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Os estudos de registros ou denúncias de violência contra a pessoa idosa no Brasil 
contaram com um canal importante de comunicação de ocorrências com o Disque 
Direitos Humanos (Disque 100) para incluir a pessoa idosa e outros segmentos 
populacionais vítimas de violações de direitos. 

Nessa porta de entrada registram-se apenas suspeitas de denúncias, sem que 
tenha havido comprovação, para serem posteriormente encaminhadas aos órgãos 
competentes como o Ministério Público e/ou Delegacias de Polícia. Esses órgãos é que 
investigarão as circunstâncias mencionadas nas ocorrências. No entanto, essa porta de 
entrada oferece um indicador de registros que vem confirmando pesquisas de campo. 

No Disque Direitos Humanos, em 2017 foram registradas 33.133 ocorrências de 
violência contra pessoas com sessenta anos ou mais. A taxa de ocorrência por 100.000 
habitantes oferece variação de 5.679,5 no Paraná a 1,7 em Roraima, sendo a média de 
613,03 denúncias por 100.000 habitantes. Trata-se de um número considerado elevado, 
inclusive tendo em vista que evidencia apenas uma ponta do iceberg. 

Nesse banco de dados o registro da denúncia obtém uma tipificação 
predominante, mas existem interações entre as violações. Nesse sentido, é plausível 
que a violência física esteja em relação com a violência psicológica. Por exemplo, a 
agressão física é em geral acompanhada de humilhação ou ameaça.  

A negligência tem maior presença nas ocorrências denunciadas, pontuando 
76,84%, a violência psicológica aparece em 56,47% das ocorrências, a financeira em 
42,82%, a física em 27,03%, a institucional em 3,32% e a sexual em 0,65%. Na violência 
física predomina a lesão corporal, na violência financeira a retenção de salário e de 
expropriação de propriedade e de bens e na violência psicológica predominam as 
ameaças.  

As vítimas são na maioria do sexo feminino com 63,51% das ocorrências, sendo 
que as vítimas masculinas configuram 31,8% , não havendo informação em  4,69% dos 
registros. Todas as faixas etárias de pessoas idosas podem ser vítimas de violência, 
lembrando que na faixa de 66 a 70 anos encontram-se 16,6% das ocorrências e na faixa 
de 76 a 80 anos, 17,9%. É já notória a predominância de vítimas mulheres da violência 
em todas as faixas etárias, evidenciando uma inferiorização da mulher pela dominação 
masculina ou machismo.  

O local de ocorrência da violência é predominantemente na casa da vítima. Há 
uma tendência do aumento das notificações de violência contra as mulheres tanto no 
Ministério da Saúde como no Disque 180. Segundo o Ministério da Saúde, as 
notificações de violência doméstica contra mulheres de 60 anos ou mais passaram de 
4.930 em 2012 para 11.501 em 2017. Postula-se que a Lei Maria da Penha e o 
protagonismo das mulheres tenham contribuído para esta maior notificação.  

Dentre os agressores destacam-se filhos e filhas com 51,8%, netos e netas com 
8,2%, genros e noras com 4,7%. Há um significativo número de falta de informação sobre 
os agressores (15%).  



Os dados de registrados em vários bancos ou coletados em pesquisas confirmam 
o perfil delineado no Disque Direitos Humanos, o que por sua vez, reafirma dados de 
Vicente de Paula Faleiros em pesquisas de várias fontes no ano de 2005/2006, 
publicados no livro “Violência contra a pessoa idosa: ocorrências, vítimas e agressores” 
da Editora Universa em 2007. Nessa pesquisa de 2007 foram analisadas 15.803 
ocorrências nas 27 capitais das unidades federativas. 

Vale destacar que existem várias portas de entrada de ocorrências sendo a 
Polícia a principal delas com 57%. No entanto, o Ministério Público também recebe 
denúncias como o Sistema Único de Saúde, os SOS Idosos e também os Conselhos de 
Direitos da Pessoa Idosa.  

Pode-se destacar que é necessária uma combinação dos tipos de dados 
provenientes de várias fontes ou portas de entrada das denúncias para uma visão mais 
complexa.  As ocorrências de violência física ou agressões surgem de forma mais 
consistente nas Delegacias, enquanto que a violência financeira se destaca no Ministério 
Público, sendo que a violência psicológica e negligência se destacam na Saúde e na 
Assistência Social.  

O enfrentamento da violência necessita de uma articulação da rede de 
atendimento no território, principalmente no município, bem como de um fluxo em que 
a denúncia possa ser analisada e devidamente comprovada ou arquivada. É necessário 
desenvolver um fluxo que possibilite distinguir as situações de urgência daquelas que 
são de repetição, sempre com avaliação do risco. 

A articulação da rede de atenção implica que os atores envolvidos tenham uma 
interação contínua e consistente. É fundamental que o Ministério Público, os Centros 
Especializados de Assistência Social-CREAS, a Saúde, a Polícia e as Varas Judiciais estejam 
articulados. 

As pessoas idosas têm dificuldade em denunciar filhos, filhas, netos e netas na 
expectativa de respeito na velhice, na maioria como reciprocidade. Há que se considerar 
que os idosos possam ter sido violentos com seus filhos. Daí a necessidade de se 
conversar e dialogar sobre as relações familiares entre as várias gerações, podendo-se 
abordar o contexto em que certas agressões tenham ocorrido. Era comum, por exemplo, 
no século XX educar filhos com correção física. 

Os estudos têm mostrado que a presença da escolaridade dos membros da 
família reduz a incidência de violência, o que contribui para o fortalecimento do diálogo 
e do respeito. As condições de vida deterioradas, com descaso dos poderes públicos, 
com habitações precárias, ausência de saneamento, tráfico de drogas e desemprego 
acentuam os riscos de violência contra a pessoa idosa e a população em geral. 

Finalmente, é necessário ênfase na prevenção da violência com a cultura do 
respeito, da alteridade e dos direitos humanos, implicando uma escola democrática, 
inclusiva e competente. 

 
 


