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VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSOVIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO

� PESQUISA: Violência contra idosos no 
Brasil       Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República:

“A natureza das violências que a população 
idosa sofre coincide com a violência social 
que a sociedade brasileira vivencia e 
produz nas suas relações e introjeta na sua 
cultura” (Minayo, 2005:14). 



VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS

a) ESTRUTURAL - aquela que 
ocorre pela desigualdade social e é
naturalizada nas manifestações de 
pobreza, de miséria e de 
discriminação;
b) INTERPESSOAL - nas formas 
de comunicação  e de interação 
cotidiana;
c) INSTITUCIONAL - na aplicação 
ou omissão na gestão das políticas 
sociais e pelas instituições de 
assistência.



MAUSMAUS--TRATOSTRATOS

Ato único ou repetido, ou 
ainda, a ausência de uma 
ação apropriada; que 
causa dano, sofrimento ou 
angústia e que ocorre 
dentro de um 
relacionamento em que 
haja expectativa de 
confiança (OMS, 2001).



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes e ão de Acidentes e 
violências do Ministviolências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

ABUSO FÍSICO

Empurrões
Mordidas
Perfurações
Tapas



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes e ão de Acidentes e 
violências do Ministviolências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

ABUSO PSICOLÓGICO

� Insultos, palavras grosseiras;
� Gestos indecorosos;
� Proibições de sair de casa, 
receber amigos;
� Intimidação afetiva, chantagem;
� Negar atenção, ameaças.



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes ão de Acidentes 
e violências do Ministe violências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

ABUSO SEXUAL

�Manter intimidades 
com o idoso;
� Fazer atos 
libidinosos;
� Estupro;
� Carícias não 
consentidas;
� Constrangimentos.



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes ão de Acidentes 
e violências do Ministe violências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

NEGLIGÊNCIAS
�Deixar de dar de dar a medicação 
nos horários previstos;
�Não atender a dieta prescrita;
�Não oferecer líquidos;
�Deixar os idosos com escaras;
�Deixar o idoso sozinho por longo 
tempo;
�Deixar de transmitir aos médicos, 
informações necessárias que 
impliquem no bem-estar do idoso.



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes e ão de Acidentes e 
violências do Ministviolências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

� ABANDONO é uma forma 
de violência que se 
manifesta pela ausência ou 
deserção dos responsáveis 
governamentais, 
institucionais ou familiares 
de prestarem socorro a 
uma pessoa idosa que 
necessite de proteção.



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes e ão de Acidentes e 
violências do Ministviolências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

ABUSO FINANCEIRO

� Apropriar-se da aposentadoria, 
dos bens patrimoniais: móveis, 
imóveis...

� Impedir que o idoso se auto-
determine com seus próprios 
bens;

� Roubar dinheiro, objetos, jóias.
� Deixar de pagar a pensão 
alimentícia dos pais.



TIPOLOGIA INTERNACIONAL
PolPolíítica Nacional de Redutica Nacional de Reduçção de Acidentes ão de Acidentes 
e violências do Ministe violências do Ministéério da Sario da Saúúde (2001)de (2001)

� AUTONEGLIGÊNCIA: 
diz respeito à conduta 
da pessoa idosa que 
ameaça sua própria 
saúde ou segurança, 
pela recusa de prover 
cuidados a si mesma.



RESUMO DESSAS VIOLÊNCIAS
� No período de 1991 a 1998, as violências e os acidentes 

representaram 3,5% das causas de óbitos de idosos;

� Em 2000, morreram 13.436 idosos por acidentes e violências no país, 
significando por dia 37 óbitos, dos quais 8884 (66,12%) foram de 
homens e 4552 (33,87%) de mulheres;

� A violência no trânsito é que mais mata pessoas idosas no Brasil, 
segundo a autora da pesquisa:

“No trânsito, os idosos no Brasil passam por uma combinação de 
desvantagens; dificuldades de movimentos, próprias da idade, se 
somam a muita falta de respeito e mesmo a violências impingidas por 
motoristas e as negligências do poder público.”

� A segunda grande causa de morte violenta são as quedas. Em 2000 
elas corresponderam a 8,9 dessas mortes.



RESUMO DESSAS VIOLÊNCIAS
� Há uma grande reclamação entre os idosos em relação aos 

arranques desferidos por motoristas de transportes 
coletivos que não os esperam se acomodar nos assentos;

� A terceira maior causa externa de mortes violentas entre 
os idosos é a ocorrência de homicídios, que segue o 
padrão brasileiro dos outros grupos de idade, quando 
observado a partir da perspectiva de gênero: morrem mais 
homens que mulheres;

� A pesquisa também aponta que são elevadas as taxas de 
suicídio, que são muito mais significativas do que a média 
para a população brasileira. Enquanto para o Brasil em 
todas as idades as taxas foram de 3,5/100.000 em 1991 e 
de 4,00/100.000 em 2000, para o grupo acima de 60 anos, 
elas são de 6,87/100.000 em 1991 e sobem para 
7,49/100.000 em 2000.



PERFIL GERAL DO ESTATUTO DO IDOSO, A PARTIR 
DA ANÁLISE DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS 

DIREITOS NO ESTADO DO CEARÁ

� Composição do Sistema de Garantias:
Conselho do Idoso;
SOS Idoso; 
Sistema Único de Saúde – SUS;
Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Vigilância em Saúde; 
Poder Judiciário;
Defensoria Pública;
Ministério Público;
Polícia Civil.



REFLEXÕES.REFLEXÕES.

1. As Instituições do Sistema de 
Garantias no Estado do Ceará estão 
desempenhando a contento suas 
atribuições, e de forma articulada?



REFLEXÕES REFLEXÕES 

2. A Questão do Idoso como Sujeito 
Ativo (agente) de crimes. 
Algumas Notícias no Portal do Idoso da 
PUC de São Paulo 
http://portaldoenvelhecimento.org.br/



REFLEXÕES

O Japão O Japão éé conhecido por ter a populaconhecido por ter a populaçção mais ão mais 
longeva do planeta. E agora, e atlongeva do planeta. E agora, e atéé como como 
conseqconseqüüência disso, foi observado alto ência disso, foi observado alto 
crescimento de idosos presos em casos de crescimento de idosos presos em casos de 
homichomicíídio e incêndio premeditado.dio e incêndio premeditado.
��Segundo a Agência Jiji Press, em casos de Segundo a Agência Jiji Press, em casos de 
homichomicíídio, a parcela de criminosos com mais de 65 dio, a parcela de criminosos com mais de 65 
anos aumentou de 3,6% (48 pessoas) em 1989 para anos aumentou de 3,6% (48 pessoas) em 1989 para 
13,8% (143 pessoas) em 2009.13,8% (143 pessoas) em 2009.
��Nos incêndios premeditados a participaNos incêndios premeditados a participaçção de ão de 
pessoas nessa faixa etpessoas nessa faixa etáária aumentou 2,2% (14 ria aumentou 2,2% (14 
pessoas) para 7,8% (49 pessoas).pessoas) para 7,8% (49 pessoas).
��http://portalwebnews.com/index.php/2010/11/12/idososhttp://portalwebnews.com/index.php/2010/11/12/idosos--cometeramcometeram--maismais--crimescrimes--emem--20092009--apontaaponta--
moj/moj/



REFLEXÕES

�� BRASILBRASIL
�� Como agentes, os idosos comeComo agentes, os idosos começçam a se destacar na am a se destacar na 

estatestatíística de abuso de crianstica de abuso de crianççasas
�� Casos de pessoas acima de 60 anos (idosas, pelo critCasos de pessoas acima de 60 anos (idosas, pelo critéério rio 

do IBGE), avdo IBGE), avóós e bisavs e bisavóós s –– agentes de crime, comeagentes de crime, começçam a am a 
se destacar nas estatse destacar nas estatíísticas de abusos a criansticas de abusos a criançças e as e 
adolescentes. Sempre houve abuso por parte dos idosos, adolescentes. Sempre houve abuso por parte dos idosos, 
ssóó que agora esse tipo de violência aparece nas que agora esse tipo de violência aparece nas 
estatestatíísticas porque mais pessoas estão tomando iniciativa sticas porque mais pessoas estão tomando iniciativa 
de fazer dende fazer denúúncias. A Rede Crianncias. A Rede Criançça, por exemplo, recebe a, por exemplo, recebe 
dendenúúncias encaminhadas pelas varas de infância, varas ncias encaminhadas pelas varas de infância, varas 
criminais, conselhos tutelares e mais recentemente de criminais, conselhos tutelares e mais recentemente de 
hospitais e das pessoas envolvidas com as vhospitais e das pessoas envolvidas com as víítimas.timas.

��



REFLEXÕES.

�� Em LenEm Lençóçóis Paulista (SP) is Paulista (SP) -- Um idoso de 70 anos Um idoso de 70 anos éé acusado de abusar acusado de abusar 
sexualmente de uma menina de 9 anos. O nome dele não foi divulgasexualmente de uma menina de 9 anos. O nome dele não foi divulgado. Ele do. Ele 
éé advogado. No inquadvogado. No inquéérito policial, conduzido pelo delegado Marcos rito policial, conduzido pelo delegado Marcos 
Jefferson da Silva, alJefferson da Silva, aléém da mãe da crianm da mãe da criançça, de alguns familiares e da a, de alguns familiares e da 
prpróópria vpria víítima, tambtima, tambéém foram ouvidas a atual mulher do acusado, suas m foram ouvidas a atual mulher do acusado, suas 
duas filhas e uma amiga da famduas filhas e uma amiga da famíília.lia.

��

�� Santana de ParnaSantana de Parnaííba (SP) ba (SP) -- Um homem de 73 anos foi preso em Santana Um homem de 73 anos foi preso em Santana 
de Parnade Parnaííba, na Grande São Paulo, sob a acusaba, na Grande São Paulo, sob a acusaçção de abusar de crianão de abusar de criançças. as. 
Em sua casa, a polEm sua casa, a políícia apreendeu um cia apreendeu um áálbum de fotos pornôs com garotas lbum de fotos pornôs com garotas 
e garotos.e garotos.

��

�� Mato Grosso Mato Grosso -- Outro homem, de 77 anos, foi pego em fragrante pela Outro homem, de 77 anos, foi pego em fragrante pela 
polpolíícia violentando uma menina de 12 anos. O fato ocorreu em Santo cia violentando uma menina de 12 anos. O fato ocorreu em Santo 
Antônio do Leverger, pequena cidade de Mato Grosso.Antônio do Leverger, pequena cidade de Mato Grosso.



REFLEXÕES
�� TrTrááfico de drogasfico de drogas

�� Santa Catarina Santa Catarina -- Em julho, uma idosa de 73 anos foi presa em Em julho, uma idosa de 73 anos foi presa em 
flagrante portando flagrante portando 37 pedras de crack, que ela disse ser para 37 pedras de crack, que ela disse ser para 
consumo prconsumo próóprio,prio, por trpor trááfico de drogas em Barra Velha, litoral fico de drogas em Barra Velha, litoral 
Norte de Santa Catarina. Mais conhecida como "VNorte de Santa Catarina. Mais conhecida como "Vóó da Pedra". da Pedra". 
O serviO serviçço de inteligência da Polo de inteligência da Políícia Militar em Barra Velha cia Militar em Barra Velha 
estava investigando a casa da mulher como ponto de venda de estava investigando a casa da mulher como ponto de venda de 
crack. Tambcrack. Tambéém foram presos outras quatro pessoas. A idosa, m foram presos outras quatro pessoas. A idosa, 
que mora no bairro São Cristque mora no bairro São Cristóóvão, disse vão, disse àà polpolíícia que a droga cia que a droga 
chegava de Curitiba (PR) atravchegava de Curitiba (PR) atravéés de um namorado dela.s de um namorado dela.



“O método da não-violência 
pode parecer demorado, 
muito demorado, mas eu 
estou convencido de que é o 
mais rápido.”

Mahatma Gandhi


