de se expressar é necessário que 

a pessoa idosa esteja amparada e que os aparelhos sociais a assistam em suas necessidades. 

Para isso, há a necessidade de combater a responsabilização unilateral do idoso, frente a sua 
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condição de vida, quando o Estado, em uma postura individualizante, isenta-se de prestar-lhe 

o necessário para que a capacidade de escolha seja exercida de fato.  

Dessa forma, compreende-se o papel fundamental do investimento no fortalecimento 

da atenção à pessoa idosa, através de sensibilização das equipes dos serviços de saúde e 

socioassistenciais. Trata-se de um processo voltado ao engajamento efetivo dessas equipes na 

atuação de orientar e se apresentar como ponto de suporte, por exemplo, em situações nas 

quais as pessoas idosas precisam tomar decisões importantes e difíceis. Pode-se tomar como 

exemplo dessas situações aquelas relacionadas à adesão a tratamentos invasivos e à aceitação 

concernente à aplicação de medidas protetivas, como é o caso da medida de afastamento do 

lar para familiar usuário de drogas e acolhimento institucional em  ILPI. 

A análise dos dados viabilizou chamar a atenção para o fato de que o nível de 

orientação se expressou de forma positiva em ambos os gêneros, conforme ilustrado através 

da Figura 8: 

 
Figura 8. Representação de orientação por gênero 

 

A partir da Figura 8, conclui-se que tanto homens como mulheres apresentaram-se 

mais orientados do que não orientados. No caso das mulheres, a orientação foi reconhecida 

como presente em 67,51% dos casos, sendo em 3,18% deles apontada como “relativa”. Os 

homens tiveram orientação identificada em 66,67% dos casos em que foram mencionados, 
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contudo não houve menção à orientação relativa no grupo masculino. Em números absolutos, 

têm-se que: no grupo de 157 idosas, 101 foram identificadas como orientadas, 5 relativamente 

orientadas, 16 não orientadas e 35 não tiveram a capacidade de orientação definida. No 

tocante aos 63 idosos, 42 foram identificados como orientados, 11 não orientados e 10 não 

tiveram a capacidade de orientação definida (Apêndice A). 

Diante da capacidade de orientação da pessoa idosa, identifica-se como necessário 

priorizar espaços adequados para expressão de sua vontade, fazendo-a contribuir socialmente 

e ser respeitada em suas escolhas e decisões. Para isso, faz-se oportuno refletir que ações, 

políticas e serviços devem atender a esse sujeito de direitos, tornando-o participante ativo 

socialmente, especialmente, em situações decisórias que os atinjam direta ou indiretamente.  

Destaca-se, assim, que o empoderamento da pessoa idosa se mostra estratégia possível 

para enfrentar a violência, desde que também haja o comprometimento da sociedade e do 

Estado. O idoso orientado e empoderado é uma força importante para o combate aos maus-

tratos e todos os demais tipos de violações e no respeito aos direitos preconizados pelo 

Estatuto do Idoso e pela Política Nacional do Idoso. 

No que se refere à autonomia, também pudemos verificar a sua prevalência entre os 

sujeitos desta pesquisa, conforme evidenciado através da Figura 9: 
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Figura 9. Representação acerca da presença de autonomia 

 

Os dados evidenciaram que 55,9% das pessoas idosas apresentaram autonomia, sendo 

7,7% delas, autonomia relativa. Apenas 17,7% foram reconhecidas como não autônomas. 

Registra-se ainda que em 26,4% dos casos a informação não foi identificada. Em números 

absolutos, das 220 pessoas idosas, 106 apresentaram-se como autônomas, 17 relativamente 

autônomas, 39 não autônomas e 58 não tiveram a autonomia definida (Apêndice A). 

Com a finalidade de melhor compreender se a variável gênero se fez importante na 

relação com a presença ou ausência da autonomia, analisou-se essas duas variáveis, ao que se 

produziu os resultados expostos na Figura 10: 

 

 

Figura 10. Autonomia e gênero. 
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Observa-se, na Figura 10, que 49,7% das mulheres foram apontadas como autônomas 

e 9,6% com presença de autonomia relativa, isto é, realizando as atividades da vida diária com 

alguma necessidade de auxílio, ainda que não dependente da ajuda. No que diz respeito aos 

homens, 44,4% deles foram identificados como autônomos e 3,2% com autonomia relativa.  

Dessa maneira, observa-se que a maioria das mulheres apresentou autonomia 

identificada - ainda que relativa -, o que não ocorreu com os homens, uma vez que menos de 

50% foram identificados como autônomos. Entretanto, ressalta-se que 22,3% e 36,5% de 

mulheres e homens, respectivamente, não tiveram a capacidade de autonomia definida e 

apenas 18,5% e 15,9% de mulheres e homens, respectivamente, tiveram identificada a 

ausência de autonomia.  

Em números absolutos, registra-se que: das 157 mulheres, 78 foram identificadas 

como autônomas, 15 relativamente autônomas, 30 não autônomas e 34 não tinham a 

autonomia identificada. No tocante ao grupo dos 63 homens, 28 deles foram identificados 

como autônomos, 2 como relativamente autônomos, 10 como não autônomos e 23 não 

tiveram a autonomia definida (Apêndice A).  

A autonomia, sob uma análise centrada na funcionalidade do indivíduo, isto é, em seus 

aspectos físicos, ou seja, na capacidade preservada da pessoa idosa em executar as atividades 

da vida diária sem depender de outra pessoa para isso, aponta que a maior parte dessa 

população não está em situação de dependência total do cuidador, ou seja, demandam menos 

cuidados diretamente. Esse resultado coaduna com pesquisa de Lima (2011), a qual discute 

exatamente que o lugar de fragilidade associado ao envelhecimento nem sempre condiz com a 

realidade, tendo verificado que muitos idosos encontram-se em boas condições físicas.  
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Esses dados corroboram ainda com pesquisas de Rabelo e Neri (2015) e Veras (2010), 

os quais afirmam que a maioria dos idosos mantém capacidade funcional na terceira idade. 

Contudo, Veras (2010) chama atenção para que com o prosseguimento da idade, a 

estabilidade dessa capacidade funcional é questionável, na medida em que as consequências 

físicas são inerentes ao envelhecimento, e com isso chama atenção para a necessidade de que 

a sociedade e o Estado estejam preparados para atender a esses idosos, a exemplo de ter 

hospitais para assisti-los e instituições de longa permanência para acolhê-los, caso haja a 

necessidade, e aponta: “sem medidas de prevenção, essas pessoas que hoje estão bem, se 

tornarão indivíduos frágeis e com incapacidades” (p.2672), em referência à abordagem de 

antecipação, com investimentos desde a educação até a saúde integral. 

Na perspectiva de promover o envelhecimento ativo e saudável, a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI - tem como um de seus objetivos a promoção da autonomia, 

de modo a possibilitar mais independência à pessoa idosa, bem como participação ativa e 

integrada dentro da comunidade a qual pertence. Para isso, o idoso precisa ser visto como 

sujeito ativo no seu processo saúde-doença (Cunha et al, 2012). 

No entanto, o exercício da autonomia da pessoa idosa precisa estar atrelado às 

condições materiais, de recursos e circunstâncias que tornem o indivíduo capaz de viver com 

dignidade ou cairá apenas no interesse de que a expressão da liberdade comprometa o sujeito 

com sua própria condição, isentando a sociedade e o Estado de ampará-lo. No combate a essa 

forma de expressão da liberdade, os direitos sociais vêm a ser um primeiro impulso para o 

exercício digno da autonomia, que não isola o idoso em sua independência, mas garante 

minimamente a manutenção da sua expressão nas relações intersubjetivas nas quais se insere 

(Schumacher et al., 2013).  
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A autoconfiança da pessoa idosa em se auto realizar-se também está atrelada às 

relações intersubjetivas, uma vez que aponta que, a depender do contexto social no qual se 

está inserido, o idoso poderá vir a desconfiar de suas próprias capacidades.  

Portanto, é pertinente chamar a atenção para o fato de que os ambientes simbólicos 

semânticos hostis podem prejudicar sobremaneira a autoestima da pessoa idosa e suas 

capacidades, para além da condição material. Por sua vez, assim como o ambiente simbólico 

semântico negativo, ou seja, aquele que impele esse sujeito a desenvolver uma visão negativa 

sobre si, não proporciona o envelhecimento saudável, um ambiente simbólico e semântico 

positivo propicia as condições necessárias para que ele acredite em si mesmo e em suas 

capacidades, trazendo, na dimensão simbólica, as condições para a expressão de sua 

autonomia (Schumacher et al.,2013).  

  Nesse sentido, observa-se que o apoio à pessoa idosa nem sempre é positivo, uma vez 

que quando se sobrepõe à expressão da autonomia desse sujeito, através de ações de 

infantilização, por exemplo, ceifam o contexto propício para fazer vir à tona as capacidades, 

necessidades e vontades, podendo propiciar contextos de violências e negligências (Rabelo & 

Neri, 2014).  

  Dessa maneira, compreende-se a necessidade de que a pessoa idosa esteja tendo suas 

capacidades potencializadas diante do suporte sociofamiliar e sociocomunitário, uma vez que, 

na maior parte das vezes, mantém consigo a capacidade de escolha e de realização das 

atividades da vida diária, conforme pode ser visualizado nos dados apresentados e indicado na 

revisão de literatura realizada. 
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4.3. Características do Contexto 

 

As características do contexto voltam-se a compreender com quem o idoso reside e 

se há, nas regiões da cidade de Natal/RN, situação expressiva de risco à pessoa idosa,bem 

como a identificação do tipo de maus-tratos denunciado. É pertinente evidenciar que as 

informações relativas à renda, apesar de constituírem-se como um elemento de forte 

importância, não puderam ser analisadas neste trabalho, uma vez que os dados acerca dessa 

variável não estavam claramente delimitados na análise documental. Essa informação decorre 

do fato de que, em alguns casos, a informação acerca da renda da pessoa idosa constava no 

documento analisado, porém em outros essa informação não estava acessível. Em alguns 

casos ainda havia a menção à condição socioeconômica da família e, em outros tantos, a 

condição apenas de alguns membros da família foi identificada, de modo que não se mostrou 

uma variável bem controlada para subsidiar a realização de  análises, tendo sido 

desconsiderada no processo de coleta de dados. 

Ademais, acerca das principais informações sobre o contexto, apresentam-se análises 

específicas nos subtópicos seguintes. 

 

4.3.1. Com quem reside o idoso 

 

Os dados identificados viabilizam aproximar-se da realidade vivenciada pela pessoa 

idosa. Assim, o contexto familiar foi conhecido através da convivência expressa através das 

seguintes categorias: a) não familiar, b) sozinho, c) ex-cônjuge, d) familiar(es), e) familiar(es) 

em intergeração, f) cônjuge ou companheiro, g) ILPI, h) cuidador, conforme Figura 11:  



102 

 

 

Figura 11. Caracterização contextual: com quem reside o idoso. 

 

Na identificação do contexto familiar da pessoa idosa, foi possível verificar que os 

sujeitos desta pesquisa vivem situações distintas, conforme representação gráfica presente na 

Figura 11. Através dela é possível observar que mais de 75% das pessoas idosas que 

figuraram como vítimas convivem com suas famílias, com a presença ou não de intergeração, 

sendo que na maioria dos casos não foi identificada convivência intergeracional, tais como 

com netos e bisnetos. Entre as que residem com familiares, 4% residem apenas com cônjuge 

ou companheiro. Ademais, é interessante observar que apenas 3% residem com não 

familiares, sendo 2% deles com ex-cônjuges ou ex-companheiros. 

 Chama a atenção, portanto, o fato de que a maioria das denúncias realizadas é de 

pessoas idosas inseridas no contexto familiar e não daquelas que residem sozinhas, em 

situação de rua ou em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), o que poderia indicar um 

ambiente mais saudável no que se refere ao suporte familiar. No entanto, diante do que já foi 

relatado na literatura que subsidiou as análises de dados e, consequentemente 
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desenvolvimento desta dissertação, é exatamente dentro da família que a maior parte das 

pessoas idosas passa a ser vítima de violências ou negligências. 

Cabe destacar que o ambiente saudável depende não apenas do zelo de familiares, 

como também de condições propícias para que a família tenha acesso aos elementos que 

favorecem o cuidado efetivo. Ao nos depararmos com situações em que a pessoa idosa está 

inserida na familiar e ainda assim sofre maus-tratos, identifica-se um contexto social doente, o 

qual se faz notar muitas vezes no emaranhado de fatores sociais que favorecem a expressão da 

violência. 

Rabelo e Neri (2015) apontam que, na realidade do Nordeste Brasileiro, a 

configuração familiar mais frequente encontrada é a corresidência com os descendentes, 

diante do que as pessoas idosas contribuem para o sustento da família, priorizando inclusive 

as necessidades dos descendentes em detrimento das suas, de modo que “parte significativa da 

corresidência verificada no Nordeste brasileiro está associada às necessidades dos filhos 

adultos e não às dos pais idosos” (p.879). Os autores supracitados ressaltam:  

 

Essa configuração familiar pode refletir mais uma 

imposição de condições sociais desfavoráveis do que 

uma preferência ou aspiração pessoal. Os idosos podem 

ficar em desvantagem ao precisar de ajuda para 

atividades cotidianas e, ao mesmo tempo, ter de sustentar 

a família (...). Por outro lado, em situações de pobreza, o 

fato de ajudar a família com dinheiro pode proteger o 

idoso de abandono e maus-tratos, pelo menos enquanto 

ele não se torna física e cognitivamente dependente (p. 

879).  

 

Destaca-se, ainda, como resultados desta pesquisa, que 15% das possíveis vítimas 

moram sozinhas. Aqui cabe uma discussão importante. Primeiro, destaca-se que este idoso 
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que reside sozinho, muitas vezes o faz por vontade própria, ainda que tenha familiares, para 

demarcar a sua individualidade e manter a sua autonomia, o que, diante de condições de saúde 

satisfatórias pode ser uma vivência bastante positiva, no sentido de mantê-lo ativo em relação 

a como quer viver sua vida.  

Entretanto, para isso, faz-se importante aferir que a pessoa idosa consiga prover, de 

forma satisfatória, seu auto-cuidado sozinha e que esteja, efetivamente, tendo acesso a uma 

condição de vida satisfatória. Caso contrário, pode ser caracterizada uma condição de 

abandono e/ou negligência, notadamente quando o idoso que mora sozinho não tem mais 

condições de gerenciar a sua vida e não vem recebendo assistência de seus familiares nos 

aspectos de cuidado para com alimentação, higienização, acompanhamento médico, dentre 

outras necessidades; nesses casos, a intervenção estatal deve ser mais próxima e ativa. Acerca 

disso, Rabelo e Neri (2015) evidenciam:  

 

Morar sozinho não significa necessariamente negligência 

ou abandono por parte dos filhos, nem enfraquecimento 

dos laços familiares ou sentimentos de solidão e de 

sofrimento psicológico para os idosos. Essa condição de 

moradia pode refletir uma nova e bem-sucedida realidade 

de envelhecimento, na medida em que é uma escolha 

possível apenas para aqueles com recursos suficientes de 

saúde e renda e que valorizam a independência e a 

privacidade. Em contrapartida, domicílios unipessoais 

podem abrigar idosos com problemas de saúde, com 

problemas familiares e que não dispõem de condições 

adequadas de subsistência, com graves riscos ao seu 

bem-estar (p.875). 

 

 Dessa forma, destaca-se a importância de se compreender cada situação em sua 

peculiaridade, para nela intervir conforme a necessidade. As visitas domiciliares, nesse 

sentido, são de grande valia, para se observar as condições materiais da pessoa idosa em sua 

realidade, aferindo sua condição para gerenciar as atividades da vida diária. 
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4.3.2. Onde reside o idoso 

 

No que se refere à identificação do bairro em que reside o idoso, ela se deu pela 

tentativa de compreender o lugar social em que a pessoa idosa está inserida, face o 

entendimento de que há uma relação dialogada entre o sujeito e o meio, ou seja, dentre outros 

fatores, a condição material interfere diretamente na condição de vida.  

Durante a coleta de dados, observou-se que, em muitos casos, nas denúncias estavam 

registrados conjuntos habitacionais, de modo que se fez necessário categorizar 

adequadamente os bairros para avançar nas análises de localização de forma correta. 

No processo de análise, inicialmente a distribuição das denúncias em números 

absolutos foi identificada pelas zonas das quatro regiões de Natal-RN, conforme o plano 

diretor da cidade, a saber: a) Zona Norte, b) Zona Leste, c) Zona Oeste, d) Zona Sul. Os 

bairros correspondentes podem ser visualizados através da Figura 12: 

 

 

Figura 12. Quadro de representação dos bairros por zona, Natal-RN. 
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Ao dividir a cidade de Natal-RN, categorizando a localidade em que a pessoa idosa 

residia à época do registro da denúncia, teve-se a pretensão de verificar se alguma dessas 

regiões apresentava preponderância no número de registros e se havia alguma razão 

socioeconômica que a justificasse.  

Os resultados desse direcionamento pode ser observado através da Figura 13, a qual 

expressa em números absolutos o quantitativo de denúncias registrado por região. Destaca-se 

que a representação gráfica se deu a partir de 198 casos dos 201 analisados, uma vez que nos 

demais não foi identificada esta informação (Apêndice B).  

 

 

Figura 13. Quantitativo de denúncias pelas zonas de Natal-RN. 

 

A Figura 13 possibilita depreender que os dados apresentados não representaram 

diferenças importantes entre os registros realizados por zonas em Natal. Dessa forma, as 

denúncias praticamente refletiram a divisão das regiões de modo equitativo, o que demonstra 

a existência da expressão do fenômeno nas mais diversas classes sociais, conforme Carreira 

(2008). Mascarenhas et al. (2012) também reflete: “Observada particularmente nas culturas 

ocidentais, a violência contra o idoso é uma manifestação independente do nível 

socioeconômico” (p.2322). 
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Por sua vez, a Figura 14 tem por perspectiva evidenciar como se expressou, em 

números absolutos, a incidência das denúncias realizadas por zonas e bairros, 

especificamente: 

 

 

Figura 14. Denúncias por zonas e bairros. 

 

Aproximando-nos mais sobre os dados, tornou-se perceptível o fato de que, das 

denúncias realizadas, os três bairros que apresentaram maior número de incidência de 

denúncias foram: Quintas (zona Oeste), Potengi (zona Norte) e Alecrim (zona Leste).  

Esses bairros fazem parte do grupo com Índice de Qualidade de Vida mediano, 

variando entre 0,5 a 0,69, adotando-se a escala de 0-1, conforme Barroso (2003). O autor 

explica que esse indicador é fruto da composição dos subíndices relativos à renda, condições 

ambientais e de educação, fruto de avaliação censitária.  
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 O bairro Quintas, no qual foi identificado o maior percentual de denúncias realizadas, 

tem, segundo Barroso (2003), como indicador de avaliação: 0,52, ao passo que Alecrim e 

Potengi apresentaram, respectivamente, os índices 0,65 e 0,55 (Barroso, 2003), conforme 

Figura 15:  

 

 

Figura 15. Índice de qualidade de vida por bairros de Natal-RN. 

Fonte: Barroso (2003) 

 

Apesar de “bairro” ter sido uma das variáveis controladas nesta pesquisa (Apêndice 

B), não houve o acesso a outras variáveis atinentes à compreensão da situação 

sociocomunitária na qual a pessoa idosa que sofre maus-tratos vive. Recomenda-se que, em 

pesquisas futuras, essa variável possa ser analisada conjuntamente com renda, escolaridade, 
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acesso à educação e aos serviços, além de outras que se apresentem como relevantes para a 

compreensão do universo social investigado. 

Ressalta-se, ainda, que os dados desta pesquisa não são suficientes para compreender a 

totalidade da expressão da violência contra idosos em Natal-RN, uma vez que o problema das 

subnotificações ainda impede que se identifique a preponderância das situações. Nesse 

sentido, é pertinente chamar a atenção para o fato de que as subnotificações refletem o 

despreparo em lidar com a situação de maus-tratos, bem como por deixar ainda restrito ao 

ambiente familiar aquilo a que não se quer expor, por vergonha, medo ou pelo 

desconhecimento da rede de proteção atuante (Deslandes & Souza, 2010).   

 

4.4. Identificação da tipificação dos maus-tratos denunciado 

 

Na tipificação dos casos, buscou-se identificar a presença de mais de um tipo de maus-

tratos apontado na denúncia realizada (Apêndice B), com o fito de compreender de forma 

mais acuidosa os contextos nos quais as práticas de violências e negligências estiveram 

expressas, conforme Figura 16: 

 

 
Figura 16. Denúncia de um ou mais tipos de maus-tratos. 
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Na análise realizada identificou-se que, assim como pesquisa de Nogueira et al. 

(2011), a denúncia de mais de um tipo de maus-tratos se mostrou expressiva, de modo que se 

faz notar a preponderância de contextos em que há um conjunto de violações ocorrendo 

concomitantemente. Observa-se, ainda, que em 5% dos casos a queixa foi genérica, não 

identificado exatamente qual tipo de violência ou negligência foi impelida à pessoa idosa, 

nem se houve o relato paralelo de mais de um tipo de violação. 

Em números absolutos, têm-se que das 201 denúncias, 100 delas se referiram a um 

único tipo de maus-tratos, 91 a mais de um tipo e 10 delas não identificou qual(is) o(s) tipo(s) 

de maus-tratos perpetrado(s) contra os idosos (Apêndice B). 

Com a finalidade de evidenciar quais as queixas mais recorrentes, se classificou os 

maus-tratos, conforme as categorias da FIOCRUZ (2006) e da Rede Internacional para a 

Prevenção dos Maus-tratos contra o Idoso, sendo: a) Violência Física, b) Violência 

Psicológica, c) Violência Sexual, d) Abandono, e) Negligência, f) Autonegligência. A 

representação gráfica pode ser observada na Figura 17, a qual aponta a distribuição em 

percentual das denúncias por tipo de maus-tratos denunciados: 

 

 

Figura 17. Tipos de maus-tratos denunciados. 
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Observa-se que foi identificada a preponderância de negligência (29%), seguida de 

violência psicológica (28%) e financeira (21%), o que corrobora com resultados de Nogueira 

et al. (2011) no que se refere à identificação desses três tipos de maus tratos terem figurado 

como os mais frequentes. Ressalta-se, contudo, que em pesquisa de Nogueira et al. (2011) a 

violência psicológica se sobrepôs à negligência, diferente do que ocorreu nesta pesquisa. 

Ademais, os resultados encontrados corroboram, ainda, com a SDH/PR (2013), a qual aponta 

esses três tipos de maus-tratos, na mesma ordem com que apareceram nesta pesquisa, como 

aqueles mais identificados perpetrados contra pessoas idosas.  

Diante do exposto, observa-se que a negligência, ou seja, a não atenção às 

necessidades do idoso, foi o tipo de maus-tratos mais identificado. Destaca-se que a 

negligência muitas vezes está relacionada à condição socioeconômica e familiar. Nesse 

sentido, identifica-se a necessidade de trabalhar fortemente, junto com os familiares, a 

prestação de assistência integral à pessoa idosa, conforme preconizado nos marcos legais. 

Para isso, se faz mister equipes de saúde conectadas com as equipes de assistência, dando o 

suporte à população idosa e seus cuidadores, em prol do fortalecimento da garantia de 

direitos.  

A negligência se expressa através de muitas facetas, podendo indicar, por exemplo: 

desinvestimento, despreparo, falta de zelo e/ou fragilidade de vínculos. A negligência pode 

estar presente na família, abrangendo todas as relações e fases da vida, diante do contexto 

sociofamiliar em que se insere.  

Contudo, a negligência com idosos pode se tornar mais danosa em virtude da condição 

de saúde já debilitada, de modo que o não olhar/ o não fazer podem ter danos gravíssimos, 

perpassando condições de subnutrição, desidratação, comprometimento da higiene a níveis 

intensos, até poder se chegar ao ponto da pessoa idosa vir a falecer em função do não cuidado 

ou da omissão, notadamente quando já se encontra sem autonomia para realizar as atividades 
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da vida diária (Deslandes & Souza, 2010). Os mesmos autores indicam que este é o tipo de 

maus-tratos mais identificado por profissionais de saúde, os quais enxergam, nas orientações, 

sensibilização e trabalhos educativos à família, formas de controle e combate a essa 

problemática. 

Além da negligência, as violências psicológica e financeira foram, respectivamente, 

apontadas de forma destacada nesta pesquisa. A violência psicológica foi identificada como o 

segundo tipo de maus-tratos mais recorrente, enquanto que a violência financeira aparece em 

seguida, como terceiro tipo de maus-tratos mais mencionado nas denúncias realizadas. 

Segundo a FIOCRUZ (2006), a violência psicológica passa por atos verbais ou 

gestuais que impele sofrimento ao idoso, não deixando marcas visíveis, ainda que possam ser 

bastante profundas. Ela pode ser ainda mais dolorosa quando quem a pratica é alguém da 

confiança da vítima, com quem tenha vínculo, cuidado, amor. Esse tipo de maus-tratos pode 

ceifar a autoestima da pessoa idosa e fazê-la inclusive acreditar que não merece o respeito de 

outras pessoas, sentir-se insignificante, desnecessária, não importante e, portanto, sua vida 

pode ser vista como vazia de significado. O sofrimento tem dimensões tão intensas que 

podem fazê-la desistir de si mesma, resignar-se de sua condição e não ter forças para criticar 

aquela violência que lhe é imposta.  

Esse tipo de violência está sob máscaras e é difícil de ser reconhecida fora das 

relações. Por isso, a atenção de familiares, de equipes em visitas domiciliares e em outros 

contatos precisa ser acuidosa e atenta. Inclinar-se sobre o outro, observá-lo nas relações, só 

assim, muitas vezes, será possível identificar esse tipo de violação. 

Ademais, dentre os três mais citados tipos de maus-tratos, surge a violência financeira. 

Este tipo de violência ocorre na apropriação de bens e valores da pessoa idosa sem o seu 

devido consentimento e, muitas vezes, se dá através de uma relação de confiança que a vítima 

tem com o agressor. Outras vezes, ela surge em contextos nos quais a pessoa idosa convive 
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com familiares usuários de drogas, que sem emprego buscam na aposentadoria dos idosos o 

sustento para a dependência. Ademais, a violência financeira pode ser ainda mais danosa 

quando por falta do recurso, que lhe foi tomado, a pessoa idosa passa por condições de 

privação, a exemplo, da falta de alimentos. 

Ressalta-se, no entanto, a importância de se perceber que nem toda denúncia que 

aponta a violência financeira condiz com a realidade. Muitas pessoas idosas contribuem 

financeiramente com algum membro da família por vontade, desejo, escolha. Nesses casos, 

faz-se mister observar que nem sempre quem observa esta relação aceita a escolha do idoso, 

podendo acreditar que ele está sendo “explorado”. Por isso, cabe uma escuta ativa, no sentido 

de observar de fato que situação se apresenta e a capacidade da pessoa idosa expressar sua 

autonomia no gerenciamento de sua renda. 

A negligência e as violências psicológica e financeira somaram quase 80% das 

violações mais apontadas nesta pesquisa, demonstrando a necessidade do preparo no 

reconhecimento especialmente desses tipos de maus-tratos e na intervenção. A violência física 

somou 9% de frequência nos apontamentos das denúncias, o abandono 8%, a autonegligência 

2% e em 3% dos casos não houve identificação do tipo de maus-tratos. 

Por fim, registra-se que não houve menção à violência sexual, o que não significa que 

não ocorra, mas, chama atenção para a dificuldade em se detectar ou ainda em denunciar esse 

tipo de maus-tratos, o que pode estar relacionado aos valores sociais e sofrimentos que 

suscitem outros sentimentos diversos, tais como a vergonha em realizar a notificação. Em 

pesquisa de Mascarenhas et al. (2012), esse foi um dos tipos de violência de menor 

preponderância, contudo, observou-se tanto na pesquisa destes autores, quanto na pesquisa de 

Rodrigues, Arnold e Gorios (2015), que essa violência geralmente tem sido mais identificada 

contra mulheres.  

A importância de que a sociedade e a família estejam atentas aos indicativos de 
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violências e negligência, para que as denúncias funcionem como porta de entrada para a 

garantia de direitos, é imprescindível para que os órgãos de proteção atuem de forma a 

resguardar o idoso dos maus-tratos. A pessoa idosa nem sempre está em condições de acionar 

à rede de proteção, seja por limitações físicas ou pelo desconhecimento dos serviços. Fato é 

que a reprodução da violência vem sendo cada vez mais presente e o não se implicar com o 

direito do outro vem tomando cada vez maiores proporções, diante disso, a vigilância nos 

indícios se faz muito importante.  

 

4.5. Perfil de quem denuncia os maus-tratos 

 

Com o fito de compreender o protagonismo na realização da denúncia, traçou-se o 

perfil do denunciante, conforme expresso na Figura 18: 

 

 

Figura 18. Perfil do denunciante. 

 

Observando-se as representações da Figura 18, analisa-se que em apenas 10% dos 

casos a pessoa idosa se apresenta como reclamante. Nesse sentido, observa-se que a não 
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queixa pelo idoso pode esta relacionada a presença de vínculos afetivos, os quais podem fazer 

com que a pessoa idosa não busque ajuda e não queira a intervenção dos órgãos de proteção. 

Além disso, alguns idosos podem não compreender o comportamento que lhes é impelido 

como violência ou, ao compreender, terem vergonha da situação vivenciada e deixarem as 

suas vivências no âmbito privado. Sentimentos identificados em pesquisa de Oliveira et al. 

(2013) apontam medos de retaliação/represália e culpa por possíveis conflitos gerados, como 

motivos para as pessoas idosas não denunciarem. Sendo assim, é importante entender os 

elementos que podem estar relacionados a cada caso e quando necessário empoderar a pessoa 

idosa sobre seus direitos e garantias. 

Observando-se ainda os dados, ressalta-se que em 50% das denúncias não houve 

identificação do denunciante. Nesse sentido, entende-se que o fato de se resguardar a 

identidade de quem realiza a denúncia pode ser compreendida como forma de proteção, 

evitando a exposição direta. Nesse sentido, a predominância do anonimato das denúncias 

corrobora resultados de pesquisa de Nogueira, et al (2011).  

Contudo, diante de um universo de 50% das denúncias sem identificação (conforme 

Figura 18), não se pode afirmar que a maior parte das denúncias não são realizadas pelas 

vítimas, uma vez que a não identificação faz com que permaneça velado o perfil daqueles que 

realizam as notificações. Fato é que este elemento demonstra que metade dos denunciantes, 

por alguma razão, prefere permanecer no anonimato a exporem suas identidades. 

Registra-se que, do universo de denunciantes identificados, a maior parte são 

familiares, notadamente o(a)(s) filho(a)(s), demonstrando que o denunciante identificado 

geralmente é alguém que mantém uma relação próxima com a vítima. Observa-se ainda que 

um familiar, quando descontente com o comportamento de outro, pode ter um acesso mais 

fácil àquela realidade do que alguém que não mantém relação próxima com a pessoa idosa. 
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Destaca-se ainda que, dos não familiares, os serviços de Saúde e da Secretaria da 

Assistência Social se apresentaram como os maiores protagonistas identificados no ato de 

denunciar os maus-tratos. Em seguida, destaca-se ainda o papel dos vizinhos - eles, como 

membros da comunidade e pela proximidade podem ter acesso ao contexto de vida da pessoa 

idosa, notadamente quando mantêm ou mantinham entre si relação de amizade e confiança. 

Assim, os vizinhos podem identificar situações bizarras que por ventura venham a se 

apresentar e vir a realizar as denúncias. 

 

4.6. Perfil do possível agressor 

 

Nesta pesquisa, a distribuição acerca da figura do possível agressor buscou desvelar as 

relações estabelecidas entre a pessoa idosa e o violador de direito, no sentido de analisar em 

que contexto relacional as violências e negligências mais se expressam. Os resultados podem 

ser visualizados através da Figura 19:  

 

 

Figura 19. Perfil do possível agressor. 

 

Pelas análises realizadas, observa-se que em 87% dos casos, os familiares figuraram 

como aqueles que mais praticam maus-tratos contra a pessoa idosa. Nesse sentido, em 61% 
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das ocorrências apontou-se a figura do agressor como correspondente a filhos ou filhas (com 

predominância para os filhos homens); 4% cônjuges ou companheiros, 4% família ou 

familiares em geral e 18% outros familiares. Na categoria “outros” estão contemplados 

neto(a)(s), sobrinho(a)(s), irmã(o)(s), enteada, primo, nora, genro e cunhado (Apêndice A). 

Ademais, os 13% restantes das denúncias realizadas dividem-se em apontar queixas 

relativas à autonegligência (3%), à violência praticada por não familiares (6%) e a denúncias 

nas quais não foram identificados quem seriam os possíveis agressores (4%). Dessa maneira, 

a identificação da violência ocorrendo no contexto familiar predominou sobremaneira nas 

denúncias analisadas, o que corrobora com Abath et al.(2012), Castro et al. (2013) e Oliveira 

et.al. (2012). 

O fato dos filhos e filhas das pessoas idosas figurarem tanto no papel de denunciantes, 

quanto como denunciados, demonstra que tanto podem buscar proteger a figura dos pais das 

violências e negligências quanto ser os responsáveis por praticá-las. Tal indicador leva a 

indagações oportunas acerca do que faz a categoria filho tão expressiva na garantia de direitos 

aos pais idosos e, ao mesmo tempo, tão apontada como perpetrando os maus-tratos. Essa é 

uma possível questão de pesquisa que poderá ser aprofundada por novas investigações. 

Ainda nesse sentido, observa-se que esta pesquisa corrobora dados da FIOCRUZ 

(2006), no Plano de Enfrentamento à Violência, no que se refere à referência de que, 

mundialmente, 2/3 dos idosos sofrem violências por parte de filhos ou cônjuges; bem como 

com pesquisa de Souza, et al (2008) que apontam os filhos como principais agressores. Na 

literatura, muito se discute acerca da preponderância da prática da violência por filhos e, 

sobremaneira, se aponta como agressores os filhos homens, dados corroborados nesta 

investigação. 
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Nesse sentido, busca-se evidenciar a necessidade de que os serviços e a integração 

sociocomunitária assistam de melhor forma no lazer e na saúde todas as pessoas idosas, uma 

vez que a restrição delas aos ambientes domésticos, sem oportunidade de criar novos sentidos 

e vínculos sociais, pode favorecer o isolamento e, consequentemente, a expressão da 

violência. Assim, e não raras vezes, na dependência do cuidador de forma prolongada, vê-se 

um conjunto de problemas intrafamiliares sendo gerados, que vão desde o estresse da 

sobrecarrega do familiar até a ausência de sentido para a existência autopercebida pelo idoso, 

encontrando-se à parte das relações comunitárias e familiares. 

Cabe destacar que, em muitos casos, os conflitos de posicionamento entre formas de 

gerenciamento da vida das pessoas idosas podem ocasionar denúncias junto aos órgãos de 

proteção. Irmãos que não concordam com a forma que seus pais estão sendo tratados por 

outros irmãos, filhos sobrecarregados com o cuidado denunciando a negligência de outros 

filhos, ainda que garantam que o idoso esteja fora de situação de risco, entes que não aceitam 

que a pessoa idosa conviva com outros que lhe demandam gastos pessoais e que não lhes 

deem atenção ou com eles tenham relações de conflitos, todas essas razões são motivos de 

denúncias.  

Contudo, aqui se destaca que essas demandas, todas elas, têm razão de ser, uma vez 

que geralmente vislumbram melhores formas de assistir à pessoa idosa, porém, não são 

necessariamente demandas de maus-tratos, mas, sim, expressam percepções distintas de quem 

as identifica. 

 

4.7. Acompanhamentos pela rede de proteção 
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No tocante ao acionamento da rede de proteção à pessoa idosa, faz-se mister explicitar 

que, nos registros das denúncias que subsidiaram a elaboração dessa dissertação, identificou-

se a existência de comunicação entre os órgãos de proteção, uma vez que mais da metade dos 

casos são frutos de encaminhamentos de outros órgãos/instituições. Ademais, a comunicação 

também foi identificada mediante a constatação de que as Promotorias de Justiça 

Especializadas na matéria acionam outros órgãos, em prol dos acompanhamentos dos casos.  

As variáveis que subsidiaram as inferências realizadas neste item basearam-se: 1) nas 

portas de entradas das denúncias de maus-tratos e 2) nos órgãos que foram acionados pelas 

Promotorias. Sendo assim, a Figura 20 abaixo voltou-se a representar o resultado do fluxo 

inicial mencionado: 

 

Figura 20. Entradas das denúncias na rede de proteção. 

 

A análise da Figura 20 viabilizou depreender que 49% dos casos, isto é, a parte mais 

expressiva, chega via Promotoria, seguido de 20% daqueles em que as notificações são 

realizadas através do Dique 100 e, posteriormente, enviadas às Promotorias. Ademais, a 
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Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social (SEMTAS) também se apresentou 

como canal direito de comunicação com as Promotorias (4%), assim como o SOS idoso (4%). 

Ademais, cabe destacar ainda que os resultados demonstram que a concentração de 

denúncias recebidas pelas Promotorias sinaliza a sua interação e/ou aproximação com a 

sociedade de forma direta, o que nos permite concluir que o Ministério Público, através das 

Promotorias de Justiça especializadas na matéria, se tornou uma referência no combate aos 

maus-tratos contra idosos na cidade de Natal-RN. 

Nas ocasiões em que houve a identificação de um fluxo envolvendo mais de dois 

órgãos destacaram-se os encaminhamentos “Disque 100SEMTASPromotorias", como 

responsável por 10% das denúncias e o “Disque 100Coordenadoria da Defesa da Mulher e 

das Minorias (CODIMM) Promotorias”, por 4% delas.  

Ressalta-se que outros órgãos, representados na categoria "outros" - tais como os da 

Saúde, as Instituições de Longa Permanência e a Delegacia do Idoso - também se mostraram 

presentes na teia de comunicação, totalizando 7% das denúncias realizadas (conforme 

Apêndice B).  

Como é possível observar, os órgãos que mais acionaram a rede estão inseridos na 

assistência social, o que demonstra uma comunicação importante entre os serviços 

socioassistenciais e os órgãos de fiscalização, na interface entre a área social e a área jurídica, 

de modo que as ações muitas vezes são tomadas conjuntamente. 

Por outro lado, a integração de ações entre a Saúde e as Promotorias ainda aparece de 

forma tímida nos dados, de modo que se identifica a necessidade de maiores investimentos na 

perspectiva de fortalecer as ações e serviços prestados. Dessa forma, a pessoa idosa que chega 

em situação de maus-tratos poderá ser encaminhada pelos serviços de saúde aos órgãos de 
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proteção, visando a intervenção na promoção, prevenção e restauração da saúde e 

salvaguardando-a de novas violências. Sobre isso, o artigo 19 do Estatuto do Idoso declara:  

 

Os casos de suspeita ou confirmação de violência 

praticada contra idosos serão objeto de notificação 

compulsória pelos serviços de saúde públicos e 

privados à autoridade sanitária, bem como serão 

obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 

seguintes órgãos: I - autoridade policial; II - Ministério 

Público; III - Conselho Municipal do Idoso; IV - 

Conselho Estadual do Idoso; V - Conselho Nacional do 

Idoso. 

 

Contudo, observa-se que, para além do instrumento legal, são necessárias formações e 

ações continuadas que possibilitem uma real implantação das leis. Para isso, faz-se mister que 

as condições sejam viabilizadas, favorecendo as orientações de como realizar essas 

comunicações.  

Nesta pesquisa, destaca-se a constatação da presença de comunicação entre órgãos, o 

que evidencia haver atuação em rede, ainda que não haja um fluxo consolidado de forma 

homogênea no que tange ao caminhar da denúncia. Acerca das notificações, destaca-se que a 

maioria chega via Promotoria, mediante atendimento presencial, por telefone ou email.  

 A busca por integração entre os órgãos na atenção ao idoso é objetivo que deve 

permear as atuações, no sentido de consolidar através da efetividade e da eficácia o combate à 

fragmentação de ações. Esta afirmação resulta do entendimento de que as comunicações 

presentes possibilitam-nos falar em atendimentos de alcances mais expressivos e céleres. 

É pertinente evidenciar, conforme Apêndice B, que durante a investigação muitos 

casos apresentaram-se como reflexo de conflitos familiares, alguns puderam ter suas 

resoluções com orientações e assunção de compromisso em audiências, acerca do ato de 
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cuidar e suas responsabilidades, outros ainda se dissolverem sob a mudança de contexto. 

Entretanto, vários demandaram o acionamento da rede de proteção através da aplicação das 

medidas protetivas ou em decorrência de vulnerabilidade social.  

No tocante aos acionamentos da rede de proteção, registra-se que dos 201 casos 

analisados, 89 requereram o direcionamento de encaminhamentos a outros órgãos e serviços, 

conforme representado na Figura 21: 

 
Figura 21. Encaminhamentos realizados na rede de proteção. 

 

O expressivo número de casos que necessitaram do acionamento de outros órgãos da 

rede de proteção demonstra a importância dos serviços atuarem de forma interrelacionada 

para melhor assistir à necessidade do idoso que teve o seu direito violado. A importância da 

comunicação é mais uma vez evidenciada e requer o conhecimento dos profissionais que 

estão em cada um dos serviços, sobre os objetivos e competências dos demais, de modo a 

saber como realizar os encaminhamentos para que o idoso tenha garantido o acesso aos 

serviços de que necessite.  

Isso requer do profissional uma preocupação mais relevante do que centrar-se 

exclusivamente, na realização de seu trabalho, de acordo com a competência do serviço ou 
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cargo a que se vincule. Trata-se de uma responsabilidade voltada a contribuir para integrar 

ações e favorecer a efetividade da garantia de direitos. Diante disso, a comunicação eficiente 

expressa-se como uma ferramenta diferenciada ao se trabalhar com ações vinculadas à rede de 

proteção. Nessa direção, o acesso às informações intrínsecas ao arcabouço legal pertinente e 

às formas de acessá-lo constitui-se como passo fundamental nessa direção. 

Pela representação gráfica da Figura 21, observa-se que 57% dos casos foram 

encaminhados para a rede socioassistencial, representada nos encaminhamentos para a 

SEMTAS, CRAS e CREAS, o que demonstra sobremaneira a necessidade de 

acompanhamentos das situações de risco e/ou vulnerabilidade social. Dessa maneira, observa-

se que as situações de violência e negligência se expressam requerendo a necessidade de 

medidas de acompanhamento por equipes especializadas que possam intervir na condição de 

vida das pessoas idosas. Essa intervenção tem por perspectiva propiciar acesso a direitos e 

garantias a elas negados, através de ações, inserção em programas e benefícios, além do 

monitoramento das situações voltado a transformar a realidade, no sentido de combater as 

ameaças e ou efetivação das violações.  

Nesse sentido, a efetividade desses acompanhamentos requer o apoio e o suporte 

necessários às equipes, bem como supri-las de condições materiais imprescindíveis para 

conseguirem realizar seus trabalhos a contento. De acordo com o exposto, é possível inferir 

que os acompanhamentos da rede socioassistencial podem ser o diferencial para que as 

mudanças ocorram, no sentido de superação das relações de poder danosas e da restauração 

destas em prol de condições de vidas dignas. 

Dentre os dados apresentados na Figura 21, observa-se o acionamento, em 23% dos 

casos da rede de saúde, sendo 6% por meio do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), o que 
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sinaliza a necessidade de se trabalhar com as situações de dependência de álcool e outras 

drogas e de saúde mental.  

Assim, chama-se a atenção para o fato de que a dependência de substâncias químicas é 

um grave problema social, o qual foi apontado na literatura como fator associativo para as 

alterações no comportamento e presença de atitudes agressivas (Cavalcanti & Souza, 2010; 

Mascarenhas et al.,2012; SDH/PR2014).  

Desse modo, é pertinente conferir destaque ao fato de que os fatores como o uso de 

substâncias químicas e a violência constituem-se como expressões da questão social, que 

precisam ser enfrentadas e que afetam não apenas a pessoa idosa, mas também os 

seguimentos desfavorecidos da população e toda a sociedade.  

Ao considerar os elementos apresentados, ressalta-se, portanto, o entendimento de que 

ações vinculadas a políticas públicas integradas, tais como as da saúde e da assistência devem 

contribuir para prevenir, promover e recuperar os danos inerentes aos problemas sociais, o 

que requer participação ativa dos sujeitos a reivindicar melhorias e acessos necessários ao 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas.   

Dessa forma, é importante destacar como as violações necessitam ser combatidas na 

comunicação intersetorial, para além de uma atuação focada apenas no problema aparente. 

Isso conduz a inferir que a mesma questão que chega à saúde é aquela que chega à assistência, 

à justiça e aos órgãos fiscalizatórios. Nesse sentido, para que os profissionais estejam 

preparados para lidar com essas vicissitudes faz-se mister a capacitação continuada e o 

combate à fragmentação de atuações, através de diálogos mais aproximados e interativos. 

Registra-se, ademais, que a Delegacia do Idoso foi acionada em 8% dos casos e em 

12%  houve a provocação do Tribunal de Justiça, o que indica investigações de crimes contra 
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a pessoa idosa. Tanto os encaminhamentos para o Tribunal de Justiça quanto aqueles para a 

Delegacia especializada na matéria do idoso demonstram a necessidade de apuração de 

possível situação de crime contra o idoso, identificada ou com fortes indícios, não cabendo ao 

Ministério Público as sanções penais, mas ao poder judiciário, de modo que as questões são 

encaminhadas para a esfera judicial. 

É pertinente evidenciar que, quando se finalizou o período de análise de dados, alguns 

casos ainda continuavam em acompanhamento pelas Promotorias. Assim, os 

encaminhamentos analisados foram aqueles indicados até Dezembro/2015.  

Diante dos dados analisados, é notório que assim como há uma diversidade de portas 

de entradas para as denúncias, também há uma multiplicidade de encaminhamentos 

necessários para os órgãos da assistência, investigação criminal e saúde. Diante desse cenário, 

fica evidente a real necessidade de que se priorize as interações em prol do fortalecimento da 

rede para combater os maus-tratos, dentre outros tipos de violações de direito contra a pessoa 

idosa. 
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5. Considerações Finais 

 

Esta pesquisa atingiu os objetivos propostos, ao evidenciar contribuições importantes 

para o conhecimento do fenômeno da violência contra a pessoa idosa na cidade de Natal-RN, 

no ano de 2014.  

Esse alcance foi viabilizado mediante informações registradas nas Promotorias de 

Justiça do Idoso de Natal-RN, diante do que foi possível identificar e analisar o perfil do 

idoso, do denunciante, do possível agressor e do contexto situacional, bem como a 

identificação do percurso da denúncia e a análise de medidas tomadas, no tocante aos 

acionamentos dentro da rede de proteção à pessoa idosa. 

No que se refere aos registros iniciais acerca de possíveis situações de maus-tratos, foi 

identificado que as Promotorias recebem de forma direta praticamente metade das denúncias. 

Outra parcela expressiva advém de outros órgãos, notadamente da Assistência Social. 

Contudo, a denúncia nem sempre se configura diretamente, de forma que muitas vezes vários 

outros órgãos haviam sido acionados, antes que o registro chegasse às Promotorias de Justiça. 

O reconhecimento desse fluxo reforça a afirmação de que, ainda que com suas limitações, o 

trabalho em rede vem acontecendo e os órgãos estabelecendo comunicação, na busca pela 

resolubilidade das questões que envolvem maus-tratos ao idoso. 

No que é atinente ao perfil do idoso-vítima foi identificada uma preponderância de 

notificações em que a mulher idosa foi apontada, o que sinaliza claramente a necessidade de 

políticas que se voltem a assistir em especial essa parcela da população. As vítimas se 

concentram geralmente na faixa etária dos 80-89 anos e apresentaram, em sua maioria, 

orientação e autonomia, ou seja, não estão em graus elevados da dependência do cuidador. 
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Contudo, ao analisar o perfil do denunciante, observou-se que apenas 10% das 

denúncias foram realizadas por idosos que se identificavam como reclamantes. Dessa 

maneira, pode-se apontar esse resultado como relevante para ser investigado em futuras 

pesquisas, o que consideraria o seguinte questionamento: “Por que idosos orientados e 

autônomos não denunciam violências sofridas e permanecem na situação de maus-tratos?”.  

A literatura revisada apontou como justificativa as relações e vínculos, bem como o 

medo e a vergonha como causas da não denúncia. Esta pesquisa, no entanto, mostra-se 

limitada para responder a esse questionamento, uma vez que apenas tratou de análise 

documental, sem acesso direto aos sujeitos, que oportunizasse tal questionamento e/ou 

análise.  

Ademais, levanta-se a reflexão acerca de que nem toda vítima identifica que a 

violência sofrida a expõe a riscos e à situação de maus-tratos. Essa ausência de percepção 

pode ser ainda mais presente em contextos familiares em que o padrão relacional já se 

expressava conflituoso e em contextos de desconhecimento dos direitos da pessoa idosa. 

Acerca do perfil do denunciante e do possível agressor, observou-se que em ambos os 

casos, destacou-se a figura do familiar, notadamente dos filhos. Sendo assim, observa-se que, 

geralmente, a denúncia é realizada por alguém que mantém relação de parentesco com o idoso 

e que conhece a realidade vivenciada. Destarte, a queixa registrada, frequentemente, deu-se 

contra outro familiar, o qual é apontado por violar os direitos do idoso, impondo-lhe uma 

condição de vida permeada por maus-tratos, a qual não é aceita pelo denunciante. Nesse 

sentido, a vigilância intrafamiliar contra a prática de violências e negligências contra idosos 

apresenta-se como elemento de proteção. 

Esse é um fator significativo a considerar, uma vez que demonstra que fortalecer a 

família é uma via efetiva de combate à violência. Empoderar o familiar é, antes de tudo, fazê-
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lo vigilante para identificar, dentro da sua própria realidade e nas relações mais aproximadas, 

situações que desvelam a violência.  

Contudo, esse empoderamento da família foi visto como não sendo suficiente, ainda 

que necessário, para combater a violência contra a pessoa idosa. Entende-se, desse modo, que 

o combate à violência constitui-se como um compromisso a ser assumido por profissionais, 

pela sociedade e, prioritariamente, pelo Estado. Isso implica ações contrárias aos 

direcionamentos neoliberais, lutas em prol da defesa de direitos constitucionais, com a 

perspectiva de resguardá-los, inclusive mediante a vigência efetiva de políticas públicas.  

No que se refere ao contexto situacional, verificou-se que a maioria dos idosos 

apontados como vítimas convivem com suas famílias, sendo relatado, em muitos casos, mais 

de um tipo de violação de direito praticada contra eles por familiares, sendo respectivamente a 

negligência, violência psicológica e financeira os tipos de maus-tratos mais denunciados. 

As denúncias analisadas foram o elemento disparador de ações de fiscalização e 

proteção de direitos. Ademais, estabeleceram-se fluxos de encaminhamentos, a partir das 

necessidades dos registros de denúncias realizadas, culminando com os variados 

encaminhamentos dados pela Promotoria, muitas vezes a partir da visualização da 

necessidade de aplicação de medidas protetivas, incluindo o acionamento de outros órgãos 

atuantes na rede de proteção, visando à garantia de direitos. 

Nesse sentido, foi possível analisar a presença de comunicação, ou seja, o fluxo das 

denúncias, tanto no que se refere ao processo de registro das notificações quanto no 

acionamento da rede protetiva, no momento da aplicação de medidas, apontando 

comunicações importantes entre órgãos e compreendendo a atuação, mediante as demandas 

vinculadas às competências e finalidades de cada um dos integrantes da rede. 

Outrossim, identificou-se que, apesar de não haver um único fluxo estabelecido e 

consolidado para atender às demandas apresentadas, os fluxos que a realidade trouxe mostram 
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que a comunicação entre os órgãos de proteção vem sendo estabelecida viabilizando o acesso 

à garantia de direitos, apesar de ainda demandar fortalecimento e expansão. 

Destarte, observa-se que, apesar de muitos casos acompanhados terem sido 

solucionados nas Promotorias, muitos outros demandaram de acompanhamento pela rede de 

proteção ao idoso, através da execução das medidas protetivas. Nesse sentido, destaca-se que 

os órgãos de acompanhamento de risco e vulnerabilidade da Assistência Social foram bastante 

mobilizados a intervir, seguidos por aqueles inseridos na área da saúde e do Tribunal de 

Justiça, sendo o acionamento deste último inerente aos casos que demandaram judicialização 

de possíveis crimes cometidos contra a pessoa idosa. 

As contribuições dadas por esta pesquisa, no que é atinente à compreensão da 

realidade dos idosos de Natal-RN, desvelaram, além de mapeamentos de perfis relacionados à 

violência contra idosos. Apreendeu-se, ainda, elementos concernentes à presença de uma rede 

que estabelece comunicações, ainda que em fluxos múltiplos e diversos, o que está 

relacionado diretamente à perspectiva de efetivar  as políticas públicas, no que é inerente ao 

direcionamento voltado ao enfrentamento das expressões da questão social, dentre as quais a 

violência contra a pessoa idosa está inserida.   

Como limites da pesquisa, destaca-se que a avaliação qualitativa da efetividade dos 

acompanhamentos não pode ser verificada, uma vez que não houve um estudo em relação às 

possíveis reincidências, nem sobre o acompanhamento do risco em si, depois que 

encaminhados para outros órgãos ou serviços, o que se infere também poder vir a ser objeto 

passível de realização de pesquisas futuras.  

Ademais, não se pôde compreender qualitativamente as situações de violação e suas 

variantes no acesso direto aos sujeitos e suas realidades vivenciadas, uma vez que a pesquisa 

foi, em sua totalidade, documental. Depreende-se, assim, que uma outra investigação, pautada 
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em análises decorrentes de utilização de técnicas de pesquisas de alcance mais direto aos 

sujeitos envolvidos, poderia favorecer o aprofundamento da compreensão desta realidade. 

 Ao tomar por base os elementos explicitados ao longo desta dissertação, registra-se 

que foi identificada por esta pesquisa a necessidade de maiores investimentos, tanto no que se 

refere à melhoria da comunicação entre órgãos e serviços de atenção ao idoso, quanto à 

formulação de um fluxo definido entre os órgãos. 

Inferiu-se, a partir do exposto, que essas medidas poderiam vir a tornar as atuações 

mais céleres, haja vista a tendência que o investimento no trabalho intersetorial possibilitaria à 

promoção da articulação entre os órgãos, com a finalidade de assistir da melhor maneira aos 

casos apresentados, integrando ações e focando em resultados. 

A comunicação com os serviços de saúde foi amplamente apontada nos artigos da 

revisão bibliográfica, os quais culmiram nos capítulos teóricos produzidos nesta dissertação, 

como ainda pouco articulado aos serviços de fiscalização e assistência, o que foi identificado 

também nesta pesquisa. 

Dessa maneira, chama-se a atenção para a necessidade clara de um fomento maior na 

comunicação e amparo aos serviços de saúde, no que diz respeito à realização das 

notificações, o que resultaria em benefícios para a população assistida. Para tanto, sugere-se a 

implantação de ações coordenadas no sentido de realizar essa articulação entre os órgãos de 

saúde, fiscalização e assistência. 

No que é atinente à proposta de estabelecimento de um fluxo de trabalho, entende-se 

como viável a estruturação de um sistema integrado, que pudesse ser acessível para todos os 

órgãos em tempo real, diante do que fosse possível direcionar os encaminhamentos dos casos 

e evitar a duplicidade de ações. Dessa forma, sugere-se a implantação desse fluxo, em prol do 

fomento à intersetorialidade no trabalho dos agentes que contribuem com a defesa ao direito 

do idoso. 
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Apêndice A - Características do perfil do idoso, de quem denuncia e do possível agressor 

 

Caso Sexo Idade Reclamante Reclamados Orientação Autonomia 

1 M 80 a 89 Outros 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Sim 

2 M 70 a 79 Indefinido 
Cônjuge ou 

companheiro 
Indefinido Indefinido 

3 M 80 a 89 Indefinido Neta Sim Sim 

4 M 60 a 69 Filho (a) (s) Idoso Indefinido Sim 

5 M 70 a 79 Indefinido Idoso Indefinido Indefinido 

6 M 60 a 69 Idoso Não familiar Sim Sim 

7 M 90 a 99 Filho (a) (s) Neto Sim Sim 

8 M 70 a 79 Indefinido 
Filha e outras 

mulheres 
Indefinido Indefinido 

9 M 
100-

109 
Filho (a) (s) 

Filhos (sexos 

indefinidos) 
Não Não 

10 M 70 a 79 Indefinido Indefinido Sim Sim 

11 M 80 a 89 Indefinido Neto Indefinido Indefinido 

12 M 60 a 69 Outros Filho(s) Não Não 

13 M 60 a 69 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

14 M 80 a 89 Indefinido Filha(s) Não Indefinido 

15 M 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filhos (sexos 

indefinidos) 
Sim Sim 

16 M 80 a 89 Outros Filho(s) Sim Não 

17 M 60 a 69 Indefinido 
Mulher e ex-

mulher 
Sim Indefinido 

18 
M 80 a 89 

Indefinido Filho(s) 
Indefinido Não 

F 70 a 79 Sim Sim 

19 M 70 a 79 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

20 
M 70 a 79 

Filho(a)(s) Idosa 
Sim Sim 

F 70 a 79 Não Relativa 

21 F 70 a 79 Indefinido Idosa Sim Sim 

22 F 70 a 79 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

23 F 60 a 69 Indefinido Irmão Indefinido Indefinido 

24 F 70 a 79 Indefinido Filha(s) Relativa Indefinido 

25 F 70 a 79 Indefinido Filho(s) Sim Indefinido 

26 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

27 F 70 a 79 Indefinido Neto Sim Sim 

28 F 80 a 89 Indefinido Sobrinha Sim Sim 

29 F 60 a 69 Indefinido Filha e neto Indefinido Indefinido 

30 F 90 a 99 Indefinido Filha(s) Não Não 

31 F 70 a 79 Indefinido Irmã Sim Sim 

32 F 60 a 69 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

33 F 90 a 99 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Sim 

34 F 90 a 99 Filho(a)(s) Filho(s) e Sim Sim 
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filha(s) 

35 F 70 a 79 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Sim 

36 F 60 a 69 SEMTAS Filho(s) Indefinido Indefinido 

37 F 70 a 79 Indefinido Filho(s) Não Não 

38 F 80 a 89 Filho(a)(s) Filho(s) Indefinido Indefinido 

39 F 80 a 89 SEMTAS 
Filho(s) e 

filha(s) 
Indefinido Não 

40 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

41 F 70 a 79 Indefinido Sobrinha Sim Sim 

42 F 70 a 79 Indefinido 

Filho(s) e 

filha(s) e  

netos  

Sim Sim 

43 F 70 a 79 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

44 F 60 a 69 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

45 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

46 F 70 a 79 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

47 F 70 a 79 Outros Primo Sim Não 

48 F 80 a 89 SEMTAS 
Cônjuge ou 

companheiro 
Sim Não 

49 F 60 a 69 Vizinha Familiares Sim Sim 

50 F 70 a 79 Outros Filho(s) Sim Relativa 

51 F 60 a 69 Idosa Filho(s) Indefinido Indefinido 

52 F 60 a 69 Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 

53 F 90 a 99 Idosa Filho(s) Sim Indefinido 

54 F 80 a 89 Outros Idosa Sim Sim 

55 F 70 a 79 Hospital Familiares Indefinido Indefinido 

56 F 80 a 89 Indefinido Neta Sim Relativa 

57 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Indefinido Relativa 

58 F 90 a 99 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Sim 

59 F 60 a 69 Indefinido Sobrinha Sim Sim 

60 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Indefinido Indefinido 

61 F 90 a 99 Indefinido Filha(s) Sim Não 

62 F 80 a 89 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Sim 

63 F 80 a 89 Indefinido Não familiar Sim Sim 

64 M 80 a 89 Indefinido Filho e nora Sim Indefinido 

65 
M 80 a 89 

Indefinido Vizinhos Sim Sim 
F 70 a 79 

66 
M 70 a 79 

Filho(a)(s) Filha(s) 
Sim Indefinido 

F 60 a 69 Sim Não 

67 
M 70 a 79 Idoso 

Filho(s) 
Indefinido Indefinido 

F 60 a 69 Outros Indefinido Indefinido 

68 
M 70 a 79 

Filho(a)(s) Filho(s) 
Sim Sim 

F 70 a 79 Sim Sim 

69 M 80 a 89 Indefinido Filho(s) e Sim Sim 
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F 80 a 89 filha(s) Sim Relativa 

70 F 70 a 79 Idosa Ex- Cônjuge Indefinido Indefinido 

71 M 80 a 89 Indefinido Indefinido Não Não 

72 M 60 a 69 Indefinido 
Cônjuge ou 

companheiro 
Sim Indefinido 

73 M 80 a 89 ILPI 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Sim 

74 M 90 a 99 Filho(a)(s) 

Esposa e  

filhos 

homens 

Indefinido Indefinido 

75 M 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Sim 

76 M 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Indefinido 

77 M 70 a 79 Idoso Filha(s) Sim Indefinido 

78 M 60 a 69 Idoso Cunhada Sim Indefinido 

79 M 60 a 69 Indefinido 
Filho e Não 

familiares 
Não Indefinido 

80 M 90 a 99 Outros Filho(s) Não Não 

81 M 80 a 89 Filho(a)(s) Filha(s) Sim Sim 

82 M 70 a 79 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Sim 

83 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Relativa Relativa 

84 F 80 a 89 Outros Familiares Sim Sim 

85 F 80 a 89 Outros Filha(s) Sim Sim 

86 F 60 a 69 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

87 F 70 a 79 SEMTAS Filho(s) Sim Sim 

88 F 80 a 89 Indefinido Sobrinho Relativa Indefinido 

89 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Não Indefinido 

90 F 70 a 79 Indefinido 
Filho e 

cônjuge 
Sim Sim 

91 F 90 a 99 Indefinido Filho(s) Sim Não 

92 F 90 a 99 Indefinido Filho e nora Sim Sim 

93 F 70 a 79 Indefinido 
Filhos (sexo 

indefinido) 
Indefinido Indefinido 

94 F 60 a 69 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

95 F 70 a 79 Indefinido Neta Sim Relativa 

96 F 90 a 99 Indefinido Filho(s) Sim Relativa 

97 F 70 a 79 Indefinido 

Filhos 

homens e 

nora 

Sim Sim 

98 F 70 a 79 Indefinido 
Filhas e 

genro 
Sim Sim 

99 F 60 a 69 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

100 F 60 a 69 Indefinido Filho(s) Não Não 

101 F 80 a 89 Idosa Filho(s) Sim Sim 

102 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Não Não 

103 F 90 a 99 Indefinido Filho(s) Sim Sim 
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104 F 80 a 89 Indefinido 

Sobrinho e 

esposa do 

sobrinho 

Indefinido Não 

105 F 
100-

109 
Filho(a)(s) Filha(s) Indefinido Indefinido 

106 F 80 a 89 Indefinido Familiares Sim Sim 

107 F 90 a 99 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

108 F 60 a 69 Idosa Filha(s) Indefinido Indefinido 

109 F 60 a 69 Filho(a)(s) Filha(s) Sim Sim 

110 F 80 a 89 SEMTAS Idosa Indefinido Indefinido 

111 F 80 a 89 Filho(a)(s) Irmã Indefinido Indefinido 

112 F 80 a 89 Filho(a)(s) Enteada Não Não 

113 F 80 a 89 Vizinha Familiares Indefinido Indefinido 

114 F 80 a 89 Outros Indefinido Não Não 

115 F 80 a 89 Outros Nora Sim Relativa 

116 F 60 a 69 Outros Filho(s) Sim Sim 

117 F 80 a 89 Vizinha 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Relativa 

118 F 70 a 79 Filho(a)(s) 
Cônjuge ou 

companheiro 
Sim Relativa 

119 F 60 a 69 Idosa Filho(s) Indefinido Indefinido 

120 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

121 F 70 a 79 ILPI Filho(s) Indefinido Indefinido 

122 F 60 a 69 Indefinido Irmão Indefinido Indefinido 

123 F 80 a 89 Vizinha Sobrinho Relativa Sim 

124 F 70 a 79 Indefinido Filha(s) Sim Não 

125 F 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 
Indefinido Não 

126 F 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 
Indefinido Não 

127 F 60 a 69 Filho(a)(s) Filho(s) Indefinido Indefinido 

128 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

129 F 80 a 89 Indefinido 

Neta e 

esposo da 

neta 

Sim Sim 

130 F 80 a 89 ILPI Filho(s) Relativa Não 

131 F 90 a 99 Indefinido 
Filha, genro 

e neto 
Sim Sim 

132 F 90 a 99 Indefinido Indefinido Sim Relativa 

133 F 60 a 69 Idosa Filho(s) Sim Sim 

134 
M 80 a 89 

Indefinido 

Filha e 

cônjuge 
Sim Sim 

F 60 a 69 Idosa Sim Sim 

135 M 60 a 69 Indefinido 
Filhos e 

esposa 
Sim Indefinido 

136 M 70 a 79 Indefinido Indefinido Sim Sim 

137 M 80 a 89 Filho(a)(s) Cuidador(a) Sim Não 
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138 M 80 a 89 Idoso Filho(s) Sim Sim 

139 M 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

140 M 70 a 79 Idoso Filha(s) Sim Relativa 

141 
M 90 a 99 

Filho(a)(s) Filha(s) 
Não Não 

F 80 a 89 Sim Sim 

142 M 70 a 79 Filho(a)(s) 
Cônjuge ou 

companheiro 
Indefinido Indefinido 

143 M 80 a 89 Indefinido Sobrinho Sim Sim 

144 M 60 a 69 Hospital Indefinido Não Não 

145 M 70 a 79 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Relativa 

146 M 70 a 79 Filho(a)(s) 
Filho e ex-

mulher 
Sim Indefinido 

147 M 90 a 99 Filho(a)(s) Filho(s) Não Sim 

148 M 70 a 79 Indefinido Sobrinho Indefinido Indefinido 

149 M 70 a 79 Idoso Irmão Sim Sim 

150 F 80 a 89 Filho(a)(s) SMS Não Não 

151 F 60 a 69 Indefinido 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Relativa 

152 F 70 a 79 Vizinha Filho(s) Sim Não 

153 F 80 a 89 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

154 F 80 a 89 SEMTAS Neto Sim Sim 

155 F 80 a 89 SEMTAS Familiares Sim Indefinido 

156 F 70 a 79 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

157 F 80 a 89 Indefinido 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Não 

158 F 70 a 79 Indefinido Filha(s) Sim Sim 

159 F 70 a 79 Indefinido 
Filha e 

sobrinha 
Sim Sim 

160 F 70 a 79 Indefinido Filho(s) Sim Relativa 

161 F 80 a 89 Indefinido Filho e nora Sim Sim 

162 F 60 a 69 Idosa Filho(s) Indefinido Indefinido 

163 F 80 a 89 Indefinido Filha e neto Não Não 

164 F 80 a 89 ILPI Indefinido Indefinido Não 

165 F 80 a 89 Filho(a)(s) Neta Não Relativa 

166 F 
Indefini

do  
Hospital Família Indefinido Indefinido 

167 F 70 a 79 Idosa Filho(s) Indefinido Sim 

168 F 70 a 79 Idosa Filha(s) Sim Sim 

169 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Sim Sim 

170 F 70 a 79 Idosa Filha e neta Sim Sim 

171 F 80 a 89 SEMTAS Filha(s) Indefinido Indefinido 

172 F 60 a 69 Outros Irmã e irmão Sim Sim 

173 F 70 a 79 Idosa Neto Sim Sim 

174 F 80 a 89 Indefinido Filho(s) Indefinido Indefinido 

175 F 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 
Indefinido Indefinido 
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176 F 70 a 79 Filho(a)(s) Filho(s) Sim Indefinido 

177 F 
100-

109 
Outros Filha(s) Não Não 

178 F 80 a 89 Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 
Sim Sim 

179 F 70 a 79 Filho(a)(s) Neta Sim Sim 

180 F 80 a 89 
Filho(a)(s) 

SMS Indefinido Não 

181 F 60 a 69 Filha(s) Sim Sim 

182 F 90 a 99 Indefinido Família Sim Sim 

183 F 80 a 89 Idosa Filha(s) Sim Sim 

184 F 80 a 89 
Filho(a)(s) 

Filha(s) Indefinido Indefinido 

185 F 70 a 79 Filha(s) Sim Sim 

186 F 70 a 79 Indefinido 
Filho e 

companheiro 
Sim Sim 

187 F 80 a 89 
Filho(a)(s) 

Filho(s) e 

filha(s) 
Não Não 

188 F 60 a 69 Familiares Sim Sim 

189 F 80 a 89 Indefinido Estado Sim Prejudicado 

190 F 80 a 89 Indefinido 

Sobrinhos (n 

identificados 

os sexos) 

Não Não 

191 
M 90 a 99 

Filho(a)(s) Filha(s) 
Sim Indefinido 

F 80 a 89 Não Indefinido 

192 
M 80 a 89 Indefinido 

Filha e neto 
Sim Sim 

F 70 a 79 Indefinido Sim Sim 

193 M 70 a 79 Indefinido Cuidador(a) Sim Sim 

194 
F 80 a 89 

Indefinido Estado 
Sim 

Sim 

F 60 a 69 Indefinido 

195 
M 80 a 89 

Filho(a)(s) 
Filhos (sexo 

indefinido) 

Não Indefinido 

F 90 a 99 Sim Sim 

196 
M 70 a 79 

Indefinido Filho(s) Sim 
Indefinido 

F 60 a 69 Sim 

197 
M 80 a 89 

Neta 
Filho(s) e 

filha(s) 

Sim Sim 

F 80 a 89 Não Não 

198 
M 60 a 69 

Indefinido Filho(s) 
Não Não 

F 60 a 69 Sim Sim 

199 
M 70 a 79 

Indefinido Filho(s) 
Sim Sim 

F 60 a 69 Sim Sim 

200 
M 90 a 99 

Filho(a)(s) 
Filho(s) e 

filha(s) 

Sim Indefinido 

F 80 a 89 Sim Não 

201 
F 70 a 79 

Outros Filho(s) 
Sim Não 

F 80 a 89 Sim Sim 
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Apêndice B - Contexto dos maus-tratos e rede de proteção 

 

C

a

s

o 

Reside com Bairro Queixa 

Porta de 

Entrada da 

denúncia 

Encaminhamento 

1 Sozinho (a) Pajuçara Abandono Promotoria Não se aplica 

2 Ex- cônjuge Planalto 

Negligência. 

Violência 

psicológica. 

SEMTAS 

Promotoria 

CRAS (conflito familiar) 

3 Familiar (es) Igapó 
Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

4 
Familiar(es) e 

intergeração 
Lagoa Azul Autonegligência Promotoria SMS (saúde mental) 

5 Sozinho(a) 
N. Sra. da 

Ap. 
Autonegligência SEMTAS 

SMS e CREAS 

(autonegligência) 

6 
Familiar(es) e 

intergeração 
Alecrim Violência física Promotoria 

Não se aplica 

(acompanhamento anterior 

por sistema sócioeducativo) 

7 
Familiar(es) e 

intergeração 
Lagoa Nova 

Violência 

financeira 
Promotoria Não se aplica 

8 Sozinho(a) Igapó 

Violência 

financeira. 

Negligência. 

Disque 100 
CRAS (vulnerabilidade) e 

SMS (avaliação psiquiátrica) 

9 Familiar(es) Alecrim Negligência Promotoria CRAS (conflito familiar) 

10 Cuidador(a)(s) Tirol 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

Disque 100 Não se aplica 

11 
Familiar(es) e 

intergeração 
Neópolis Indefinido Promotoria Não se aplica 

12 Sozinho(a) 
Cidade da 

Esperança 
Abandono Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: passou a residir 

com familiar) 

13 Sozinho(a) Potengi Abandono Promotoria Não se aplica 

14 Familiar(es) Alecrim 
Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

15 Familiar(es) Quintas Negligência Promotoria Não se aplica 

16 Cuidador(a)(s) Candelária 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Promotoria Não se aplica 

17 Ex- cônjuge Rocas 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Disque 100 Não se aplica 

18 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pajuçara 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Promotoria 
SMS (saúde física) e do 

CREAS (negligência) 

19 Familiar(es) Quintas 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica. 

Disque 100 
TJ (medida de afastamento 

de filho usuário de drogas) 

20 Cônjuge Pajuçara Negligência Promotoria Não se aplica 

21 Familiar(es) Petrópolis Autonegligência Promotoria Não se aplica 
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22 Sozinho(a) Quintas 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Promotoria Não se aplica 

23 Familiar(es) Quintas Negligência SEMTAS 

Promotoria 

SEMTAS (negligência) 

24 
Familiar(es) e 

intergeração 
Potengi Negligência SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

25 Familiar(es) Igapó 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Disque 100 
CREAS (acompanhamento 

até sanado o risco) 

26 Não familiar Potengi 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

SEMTAS 

Promotoria 

DEPI e TJ (apuração crime 

financeiro) 

27 Familiar(es) Tirol 
Violência 

psicológica 
SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

28 Familiar(es) Quintas 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

29 
Familiar(es) e 

intergeração 

N. Sra. da 

Ap. 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

Negligência 

SEMTAS 

 

CRAS (vulnerabilidade) e 

CAPS (idosa com problema 

mental) 

30 Familiar(es) Quintas 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

Negligência 

Disque 100 Não se aplica 

31 Familiar(es) Neópolis 
Violência 

psicológica 
Disque 100 

Não se aplica (Conflito 

familiar, idosa passou a 

morar com outro familiar) 

32 
Familiar(es) e 

intergeração 
Ponta Negra 

Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

33 Cuidador(a)(s) Alecrim 
Violência 

financeira 
CRDH 

DEPI (Apuração de crime 

financeiro) 

34 Familiar(es) Igapó Indefinido Promotoria Não se aplica 

35 Familiar(es) 
Barro 

vermelho 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

DEPI Não se aplica 

36 Familiar(es) 
Bairro 

Nordeste 

Violência 

psicológica 
SEMTAS 

CAPS e TJ (afastamento de 

filho usuário de drogas) 

37 Cuidador(a)(s) Lagoa Seca 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Promotoria CRAS (conflitos familiares) 

38 Familiar(es) Lagoa Nova 
Violência 

psicológica 
Promotoria TJ (afastamento do lar) 

39 Familiar(es) Potengi Abandono SEMTAS SMS (saúde física) 

40 Sozinho(a) Tirol Abandono. SOS idoso Não se aplica 
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Violência 

financeira. 

41 
Familiar(es) e 

intergeração 

Cidade da 

esperança 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

SOS idoso 
Não se aplica (conflito 

familiar) 

42 
Familiar(es) e 

intergeração 
Alecrim 

Violência 

Psicológica 
SEMTAS 

CAPS AD (Tratamento para 

familiar) 

43 
Familiar(es) e 

intergeração 
Santos Reis 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

SOS idoso 
Não se aplica (Mudança de 

contexto – idosa se mudou). 

44 Familiar(es) Mãe Luíza Indefinido Promotoria Não se aplica 

45 Familiar(es) Quintas 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Promotoria 

Não se aplica 

46 
Familiar(es) e 

intergeração 
Rocas Indefinido Promotoria CRAS 

47 Familiar(e)(s) Rocas Indefinido Promotoria Não se aplica 

48 Familiar(es) Planalto 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

SOS idoso 
CREAS (executar medida de 

abrigamento) 

49 Sozinho(a) 
Felipe 

camarão 
Abandono Promotoria Não se aplica 

50 
Familiar(es) e 

intergeração 
Potengi 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Abandono. 

Violência 

financeira. 

Promotoria CRAS (conflitos familiares) 

51 Familiar(es) Tirol 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Promotoria 

CRAS (vulnerabilidade por 

convivência com pessoa com 

doença mental agressiva) 

52 Familiar(es) Bom Pastor Indefinido SEMTAS 
SMS e SEMTAS 

(vulnerabilidade) 

53 
Familiar(es) e 

intergeração 
Candelária 

Violência 

psicológica 
Promotoria Não se aplica (conflitos) 

54 Sozinho(a) Alecrim Autonegligência Promotoria 

CRAS (inserção em 

programa para 

envelhecimento ativo) 

 

55 Cônjuge 
Praia do 

Meio 
Negligência SAÚDE 

SMS (saúde física de idoso 

alcoolista) 

56 
Familiar(es) e 

intergeração 
Quintas 

Violência 

psicológica 
Promotoria 

CRAS (conflito) Idosa foi 

morar com outro familiar  

57 Familiar(es) Cidade alta Negligência Disque 100 CREAS (negligência) 

58 Familiar(es) Lagoa Nova 
Violência 

Psicológica 
Promotoria CREAS (intensos conflitos) 

59 Sozinho(a) Alecrim Negligência 
Promotoria 

Não se aplica 

60 Familiar(es) Pitimbu 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Violência  

Disque 100 

Promotoria 

Não se aplica 
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financeira. 

61 Familiar(es) Lagoa Nova Negligência Disque 100 Não se aplica 

62 Familiar(es) Alecrim 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

CRAS (vulnerabilidade: 

familiar usuário de drogas) 

63 Sozinho(a) 
Dix sept 

rosado 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Disque 100 Não se aplica 

64 Familiar(es) Alecrim 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

Disque 100 

CRAS (vulnerabilidade: 

familiar com problema 

mental) 

65 
Familiar(es)e 

intergeração 
Lagoa azul 

Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

66 
Familiar(es)e 

intergeração 

Cidade da 

esperança 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Promotoria Não se aplica 

67 Familiar(es) Guarapes Indefinido  Promotoria 
CREAS (familiar usuário de 

drogas e com doença mental) 

68 Familiar(es) Potengi 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

CREAS (trabalho da 

violência pelo PAIF) 

69 Cônjuge Lagoa Nova Negligência 

Promotoria  

Não se aplica 

70 Ex- cônjuge Quintas 

Perturbação: 

doença mental 

do ex-marido 

Promotoria Não se aplica 

71 Familiar(es) 
N. Sra. da 

Ap. 

Violência física. 

Negligência. 

Disque 100 

Promotoria 

Não se aplica 

72 Cônjuge Planalto Negligência 

Promotoria  

SEMTAS (negligência) 

73 ILPI Alecrim Negligência ILPI 
DEPI (apuração crime 

financeiro) 

74 Cônjuge Mãe Luíza Negligência Promotoria 
SEMTAS (acompanhamento 

de risco) 

75 
Familiar(es) e 

intergeração 

Felipe 

Camarão 

Negligência.  

Abandono. 
Promotoria Não se aplica 

76 Familiar(es) 
N. Sra. da 

Ap. 
Negligência Promotoria Não se aplica 

77 Familiar(es) 
Felipe 

Camarão 

Negligência. 

Violência 

financeira. 

Promotoria Não se aplica 

78 Familiar(es) Lagoa Nova 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira 

Promotoria Não se aplica 

79 Cônjuge Pitimbu 

Abandono. 

Violência 

psicológica. 

Disque 100 
CREAS (negligencia de idoso 

com doença mental) 

80 Familiar(es) Potengi Indefinido Telejornal 
DEPI (apuração crime 

anterior) 

81 Familiar(es) Pitimbu 
Violência 

psicológica 
Promotoria Não se aplica 

82 Familiar(es) 
Nova 

Descoberta 
Negligência Promotoria Não se aplica 
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83 Familiar(es) Bom Pastor 

Negligência. 

Violência 

psicológica 

Promotoria CREAS e TJ (abrigamento) 

84 Familiar(es) 
N. Sra. da 

Ap. 

Abandono. 

Violência 

psicológica 

Promotoria 
CAPS (familiar com 

problemas mentais) 

85 
Familiar(es) e 

intergeração 
Alecrim 

Negligência. 

Violência 

psicológica. 

Violência  

financeira 

Promotoria Não se aplica 

86 
Familiar(es) e 

intergeração 

N. Sra. da 

Ap. 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica 

SEMTAS 

Promotoria  

Não se aplica 

87 Familiar(es) Mãe Luíza 
Violência 

psicológica 
SEMTAS 

CAPS AD (familiar usuário 

de drogas) 

88 Familiar(es) Lagoa Nova 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

89 
Familiar(es) e  

intergeração 
Pitimbu 

Violência 

financeira. 

Negligência 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

90 Familiar(es) Quintas 
Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

91 Familiar(es) Ponta Negra 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

92 Familiar(es) Potengi 

Violência 

financeira. 

Violência física. 

Negligência 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

93 Familiar(es) Cidade Alta Negligência SEMTAS 

MPRN 

CREAS e SMS (avaliação 

psiquiátrica e 

acompanhamento de 

necessidade de abrigamento e 

conflitos) 

94 
Familiar(es) e 

intergeração 
Redinha 

Negligência. 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 CRAS (vulnerabilidade) 

95 
Familiar(es) e 

intergeração 
Bom Pastor 

Negligência. 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 Não se aplica 

96 Sozinho(a) Potengi Negligência Disque 100 
Não se aplica (idoso passou a 

residir com outro familiar) 

97 
Familiar(es) e 

intergeração 

Felipe 

Camarão 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 

CRAS E CAPS 

(vulnerabilidade e 

acompanhamento de saúde 

mental de familiares) 

98 Familiar(es) e Bom Pastor Violência Disque 100 Não se aplica 
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intergeração financeira. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

99 
Familiar(es) e 

intergeração 
Ponta Negra 

Violência 

psicológica 
Disque 100 Não se aplica 

100 Familiar(es) Neópolis Negligência 

Promotoria  

Não se aplica 

101 
Familiar(es) e 

intergeração 
Lagoa Azul 

Violência 

psicológica 
Promotoria 

CRAS (vulnerabilidade por 

convivência com familiar 

usuário de drogas e com 

problemas mentais) 

102 Sozinho(a) Igapó 

Negligência. 

Violência física. 

Violência 

financeira 

SEMTAS Não se aplica 

103 Cuidadora Pitimbu 
Violência 

financeira 
Disque 100 DEPI e TJ 

104 Cuidadora Quintas 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

SOS idoso Não se aplica 

105 Familiar(es) 
Felipe 

Camarão 
Negligência Promotoria Não se aplica 

106 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pajuçara Abandono Promotoria Não se aplica 

107 Familiar(es) Petrópolis 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Disque 100 Não se aplica 

108 
Familiar(es) e 

intergeração 

Capim 

Macio 
Violência física Promotoria CREAS (intenso conflito) 

109 Sozinho(a) Potengi 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

TJ (afastamento filha usuária 

de drogas) 

110 Sozinho(a) Potengi Autonegligência Promotoria 
SMS (avaliação saúde 

mental) 

111 Familiar(es) 
Cidade da 

Esperança 
Negligência CODIMM 

SEMTAS (mudança: deixou 

de residir com alcoolista) 

112 Familiar(es) Pajuçara 

Violência 

financeira. 

Abandono 

Promotoria 

SEMTAS e SMS (avaliação 

psiquiátrica e 

acompanhamento da 

necessidade de abrigamento) 

113 Sozinho(a) Quintas 
Negligência. 

Abandono 
Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: deixou de morar só) 

114 Sozinho(a) Lagoa Nova Abandono Promotoria Não se aplica 

115 Familiar(es) Nordeste Negligência Promotoria CRAS (vulnerabilidade) 

116 Sozinho(a) 
N. Sra. da 

Ap. 
Negligência Promotoria Não se aplica 

117 Familiar(es) Ponta Negra 

Negligência. 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Saúde 
CRAS (fortalecimento de 

vínculos) 

118 
Familiar(es) e 

intergeração 
Neópolis Autonegligência Promotoria 

SEMTAS e SMS 

(autonegligência e avaliação 

mental) 

119 Indefinido 
Nova 

Descoberta 

Violência 

psicológica 
Promotoria Não se aplica 
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120 Familiar(es) Alecrim 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Disque 100 SEMTAS (vulnerabilidade) 

121 ILPI Indefinido Abandono ILPI DEPI (crime financeiro) 

122 Familiar(es) Pajuçara 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 
TJ (afastamento familiar 

usuário de drogas) 

123 
Familiar(es) e 

intergeração 
Petrópolis Negligência Promotoria Não se aplica 

124 
Familiar(es) e 

intergeração 
Potengi 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 
Promotoria  

Não se aplica 

125 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pitimbu 

Violência 

psicológica 
Promotoria 

SMS (acompanhamento 

saúde física) 

126 Familiar(es) Lagoa Nova Abandono Promotoria Não se aplica 

127 Familiar(es) 
Felipe 

Camarão 

Violência física. 

Violência  

psicológica. 

Violência 

financeira 

Promotoria 

TJ, SEMTAS e SMS 

(afastamento de familiar 

usuário de drogas e 

acompanhamento do risco 

com avaliação da condição de 

saúde física) 

128 Familiar(es) 
Barro 

Vermelho 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Disque 100 Não se aplica 

129 
Familiar(es) e 

intergeração 
Rocas 

Violência 

psicológica.  

Violência 

financeira 

Disque 100 Não se aplica 

130 ILPI Lagoa Azul 
Violência 

financeira 
Promotoria TJ (crime financeiro) 

131 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pitimbu 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

Disque 100 Não se aplica 

132 Sozinho(a) Redinha Abandono Promotoria 
CREAS e SMS 

(acompanhamento) 

133 Familiar(es) Neópolis 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

CREAS (convivência com 

usuário de drogas) 

134 
Familiar(es) e 

intergeração 
Quintas 

Negligência e 

autonegligência 
SOS idoso Não se aplica 

135 Ex-cônjuge Lagoa Azul 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Disque 100 
CRAS (vulnerabilidade de 

idoso dependente químico) 

136 Sozinho(a) Quintas Indefinido Promotoria 

CRAS e centro de zoonoses 

(idoso reside só e necessita de 

remover animais doentes) 

137 Familiar(es) Potengi 

Violência 

financeira.  

Negligência 

Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: passou a residir 

com outro familiar) 

138 Sozinho(a) 
Nova 

Descoberta 

Abandono. 

Violência 

financeira. 

Promotoria Não se aplica 

139 Ex cônjuge 
N. Sra. da 

Ap. 
Negligência Promotoria 

CRAS (fortalecimento de 

vínculos) 

140 Sozinho(a) N. Sra. AP. 
Violência 

psicológica. 

Poder Judiciário 

(DEPI) 

DEPI e Defensoria (apuração 

de crime financeiro) 
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Violência 

financeira. 

Abandono 

141 Familiar(es) Tirol Indefinido Promotoria Não se aplica 

142 Familiar(es) Petrópolis 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

Não se aplica (mudança: 

passou a residir com outro 

familiar) 

143 Familiar(es) Bom Pastor 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 Não se aplica 

144 Sozinho(a) Indefinido Abandono SAÚDE 
SEMTAS (abrigamento de 

idoso morador de rua) 

145 Cuidador(a)(s) Lagoa Nova 
Violência 

financeira 
Promotoria Não se aplica  

146 Familiar(es) Rocas 

Violência 

psicológica. 

Violência física. 

Violência 

financeira 

Promotoria 
DEPI (apuração de crime 

financeiro) 

147 Familiar(es) Pitimbu 
Violência 

financeira 
Promotoria Não se aplica 

148 Familiar(es) Lagoa Azul 

Negligência. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira 

CODIMM 
CREAS (acompanhamento 

de negligência) 

149 Familiar(es) Alecrim 
Violência 

psicológica 
CODIMM 

Não se aplica (conflito 

familiar judicializado) 

150 Familiar(es) Bom Pastor Negligência Disque 100 
CRAS (fortalecimento de 

vínculos familiares) 

151 Familiar(es) Rocas 

Negligência. 

Violência 

financeira Promotoria 

CRAS (vulnerabilidade social 

e convivência com usuário de 

drogas) e SMS (SAD) 

152 Sozinho(a) 
Nova 

Descoberta 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Promotoria Não se aplica 

153 Sozinho(a) Lagoa Seca Negligência SEMTAS

Promotoria 

Não se aplica 

154 
Familiar(es) e 

intergeração 
Neópolis 

Negligência. 

Violência 

psicológica 

SEMTAS 

CAPS e TJ (tratamento 

compulsório de familiar 

usuário de drogas e com 

transtorno mental) 

155 
Familiar(es) e 

intergeração 

Felipe 

Camarão 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Negligência 

SEMTAS CRAS (vulnerabilidade) 

156 Sozinho(a) 
Nova 

Descoberta 

Negligência. 

Violência 

financeira 

SEMTAS

Promotoria 

Não se aplica 

157 
Familiar(es) e 

intergeração 

N. Sra. da 

Ap. 

Negligência.  

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira 

SEMTAS

Promotoria 

Não se aplica 

158 Familiar(es) Felipe Violência física. CRAS (vulnerabilidade: 
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Camarão Violência 

psicológica 

SEMTAS

Promotoria 

convivência com pessoa com 

transtorno mental) 

159 Familiar(es) Alecrim 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 Não se aplica 

160 
Familiar(es) e 

intergeração 
Igapó 

Violência 

psicológica 
Disque 100 

Não se aplica (mudança de 

contexto: filho usuário de 

drogas deixou de morar com 

a idosa) 

161 Familiar(es) Quintas 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

Negligência 

SEMTAS

Promotoria 

Não se aplica  

162 Familiar(es) Redinha 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira 

CODEM 

Não se aplica (mudança de 

contexto: filho em tratamento 

psiquiátrico e sem uso de 

drogas) 

163 Familiar(es) Lagoa Nova 

Negligência. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 Não se aplica 

164 Sozinho(a) Quintas Abandono Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: passou a residir 

com cuidadora) 

165 
Familiar(es) e 

intergeração 
Mãe Luíza Negligência Promotoria Não se aplica 

166 Sozinho(a) Indefinido Abandono Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: passou a residir em 

ILPI) 

167 Familiar(es) Potengi 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

SMS, CRAS e CREAS 

(internação compulsória do 

filho com problemas mentais 

e usuário de drogas e 

acompanhamento do risco e 

da vulnerabilidade) 

168 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pitimbu 

Violência 

psicológica 
DEPI 

TJ (medida de afastamento 

do lar) 

169 Familiar(es) 
Nova 

Descoberta 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Promotoria CRAS (vulnerabilidade) 

170 
Familiar(es) e 

intergeração 
Pajuçara 

Violência física. 

Violência 

financeira. 

Violência  

psicológica 

Promotoria 

Não se aplica (mudança do 

contexto: passou a residir 

com outro familiar) 

171 Familiar(es) Cidade Alta Abandono SOS idoso CREAS (negligência) 

172 Familiar(es) Quintas 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Promotoria Não se aplica 

173 
Familiar(es) e 

intergeração 
Alecrim 

Violência 

psicológica 
Promotoria 

Não se aplica (mudança: 

idosa deixou de residir com 

usuário de drogas) 

174 Familiar(es) 
Barro 

Vermelho 

Violência 

financeira. 
Promotoria 

SMS, CRAS e CREAS 

(negligência) 
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Abandono 

175 Cuidador(a)(s) Neópolis 
Violência 

financeira 
Promotoria Não se aplica 

176 Familiar(es) Lagoa Nova 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Promotoria 
CREAS e TJ (medida de 

afastamento do lar) 

177 Familiar(es) Potengi 
Violência 

financeira 
Promotoria 

DEPI (apuração crime 

financeiro) 

178 Familiar(es) 
Dix- sept 

Rosado 
Negligência Promotoria Não se aplica 

179 Familiar(es) 
Nova 

Descoberta 

Violência física. 

Violência 

psicológica 

Promotoria Não se aplica 

180 Familiar(es) 
Capim 

Macio 
Negligência Promotoria 

SMS (acompanhamento 

saúde física) 

181 Familiar(es) Alecrim 
Violência 

psicológica 
Promotoria Não se aplica 

182 Sozinho(a) Quintas Negligência CODIMM Não se aplica 

183 Familiar(es) 
Capim 

Macio 
Violência física Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: agressões findaram 

com tratamento da saúde 

mental do agressor) 

184 Familiar(es) Tirol 
Violência 

psicológica 
Promotoria 

Não se aplica (mudança de 

contexto: filha se mudou) 

185 Familiar(es) Areia Preta 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

Negligência 

SEMTAS 

Promotoria 

CRAS e CREAS 

(acompanhamento dos riscos) 

186 Companheiro Nordeste 

Violência 

psicológica. 

Negligência. 

Violência 

financeira 

SEMTAS 

Promotoria 

Não se aplica 

187 
Familiar(es) e 

intergeração 
Redinha Negligência Promotoria Não se aplica 

188 Sozinho(a) Petrópolis Negligência Promotoria Não se aplica 

189 Indefinido Lagoa Nova Negligência Disque 100 SMS (saúde física) 

190 
Familiar(es) e 

intergeração 
Planalto Negligência Promotoria 

CRAS (orientações ao 

cuidado) 

191 Familiar(es) Lagoa Azul Negligência Disque 100 
CRAS (fortalecimento de 

vínculos familiares) 

192 
Familiar(es)e 

intergeração 
Neópolis 

Violência 

financeira. 

Violência 

psicológica 

Disque 100 Não se aplica 

193 Familiar(es) Cidade Alta 

Violência 

psicológica. 

Negligência Promotoria  

Não se aplica 

194 Familiar(es) 
Felipe 

Camarão 
Negligência Promotoria 

CRAS (acompanhamento de 

negligência) 

195 Familiar(es) 
Cidade da 

Esperança 

Negligência e 

violência 

financeira 

Promotoria Não se aplica 

196 Familiar(es) 
Cidade da 

Esperança 

Violência física. 

Violência 
Disque 100 

CREAS (risco na convivência 

com familiar usuário de 
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psicológica. drogas) 

197 Cônjuge Lagoa Azul Abandono Promotoria Não se aplica 

198 Familiar(es) Bom Pastor 

Negligência. 

Violência física. 

Violência 

psicológica. 

Violência 

financeira. 

Promotoria 

CRAS (vulnerabilidade, 

convivência com alcoolista) 

199 Familiar(es) 
N. Sra. da 

Ap. 

Violência física. 

Violência 

psicológica Promotoria 

CREAS (vulnerabilidade, 

convivência com usuário de 

drogas) 

200 
Familiar(es) e 

intergeração 
Candelária Negligência Promotoria Não se aplica 

201 Familiar(es) Lagoa Nova 

Negligência. 

Violência 

financeira 

Promotoria 
CREAS (acompanhamento 

riscos identificados) 

 


