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Quando a bondade se mostra abertamente 
já não é bondade, embora possa ainda ser 
útil como caridade organizada ou como 
ato de solidariedade. Daí: «Não dês as 
tuas esmolas diante dos homens, para 
seres visto por eles». A bondade só pode 
existir quando não é percebida, nem 
mesmo por aquele que a faz; quem quer 
que se veja a si mesmo no ato de fazer 
uma boa obra deixa de ser bom; será, no 
máximo, um membro útil da sociedade ou 
zeloso membro de uma igreja. Daí: «Que a 
tua mão esquerda não saiba o que faz a 
tua mão direita. » (...) O amor à sabedoria 
e o amor à bondade, que se resolvem nas 
atividades de filosofar e de praticar boas 
ações, têm em comum o fato de que cessam 
imediatamente - cancelam-se, por assim 
dizer - sempre que se presume que o 
homem pode ser sábio ou ser bom. Sempre 
houve tentativas de dar vida ao que 
jamais pode sobreviver ao momento fugaz 
do próprio ato, e todas elas levaram ao 
absurdo.  

 

Hannah Arendt, in 'A Condição Humana' 



RESUMO 

   
 
 
Como se evidencia, através da inversão da pirâmide demográfica brasileira, o 
segmento idoso de sua população se apresenta cada vez maior, caracterizando um 
processo de transição demográfica que ocorre de forma acentuada e rápida 
(BRASIL, 2009). Essa transformação da estrutura etária é decorrente do aumento da 
expectativa de vida das pessoas, devido ao acesso à saúde e melhores condições 
de seu cotidiano existencial, somando-se a esses fatores a diminuição das taxas de 
natalidade. Essa característica populacional tem grandes implicações para os 
indivíduos e para a sociedade, no que se refere à diminuição dos três importantes 
indicadores, relativamente, aos idosos: capacidade funcional, qualidade de vida e 
independência (RODRIGUES, 2007). Objetivo geral:  pesquisar a percepção da 
equipe multidisciplinar do CAIMI Dr Paulo Lima no Município de Manaus – (AM), 
acerca da ocorrência de violência contra a pessoa idosa. Metodologia adotada nesta 
pesquisa foi do tipo exploratório-descritivo e encontram-se estruturados, a partir de 
uma abordagem qualitativa. RESULTADOS: Os resultados mais significativos 
mostram que os 80% dos profissionais, percebem o fenômeno da violência em seus 
atendimentos, e em 90% dos casos tentam intervir fazendo notificações e 
encaminhamentos a equipes multidisciplinares, mas esbarram na falta de diretrizes 
técnicas para a abordagem e encaminhamento e na pouca eficácia na resolução, 
estando esta operada em 100% dos casos por membros da família. Os profissionais 
consideram que esse fato não diz respeito ao seu trabalho, tanto porque o idoso não 
quer se manifestar e explicitar a violência e também porque quase sempre ha um 
membro da família no atendimento (agressor?). 70% dos profissionais apesar de 
entenderem que a proteção contra a violência é também responsabilidade do 
profissional, estes não se encontram preparados para intervir, e se sentem 
desamparados pelas autoridades burocráticas competentes para o quebre do ciclo 
maléfico da violência contra a pessoa idosa, apesar de 100% concordarem com 
capacitações para o combate a violência. CONCLUSÕES: O trabalho conclui que a 
violência sobre o idoso está presente na percepção dos profissionais pesquisados 
em seus atendimentos. Conclui ainda que essa percepção não se torna ação por 
possíveis sentimentos de “impotência”, “despreparo” ou “medo” de envolvimento do 
profissional. Ao se sentirem impotentes recorrem a encaminhamentos a outros 
setores, a preleções, com argumentos sobre as noções dos processos e das 
relações sociais interpessoais, de grupos e classes que se sustentam nas cláusulas 
da Constituição Federal que imputa aos familiares a responsabilidade com os 
idosos, e se não houver a devida proteção a inferência da punição. Finalmente e não 
intencionalmente esse conjunto de fatores acaba minimizando, negligenciando e, 
portanto dando sustentabilidade ao “status quo” da   crescente estatística dos maus 
tratos.  
  
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Violência contra o idoso. CAIMI. Equipe 
Profissional Multidisciplinar. 
 
 
 



ABSTRACT 
    

 

As evidenced by the inversion of the Brazilian demographic pyramid, the elderly 
segment of the population is increasing, characterizing a process of demographic 
transition that occurs in a rapid and rapid way (BRASIL, 2009). This transformation of 
the age structure is due to the increase in the life expectancy of the people, due to 
the access to health and better conditions of their existential daily life, adding to 
these factors the decrease of the birth rates. This population characteristic has great 
implications for individuals and society, regarding the reduction of three important 
indicators, relative to the elderly: functional capacity, quality of life and independence 
(RODRIGUES, 2007). Overall objective: to investigate the perception of the 
multidisciplinary team of CAIMI Dr Paulo Lima in the Municipality of Manaus - (AM), 
about the occurrence of violence against the elderly person. Methodology adopted in 
this research was of the exploratory-descriptive type and are structured, based on a 
qualitative approach. RESULTS: The most significant results show that 80% of the 
professionals perceive the phenomenon of violence in their care, and in 90% of the 
cases try to intervene by making notifications and referrals to multidisciplinary teams, 
but they run short of the lack of technical guidelines for the approach and and 
effectiveness in resolution, being operated in 100% of cases by family members. The 
professionals consider that this fact does not concern their work, both because the 
elderly person does not want to express and explain the violence and also because 
there is almost always a family member in the care (aggressor?). 70% of 
professionals, even though they feel that protection against violence is also the 
responsibility of the professional, they are not prepared to intervene and feel helpless 
by the bureaucratic authorities responsible for breaking the evil cycle of violence 
against the elderly, despite 100% agree on training to combat violence. 
CONCLUSIONS: The study concludes that violence on the elderly is present in the 
perception of the professionals surveyed in their care. It also concludes that this 
perception does not become action due to possible feelings of "impotence", 
"unpreparedness" or "fear" of professional involvement. When they feel impotent they 
resort to referrals to other sectors, to lectures, with arguments about the notions of 
processes and interpersonal social relations, groups and classes that are based on 
the clauses of the Federal Constitution that impute to the family the responsibility with 
the elderly, and if the inference of punishment is not adequately protected. Finally 
and unintentionally this set of factors ends up minimizing, neglecting and therefore 
giving sustainability to the status quo of the growing statistics of mistreatment. 
  
 
Keywords: Aging. Violence against the elderly. CAIMI. Professional Multidisciplinary 
Team. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cora Coralina (1889-1985) foi uma poetisa e contista brasileira. Publicou seu 

primeiro livro quando tinha 75 anos. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida 

como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, em Goiás, no dia 20 de agosto de 

1889.  Cursou apenas até a terceira série do curso primário. Começou a escrever 

poemas e contos quando tinha 14 anos, chegando a publicá-los no jornal de poemas 

“A Rosa”, em 1908. Justifico aqui a poetisa Cora Coralina por ser uma inspiração 

com ideias e pensamentos fantásticos sobre velhice, esta entrevista é uma reflexão 

perfeita e atualíssima, digna e necessária, uma releitura para todos os tempos. 

 

Um repórter perguntou à poetisa Cora Coralina o que é viver bem. 

Ela lhe disse: Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo pra 

você, não pense. Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. 

Eu não digo que estou velha, e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que 

quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. 

 

Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer 

as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir 

sempre e não dormir de dia. Também não diga pra você que está ficando esquecida, 

porque assim você fica mais. 

 

Nunca digo que estou doente, digo sempre: estou ótima. Eu não digo nunca 

que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando 

cansada e esquecida, mais esquecida fica. 

 

Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então silêncio! Sei 

que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado, e que trago comigo todas 

as idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? 

 

Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada 

terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem 
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seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso 

comigo. 

 

Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha 

própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois 

lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é 

semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. 

 

Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que 

penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com 

amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. 

 

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir 

ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais 

importante é o decidir (CORA CORALINA,1985). 

 

Durante esses mais de dez anos trabalhando com idosos, tive a oportunidade 

de ver e ouvir muitas coisas relacionado ao envelhecimento e velhice. Tenho muitos 

motivos para privilegiar esta grande poetisa Cora Coralina neste trabalho, suas 

palavras nesta entrevista traz esperança para a humanidade. 

 

Certamente o fenômeno violência e a não efetividade das políticas públicas 

direcionadas para as pessoas idosas ocorrem de forma ora visível, ora invisível e 

por vezes intencionalmente diante das instituições competentes e as instituições de 

saúde. Na estrutura desta dissertação busco introduzir uma reflexão sobre o tema 

violência contra a pessoa idosa e suas representações no âmbito da saúde 

brasileira.  

 

O tema violência contra a pessoa idosa: percepção da equipe multidisciplinar 

do Centro de Atenção Integral á Melhor Idade – CAIMI, nasceu de uma inquietação 

de trabalhos anteriores que foi feito em algumas Unidades Básicas de Saúde e 

Instituições por equipes de pesquisadores na qual eu fazia parte destas equipes. 
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Quando participei da pesquisa “Barreiras para o tratamento da depressão em 

idosos: investigação do estigma público entre profissionais de saúde e população 

idosa atendida na Estratégia Saúde da Família em São Paulo e Manaus”, 

coordenado pela Dra. pesquisadora Marcia Scazufca –USP, a temática e as 

interfaces obrigaram a um exercício de reconstrução de memória para que todo esse 

exercício possibilitasse um aprofundamento nesse novo trabalho. Desta inquietude, 

nasceu a necessidade de uma imersão teórica e metodológica para que nos 

domínios interdisciplinares que, somente a ciência da Gerontologia social, me 

possibilitasse ir em busca da compreensão desse fenômeno presença, ausência 

sobre as questões de violência contra a pessoa idosa e quais as práticas legais e 

intervenções. 

 

 Certamente, iniciar este trabalho destacando o aumento da população idosa 

no Brasil e no mundo, como se evidencia, através da inversão da pirâmide 

demográfica brasileira, o segmento idoso de sua população se apresenta cada vez 

maior, caracterizando um processo de transição demográfica que ocorre de forma 

acentuada e rápida (BRASIL, 2009). Essa transformação da estrutura etária é 

decorrente do aumento da expectativa de vida das pessoas, devido ao acesso à 

saúde e melhores condições de seu cotidiano existencial, somando-se, a esses 

fatores, a diminuição das taxas de natalidade. Porém, deixarei esta análise para a 

fundamentação teórica. A relevância deste trabalho se trata da violência contra a 

pessoa idosa. 

 

 Antes da temática em questão, apresentarei parte da minha trajetória pessoal, 

acadêmica e profissional, a fim de situar o leitor sobre os aspectos e influencias 

pessoais que contribuíram para a origem do problema da pesquisa, justificativas, 

hipóteses e delimitação, que culminaram com a elaboração das questões que 

nortearam todo esse trabalho. 

 

 Falar sobre a forma de como a Gerontologia cruzou o caminho da minha vida, 

é uma tarefa que me dá um enorme prazer. Isso, porque, costumo dizer que eu não 

a escolhi como área de atuação profissional, mas na verdade fui escolhida de uma 

forma muito sutil e encantadora.  
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Assim, a missão de descrever esta trajetória acadêmica até a presente data, 

bem como expor os motivos pelos quais tive o interesse pelo mestrado acadêmico, 

exigiu-me uma ação complexa de rememorar e relembrar, cujos movimentos 

discursivos levaram-me a refletir sobre toda a vida pregressa e deixar aflorar minha 

subjetividade. Para elaborá-lo, tive que manter o foco no que realmente precisava 

ser exposto, levando sempre em conta as condições, situações e contingências que 

envolveram o desenvolvimento de trabalhos que já executei. Além de considerar 

este memorial da minha trajetória um trabalho auto avaliativo, acredito que ele seja 

um instrumento confessional das possibilidades reais de concretizar meu desejo de 

cumprir mais uma etapa intelectual de vida. 

 

Escrevendo em plena maturidade, o memorial busca identificar uma etapa 

concreta de vida – o percurso profissional – e para tanto assinalo, no transcurso da 

escrita, as situações que julguei as mais significativas. 

 

Neste processo, a trajetória de minha vida foi bem movimentada: nasci em 18 

de julho de 1970, na Bolívia, na fronteira com o Brasil, porém, registrada no Brasil, 

no município de Plácido de Castro, Estado do Acre. Assim, meus primeiros anos de 

vida foram em um ambiente tranquilo e familiar, mesmo com as idas e vindas entre 

Bolívia e Brasil; meu pai era seringalista e, por isso, tínhamos que estar sempre em 

movimento. Dessa forma, aos oito anos de idade, meus pais se separaram e minha 

mãe nos levou para morar na capital de Rio Branco – AC, com minha avó materna, 

onde desde cedo, tive o privilégio de estreitar vínculos com uma faixa etária mais 

avançada.  

 

Passei a vivenciar novas realidades, até então, distantes do contexto onde 

tivera inserida! Crianças e idosos com classes sociais tão desfavorecidas, neste 

clima, passei minha infância rodeada de pequenas turbulências socio econômicas, 

estudei o primário e secundário em escolas municipais, ambas públicas. Meus 

primeiros passos para o primeiro emprego foram aos 14 anos, estudava pela manhã 

e à tarde trabalhava como babá, tempos difíceis, mas sempre com boa vontade para 

estudar, com eterno sonho de chegar a ser juíza. Porém, inúmeras dificuldades e 

percalços foram enfrentados nessa etapa da minha trajetória.  
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Posteriormente, conheci o pai dos meus filhos, aos 19 anos, e tivemos três 

filhos lindos, minha filha Romana, formada em Administração, casada; Brayan com 

21 anos, estuda Arquitetura e Engenharia; o caçula, Gustavo, tem 18 anos e estuda 

Engenharia Mecatrônica, seu nome foi em homenagem ao Carl Gustav Jung, grande 

psiquiatra e psicoterapeuta suíço fundador da psicologia analítica. Sou separada há 

mais ou menos 12 anos e, praticamente, criei meus filhos sozinha. 

 

Ao longo da minha história, fiz algumas paradas das quais fui impossibilitada 

de voltar aos estudos, retomando a vida acadêmica somente aos 28 anos de idade, 

optando pelo curso de Psicologia da Universidade Luterana de Manaus – ULBRA, 

curso este que foi apaixonante do início ao fim, talvez por isso, toda a minha 

dedicação por ele. Assim, como forma de aprimorar e enriquecer os conhecimento 

na área da Psicologia, e tentar entender a subjetividade humana em suas diferentes 

perspectivas, busquei as mais diversas áreas da ciência, além de uma formação 

pluralista, envolvendo diversas teorias embasadas filosófica e epistemologicamente. 

Dessa forma, foram cinco anos de muito estudo. Embora não conseguindo privilegiar 

nenhuma vertente teórica da psicologia, pois todas me fascinavam, duas disciplinas 

em especial me motivaram: a psicologia educacional e a psicologia forense. 

 

O segundo passo foi o curso de Especialização em Antropologia da Saúde, 

pelo Instituto Leônidas – FIOCRUZ. Em 2005, fui trabalhar numa empresa de 

eventos científicos na qual fiquei bastante tempo atuando na função de antropóloga. 

No ano de 2008, trabalhei em um consultório particular, com atendimento para 

crianças com transtornos de aprendizagem. Mas o que me motivou aos estudos foi 

meu filho caçula, que aos sete anos foi diagnosticado com dislexia, pela Associação 

Brasileira de Dislexia em São Paulo.  

 

Na verdade, abriram-se para mim, vários leques na área da psicologia, como: 

atendimento para casais, individuais e crianças abusadas. No mesmo período, atuei 

em uma Instituição para “drogadictos”, assim como em uma maternidade para 

gravidez de alto risco; portanto, todas essas vivências me proporcionaram períodos 

de grandes aprendizagens, trocas de experiências excepcionais e, com certeza, 

enriquecedoras para minha vinha vida, tanto pessoal quanto profissional. 

 



17 
 

A partir dessas vivências, em 2011 fui convidada pela Dra. Terezinha Lima, 

Coordenadora de Ensino da Universidade Aberta da Terceira Idade, UnATI/UEA, 

para fazer parte do grupo de pesquisa. Em seguida, ingressei no curso de Pós-

Graduação em Gerontologia e Saúde do idoso, e meu Trabalho de Conclusão de 

Curso foi o Impacto da Grupoterapia no Isolamento Social do Idoso. Com o mesmo 

projeto implantei dois grupos de Terapia para Idosos na Universidade e 

posteriormente, implantei o consultório de psicologia, ofertando todos os serviços 

psicológicos gratuitamente para os idosos. Na referida estrutura, atuo como 

Coordenadora de um grupo de terapia, duas vezes por semana, e docente da 

Universidade Aberta da Terceira Idade em cursos de curta e média duração (noções 

básicas em gerontologia e educador social do envelhecimento). Confesso, porém, 

que foi a própria convivência com as pessoas idosas e com todas as suas 

dificuldades que passaram a me inquietar de uma forma muito especial. 

 

  Não poderia deixar de ressaltar que, em 2017, ingressei num projeto 

chamado Vidativa, criado pelo governo do Estado do Amazonas, com o objetivo de 

apoiar ações para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e envelhecentes 

com atividades inclusivas na área do desporto, recreação e lazer, promovendo a 

educação para o envelhecimento, a independência física e o protagonismo da 

pessoa idosa, com atividades biopsicossociais, contando com uma equipe 

multidisciplinar, como forma de executar atividades que estimulem a interação 

familiar. Assim, como integrante do projeto, tenho a imensa satisfação de trabalhar 

com grupos de idosos vulneráveis nas zonas periféricas da cidade de Manaus, 

atendendo aproximadamente cerca de 800 idosos mensalmente. Dessa forma, todo 

o cenário até aqui exposto me exige conhecimentos cada vez mais aprofundados 

sobre a Gerontologia, sobre as formas através das quais posso como profissional 

promover saúde e qualidade de vida à população idosa do meu Estado, o que penso 

somente ser possível pela reflexão e por um aporte científico adequado.  

 

Entretanto, ao longo deste caminho de formação em Gerontologia, um dos 

fatores limitadores sempre foi a qualificação em nível strictu senso, que é bastante 

difícil para quem vive na Região Norte do País. Esta situação começou a mudar 

quando em 2016, recebi um rapaz na Universidade, chamado Wanderley; o mesmo 

veio a pedido de sua coordenadora de mestrado em Gerontologia, Professora Dra. 
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Beltrina Côrte, da Pontifica Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, com o 

objetivo de desenvolver sua pesquisa. Assim, peguei carona no sonho de ingressar 

em um Curso de Mestrado.  

 

A partir daquele momento, minha vida deu uma volta de 180 graus. Entendi 

como uma oportunidade única. Sair de casa para um mestrado em outro estado só 

podia ser uma loucura; certamente a loucura sempre me fascinou, buscar 

conhecimento em uma Universidade tão importante como a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-PUC-SP! 

 

Ingressar no Programa significou novas expectativas e perspectivas quanto a 

desenvolver um melhor trabalho na área de meu interesse. Sair de casa para a 

realização de um sonho significa não pensar muito nas dificuldades e, sim, viver um 

dia de cada vez. No entanto, esse processo não foi fácil e envolveu um grande 

esforço psicológico e financeiro. Muitas noites dentro de um avião, muitos momentos 

de solidão e tristeza, os aeroportos se tornaram a minha segunda casa. Fui 

superando cada obstáculo, fixei meus pensamentos no lado bom de tudo isso; esse 

lado bom estava na diversidade de opções de cursos, palestras com professores 

renomados e a alta concentração de docentes de qualidade, o que aumentava cada 

vez mais minha vontade de permanecer na instituição. Destaco, ainda, que pude 

expandir consideravelmente a minha rede de networking. Hoje percebo que deixar 

minha zona de conforto e mergulhar no desconhecido, ampliou muito meus 

horizontes profissionais e pessoais. 

 

É preciso, portanto, ponderar as necessidades e o investimento a ser feito em 

uma mudança. Apesar desse processo não ser simples, as oportunidades trazidas 

por um curso em nível strictu senso, realizado em uma grande cidade e uma 

Universidade renomada costumam compensar essas dificuldades. 

 

O mestrado em Gerontologia trouxe além da compreensão quanto à ciência 

da Gerontologia, mas, também, a tranquilidade das minhas inquietações, a partir de 

sinalizações teóricas, desde a participação nas disciplinas com professores 

renomados. Além do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento – NEPE, 

apresenta-se como um espaço obrigatório onde os discentes desenvolvem estudos 
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que contam como atividades programadas. O programa oferece a oportunidade de 

exercitarmos como pesquisadores ajudando nossos orientadores a promover 

seminários -  discussões teóricas – que se relacionam aos temas gerais, processo 

de envelhecimento e velhice; nas suas diversas facetas. Os NEPES acontecem 

todas as últimas quarta-feira de cada mês; tive a oportunidade de participar de treze 

NEPES no decorrer no curso. 

 

No contexto do meu trabalho desenvolvido nas periferias da cidade em que 

resido, justifico a pesquisa a ser desenvolvida, pois é neste cenário que vivencio, 

diariamente, a violência contra a pessoa idosa, apesar de ser considerado crime no 

Brasil, tornou-se um fenômeno de rotina, muitas vezes tratada como uma situação 

normal ou natural, ficando camuflada nos costumes e nas relações interpessoais. A 

existência de barreiras por parte dos profissionais que lidam diretamente, com essa 

faixa etária, tem ocultado a denúncia dos atos de agressores, provavelmente por 

não reconhecer o envelhecimento como uma conquista social, mas um fardo para o 

Estado, família e cuidadores. 

 

De acordo com a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos 

contra a Pessoa Idosa, define-se a violência contra esse grupo etário como “o ato 

(único ou repetido) ou omissão que lhe cause danos, físico ou aflição, e que se 

produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança” (BRASIL, 2006, 

p.43). O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), nos seus artigos 3° e 4°, define que: É 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (...) 

Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo a atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, 

será punido na forma da lei. 

 

Diante do panorama apresentado, este estudo propõe-se a avaliar a violência 

e maus-tratos contra o idoso, além do conhecimento e utilização da Ficha de 

Notificação de Violência por parte dos profissionais de saúde na cidade de Manaus – 

AM, bem como a falta de conhecimento dos profissionais de saúde em relação às 
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recomendações do Ministério da Saúde, e de atenção no diagnóstico de violência e 

maus-tratos contra a pessoa idosa. 

 

É de extrema importância garantir aos idosos uma vida livre de danos de 

cunho violento; perante a isso, os órgãos públicos e serviços de saúde devem estar 

fortemente ligados, garantindo ações efetivas, seja na busca ativa, prevenção ou na 

solução das violências encontradas. Sendo que é obrigação do Estado e de todos os 

cidadãos garantir ao idoso o respeito e a dignidade que lhe são de direito, tornando-

se, então, relevante a conscientização da sociedade civil, especialmente da 

população mais jovem, a fim de buscar romper com os preconceitos e erradicar de 

forma efetiva a violência perante esse grupo etário.   

 

Por este motivo, estudos em nível de Mestrado tornaram-se o meu objetivo 

para o alcance desse propósito que se tornou a minha meta pessoal de vida. Além 

disso, acredito que, com a minha qualificação no Mestrado, poderei contribuir 

futuramente para o desenvolvimento desta importante área de estudo no Estado do 

Amazonas e no País, reconhecendo este meu propósito nos dizeres seguintes: 

 

"Nunquam satis discitur" significa jamais saberás o bastante. Desde muito 

cedo fui acometido pelo fascínio em transmitir o saber. A admiração que sempre 

guardei pelo “professor” tornou-se algo real, palpável em minha vida. A busca 

incansável pelo aperfeiçoamento profissional e pessoal trouxe-me até aqui. Sei que 

“jamais saberei o bastante”, porém me sobra força e determinação em busca do 

maior conhecimento que eu puder atingir e transmitir.  “Nós somos aquilo que 

fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito” 

(ARISTÓTELES). 

 

A projeção no Brasil continuará avançando em número de anos na 

expectativa de vida média de sua população, alcançando em 2060 a faixa de 81,2 

anos (IBGE, 2013). As mudanças na estrutura etária da população brasileira 

resultam num novo perfil demográfico, em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 

0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais, já em 2050 para cada 100 

crianças de 0 a 14 anos, existirão 172, 7 idosos (KACHAR, 2010; VERAS et al., 

2013).  
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Diante disso, têm surgido várias modalidades de atenção para dar conta das 

peculiaridades dessas faixas etárias. Dentre elas surge a assistência multidisciplinar 

no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI, como uma estratégia para 

maior cobertura e atenção à pessoa idosa, de forma a instituir a humanização e a 

integralidade no atendimento, inclusive no âmbito do SUS – Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2002).  

 

 Dado o atual processo de transição demográfica e epidemiológica em nosso 

país, a população idosa constitui-se como um grupo bastante diferenciado em 

relação aos demais grupos etários, com situação que exige muita atenção e 

prospecção próxima a respeito do cotidiano de suas vidas, por parte de profissionais 

que a eles prestam assistência. E estando a violência contra a pessoa idosa tão 

banalizada e naturalizada nas relações familiares, comunidades e sociedade, as 

informações sobre a violência contra os idosos no Brasil ainda têm dados pouco 

consistentes que permitam afirmar com segurança quando, onde, e como ocorrem, 

os casos de violência contra a pessoa idosa (MINAYO, 2005). 

 

Os CAIMIs constituem unidades criadas para atendimento de saúde, os quais 

oferecem atendimento básico à população idosa, com garantia de referência 

especializada em nível ambulatorial e hospitalar, formando um conjunto de Unidades 

do sistema de saúde adotado pelo estado do Amazonas. 

 

A cidade de Manaus possui três unidades de CAIMIs, os quais oferecem 

acompanhamento integral com atendimento a uma demanda espontânea ou 

agendamento mensal de cinco a oito mil idosos, com funcionamento diário das 7h às 

18hs. As referidas unidades são de responsabilidade administrativa da Secretaria de 

Estado da Saúde - SUSAM, que gerencia as unidades, o Conselho de 

Desenvolvimento Humano e realiza o acompanhamento da assistência aos usuários 

idosos.  

 

A missão dos CAIMIs é garantir assistência ambulatorial de média 

complexidade aos idosos referenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio de uma equipe multidisciplinar especializada, oferecendo à população um 

atendimento diferenciado, respeitando as peculiaridades da idade como, também, 
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um olhar para os problemas sociais e familiares com ênfase na prevenção e no 

manuseio de doenças prevalentes com o maior grau de resolutividade possível. 

 

A relevância da temática está pautada na obtenção de informações sobre a 

população atendida no CAIMI, visando à obtenção dos subsídios necessários para a 

elaboração de estratégias para ações bem efetivas que favoreçam um cotidiano 

melhor no envelhecimento e uma melhor qualidade de vida, principalmente em 

populações vulneráveis, a fim de fazer com que as autoridades competentes tomem 

as ações cabíveis diante das necessidades identificadas.  

 

Dessa forma, o presente estudo buscou verificar a percepção de uma equipe 

interdisciplinar do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI, acerca da 

violência contra a pessoa idosa, uma vez que estes profissionais podem identificar 

situações que denotam a presença de algum tipo de violência. Diante do exposto, 

elaboramos as seguintes questões norteadoras: Qual é a percepção da equipe 

multidisciplinar à cerca da ocorrência de violência contra a pessoa idosa? 

Quais as estratégias utilizadas pelos os membros da equipe em relação a 

violência contra a pessoa idosa?  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 O Envelhecimento Populacional na Atualidade 

 

 

Temos muitos conceitos, mas poucas 
teorias confirmadas; muito pontos de 
vista, mas poucos teoremas; muitos 
experimentos, mas poucos resultados. 
Talvez uma variação na intensidade 
fosse benéfica. 

      
  Robert T. Merton  

 

 

Evidências demográficas relativas ao século XX mostram que foi a partir da 

década de 70 que o Brasil começou a transformar o seu perfil populacional, a partir 

de uma população que, na sua maioria era rural, com um número grande de filhos e 

alto risco de mortalidade infantil, para uma sociedade urbanizada, com menor 

número de filhos e com características que hoje se encontram nas famílias 

brasileiras.  

 

Esta mudança ocasionou alterações significativas na proporção dos grupos 

etários, cujo aumento no número de idosos passou a ser cada vez mais evidente 

(VASCONCELOS, 2012). O aumento de idosos modificou a pirâmide etária brasileira 

que tende a uma retangularização, como se vê na figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Composição da pirâmide populacional brasileira considerando as faixas etárias para 
os anos de 1980 e 2011 e 2040 

 

Fonte: IBGE 

 

 

Com aumento da população de idosos, estas transformações dos perfis 

demográficos a maioria das pessoas pode esperar atingir uma idade avançada, esta 

expectativa de vida tão longa não tem precedentes na história da humanidade. 

Portanto, esse expressivo aumento da população idosa, que não tem sido 

acompanhado por aumento similar do número de cuidadores e instituições 

especificas disponíveis – ao contrário disso, está decrescendo com o passar do 

tempo, influenciado pela queda da taxa de fecundidade e pelas novas composições 

de família, que cada vez mais diminuem. Os índices de suporte e de dependência 

são utilizados como indicadores brutos das futuras necessidades de atenção e 

cuidados.  

 

No Brasil, a Política Nacional dos Idosos (PNI), a Política Nacional de 
Saúde do Idoso (PNSI) e, mais recentemente, o Estatuto do Idoso – 
Lei No 10.741/2003, enfatizam a importância da família para o idoso. 
O mencionado Estatuto dispõe em seu Art.3º que é obrigação da 
família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003). 
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Nos últimos anos vem ocorrendo um envelhecimento da população mundial. 

O Brasil também passa por essa transição demográfica e o envelhecimento 

populacional, com resultado do declínio na taxa de fecundidade e aumento da 

expectativa de vida. Isto ocorre em um país marcado histórica e culturalmente por 

uma grande desigualdade social e alta concentração de renda. Esse processo vem 

ocorrendo desde o final da década de 1960, quando o declínio da mortalidade 

passou a ser acompanhado por uma redução também nas taxas de fecundidade 

(WONG e CARVALHO, 2006). 

 

Quanto ao crescimento demográfico da população idosa, os dispositivos 

legais precisam ser elaborados, as políticas públicas devem ser globalizantes, 

vertiginoso e competente frente ao crescimento frenético desta população, e a 

sociedade civil precisa colaborar com os cuidados desses idosos (GOLDMAN, 

2008). Esse processo de dispositivos legais está bem escritos, mas, não executados 

quando necessário. Para a filosofa S. Beauvoir, mesmo o idoso estando em situação 

de proteção, pode-se ter processos de humilhações e desigualdade etária quando, 

sem a devida proteção sobre as condições reais que se apresenta o idoso para 

solucionar suas dificuldades com autonomia. 

 

No texto “A velhice” (1970), Simone de Beauvoir escreveu que a pessoa idosa 

se torna uma nova espécie, um tipo de ser objeto, uma coisa que incomoda, sem 

utilidade nenhuma, como uma quantia desprezível.  

 

Segundo Minayo (2003), na antropologia, rotineiramente o pesquisador 

necessita explicar suas razões, e circunstâncias e o processo de suas investigações. 

Certamente é nessas condições que esse trabalho permite ao ledor da importância 

aos seus achados e localizar sua perspectiva representativa – por conseguinte, 

também tomar um posicionamento. Por isso, será levado em conta os motivos pelos 

quais consideramos que pesquisar sobre “envelhecimento’ e a “violência contra a 

pessoa idosa”, e que esse cruzamento e olhares da antropologia, filosofia e das 

ciências da saúde vão estar sempre andando lado a lado. 

 

Embora se olhar de uma maneira mais profunda a problemática social da 

violência contra os idosos, analisa-se duas dimensões muito fortes que convivem. 
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Uma coletiva e que conforma o imaginário popular, constituindo uma visão negativa 

do envelhecimento. A sociedade mantém e reproduz a ideia de que a pessoa vale o 

quanto produz e o quanto ganha e por isso, os mais velhos, fora do mercado de 

trabalho e quase sempre, ganhando uma pequena aposentadoria, podem ser 

descartados: são considerados inúteis ou peso morto. A segunda dimensão, aquela 

que vem da convivência com as pessoas idosas e do conhecimento de sua história 

considera que há idosos e idosos, distintos em suas características e em suas 

necessidades. Minayo (2003, p. 2) diz sobre as redes de proteção: 

 

A implementação de redes de ações sociais, a prevenção e 
educação continuada para as famílias e para os profissionais de 
saúde, para que esta cultura de respeito ao envelhecimento possa 
ser vista como um ciclo de vida natural, e que o sistema de saúde 
não busque somente o assistencialismo, mas a prevenção. 

 

Para as redes de sistema de saúde, com este novo perfil epidemiológico, 

torna- se demasiada a demanda por prevenção a assistência aos idosos, por 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos das doenças crônicas, por serviços de 

reabilitação física e mental, e por programas que incluam equipes multidisciplinares, 

que trabalhem o idoso de forma global favorecendo a percepção do equilíbrio mente 

corpo, através de atividades físicas, artísticas e culturais (PAPALEO E PONTE, 

2002). 

 

A partir do enfoque apresentado, este estudo passa a ser uma  reflexão e 

motivação para novas pesquisas e poderá contribuir também para que os 

profissionais de saúde possam refletir de forma consciente sobre suas ações e 

atitudes com a presença de capacitações referente a temática violência contra a 

pessoa idosa,  e que seja capaz de ser um formador de saber e utilizar estratégias 

que desafiem ou possibilitem que as operações de pensamento sejam despertadas, 

exercitadas, construídas e flexibilizadas pelas necessárias rupturas por meio da 

mobilização da construção e das sínteses – vistas e revistas. Lidar com diferentes 

estratégias, no entanto, para que o profissional de saúde possa construir 

ferramentas para ajudar os idosos, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de 

práticas holísticas, reflexivas e capazes de subsidiar a assistência nesse segmento 

de envelhecimento. 
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Embora seja preconizada pela Política Nacional do Idoso a introdução de 

conteúdo específicos nos diferentes currículos de grades curriculares, sabe- -se que 

isso, ainda hoje, está aquém do necessário. Nos cursos de capacitação para os 

profissionais de saúde, e de consenso que o formador deve ter conhecimentos 

básicos sobre envelhecimento populacional e individual (nos amplos aspectos) e 

sobre cuidados com pessoas idosas com vários níveis de dependência e 

principalmente quanto a violência que se tornou presença constatastes nas 

instituições de saúde  e de diversas  contextos sociais, e na orientação com esses 

profissionais que irá adaptar esses conhecimentos às realidades locais, buscando 

sempre uma construção conjunta e utilizando práticas pedagógicas que 

problematizem o processo de trabalho do cuidador. (BRASIL, 2003). 

 

 

2.2 Conceituação e Tipologias da violência contra a Pessoa Idosa 

 

 

A história de violência no Brasil de fato é articulada à sua maneira de 

colonização e de desenvolvimento quanto as suas marcas fortíssimas de 

desigualdades sociais e econômicas. Os problemas relativos à violência vêm 

ganhando cada vez mais visibilidade, tendo se tornado uma questão importante para 

a Saúde Pública em nosso país.  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define a violência como o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. 

 

As formas de maus-tratos ou violência consideradas neste estudo foram 

estabelecidas conforme classificação internacional e conceituação oficializada no 

documento Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2001). São elas: violência física, psicológica, sexual, abandono, 

negligência, abuso financeiro e econômico e autonegligência. É importante salientar 
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que cada idoso pode ter sido vítima de mais de um tipo de suspeita de 

violência.  Entretanto, somente será considerada a concepção dos profissionais 

pesquisados em relação a temática.  

 

No decorrer desta pesquisa, adotam-se os termos violência contra a pessoa 

idosa, assim como poderíamos ter usado maus-tratos. Isso porque ambos os termos 

são denominações já consagradas nas legislações. Privilegiam-se as disposições 

constantes da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 8º – “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” –, do 

Estatuto do Idoso, em seu artigo 19 – “Os casos de suspeita ou confirmação de 

maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de 

saúde [...]” –, e ainda a definição de maus-tratos proposta pela Rede Internacional 

de Prevenção Contra Maus-Tratos em Idosos – “[...] uma ação única ou repetida, ou 

ainda ausência de uma ação devida, que causa sofrimento ou angústia, e que ocorre 

em uma relação em que haja expectativa de confiança”. (MACHADO, QUEIROZ, 

2006, p. 1152). 

 

A violência contra a pessoa idosa pode assumir várias formas e ocorrer em 

diferentes situações.  Por diferentes motivos, entretanto, é impossível dimensioná-la 

em toda a sua abrangência. A gravidade e o impacto social da violência sobre a 

saúde individual e coletiva pode ser visível ou invisível: as visíveis são as lesões e 

mortes; as invisíveis são aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas 

provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo (BRUNO, 2015). A violência 

é representada por ações humanas que ocasionam danos físicos, emocionais, 

morais e espirituais. (MINAYO E SOUZA, 1995). 

 

No Brasil, começamos a tratar da violência contra idosos apenas nas duas 

últimas décadas, por causa do aumento do número da população idosa no país; 

essa população se faz presente em todos os âmbitos da sociedade tornando-se um 

dos mais graves problemas de saúde pública a ser enfrentado (FARIAS; SANTOS, 

2012).  
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A violência contra o idoso faz parte da violência social, ou seja, no Brasil e no 

mundo, ela se expressa nas formas sobre como a sociedade organiza suas relações 

de classe, de gênero, de etnias, de grupos etários, familiares, comunidade e na 

sociedade.  Ao encontro disso, temos Minayo (2005, p. 35) que salienta que:  

 

Alguns pesquisadores vêm desmistificando a ideia de que os 
cuidadores familiares seriam os mais previsíveis agressores e as 
situações de maus-tratos e negligências por parte deles tenderiam a 
piorar com a multiplicidade de dependência do idoso. 

 

No mesmo sentido, o Estatuto do Idoso declara que: Violência contra o idoso 

é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privada que lhe cause 

morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico (BRASIL, 2003). Segundo o Estatuto 

do Idoso (cap. IV, art.19, §1), os casos de suspeita ou confirmação de violência, 

praticados contra idosos, serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos ou privados à autoridade sanitária, bem como serão 

obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

autoridade policial; ministério público; conselho municipal do idoso, conselho 

estadual do idoso (BRASIL, 2003). 

 

Todas as pesquisas feitas mundialmente revelam que cerca de 2/3 dos 

agressores são filhos e cônjuges (MINAYO, 2005; 2008). O perfil do abusador de 

idosos revela que predominam os filhos homens ou, em algumas situações, as filhas 

mulheres, seguidos das noras e dos genros e, em terceiro lugar, o cônjuge. A 

caracterização do agressor aponta o predomínio de algumas circunstâncias: reside 

na mesma casa que a vítima;  é um filho(a) dependente financeiramente de seus 

pais de idade avançada, ou o idoso depende dele; é um familiar que responde pela 

manutenção do idoso sem renda própria e suficiente; é um abusador de álcool ou 

drogas ou alguém que pune o idoso usuário dessas substâncias;  é alguém que se 

vinga do idoso que com ele mantinha vínculos afetivos frouxos, que abandonou a 

família ou foi muito agressivo e violento no passado; é um cuidador com problema 

de isolamento social ou de transtornos mentais; o fato de haver história de violência 

na família; o agressor ter sofrido, ou ainda sofrer, agressões por parte do idoso, o 

que o leva, por vezes, a descarregar no idoso sentimentos de ambivalência, 
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inadequação, inferioridade e cansaço (MINAYO, 2005; 2008; MINAYO, SOUZA, & 

PAULA, 2010). 

 

Os maus-tratos a idosos, são, desde simples ofensas verbais até agressões 

físicas e psicológicas, muitas delas praticadas no próprio âmbito familiar. Os idosos 

geralmente apresentam demências devido a motivos que incluem: impossibilidade 

física ou psicológica, Medo de represália do agressor, Medo de quebra dos laços 

familiares, perda de autonomia, Perda do local onde reside já que a maioria vive 

com o agressor (MINAYO E SOUZA, 2010).  

 

Importante salientar que conceitos e definições de violência tem sido visto de 

várias maneiras. A violência é um fenômeno que acompanha todo o processo e 

experiência da humanidade, sua presença está registrada nos documentos mais 

antigos é também está na narrativa bíblica. Nestas circunstâncias, faz com que se 

torne atualíssima é necessária a releitura de H. Arendt. Vemos que depois de passar 

por experiências de guerras, expulsa de seu país e presenciar vários tipos de 

violências, ela analisa o mal quando este atinge grupos sociais ou o próprio estado. 

O mal não é uma categoria ontológica, não é de natureza metafisica. É político e 

histórico: é produzido por homens e se manifesta apenas onde encontra espaço. A 

trivializarão da violência corresponde, ao vazio de pensamento, onde a banalidade 

do mal se instala (Arendt, H, 1994).  

 

Para Arendt (1994), define como banalização da violência uma vez que a 

mesma é aceita como único instrumento para a superação dos mais variados 

obstáculos que prejudicam os homens. E afirma que a violência tem capacidade de 

destruir o poder mais nunca de criá-lo, bem como que inegavelmente o poder pode 

ser legitimado enquanto a violência no máximo poderá ser justificada como 

instrumento a ser usado para se cegar em um determinado fim.  

 

A violência contra pessoa idosa começa a ser observada quando se inicia a 

implantação dos direitos contra a pessoa idosa.  Na vertente antropológica, a 

violência contra os velhos é vista como uma questão cultura. É um problema que 

vem junto com a elevação da consciência de direitos. É a partir dos vários 

momentos e movimentos em que se proclamam e se reafirmam os direitos 
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individuais, sociais, coletivos, políticos e de grupos específicos que a questão da 

cidadania se coloca, independentemente de idade, de sexo, de raça ou etnia ou de 

condição social.  

 

Nessa dinâmica de crescimento da consciência social, a idade cronológica, 

em suas diferentes etapas, passa a ser ressignificada como um princípio norteador 

de novos direitos e deveres, sobretudo no caso de grupos mais vulneráveis. Isso 

ocorreu primeiro com as mulheres, em seguida com as crianças e com os 

adolescentes (Promulgação do ECA, 1990) e, agora, com os idosos (Estatuto do 

Idoso, 2003).1 

 

 A violência contra a pessoa idosa, aparecem em várias culturas, trata-se de 

um problema universal, mesmo no cotidianidade, as marcas estruturais são a base 

naturalizada de atualização das várias formas de violência que se expressam entre e 

classes e segmentos sociais e, mais importante nas relações familiares e 

intergeracionais. Nas instituições, as burocracias que se investem da cultura do 

poder sob a forma da impessoalidade, reproduzem e atualizam, nos atos e nas 

relações, as discriminações e os estereótipos que mantêm a violência.  

 

Quando se fala que existem idosos violentos e, nas delegacias especializadas 

para atendê-los, os servidores constatam que há, também, queixas e denúncias 

contra eles. Porém suas sua fragilidade frente ao poder dos adultos que comandam 

a sociedade. A vulnerabilidade própria da idade e do lugar social que ocupam torna 

os pobres e miseráveis as maiores vítimas da violência. O mais importante é Saber o 

motivo da agressividade e encontrar soluções ou desenvolver métodos para lidar 

com a situação! Os profissionais da saúde também poderão oferecer orientações. 

Muitas vezes as orientações devem ser adaptadas à maneira de ser do idoso e sua 

relação com o cuidador. O importante é encontrar uma forma de eliminar ou reduzir 

o quadro de agressividade. 

 

                                                           
1 Professora e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz; pesquisadora de carreira do CNPQ. 
Coordenadora Científica do Centro Latino Americano de Estudos sobe Violência e Saúde 
(Claves/Fiocruz); Editora Científica da Revista Ciência & Saúde Coletiva. 
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Os tipos de violências produzidas nas cartilhas da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos “Violência contra idosos – o avesso à experiência e à sabedoria” 

escrita pela pesquisadora Minayo (2009) são definidas as tipologias de diversas 

formas de violência contra a pessoa idosa. E também, internacionalmente se 

estabeleceram algumas categorias e tipologias para designar as várias formas de 

violências mais praticadas contra a população idosa:  

 

✓ Abuso físico, maus tratos físicos ou violência física são expressões que se 

referem ao uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não 

desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte; 

✓ Abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos 

correspondem a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar 

os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social; 

✓ Abuso sexual, violência sexual são termos que se referem ao ato ou jogo 

sexual de caráter homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. 

Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por 

meio de aliciamento, violência física ou ameaças; 

✓ Abandono é uma modalidade 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; 

✓ Negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e 

necessários aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou 

institucionais. A negligência é uma das formas de violência contra os idosos 

mais presente no país. Ela se manifesta, frequentemente, associada a outros 

abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em 

particular, para as que se encontram em situação de múltipla dependência ou 

incapacidade; 

✓ Abuso financeiro e econômico consiste na exploração imprópria ou ilegal dos 

idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e 

patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar; 

✓ Violência Medicamentosa: é a administração por familiares, cuidadores e 

profissionais dos medicamentos prescritos, de forma indevida, aumentando, 

diminuindo ou excluindo os medicamentos; 
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✓ Autonegligência diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua 

própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si 

mesma. A classificação e a conceituação aqui descritas estão oficializadas no 

documento de Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências do 

Ministério da Saúde (2001). 

 

 

2.3 O papel das Instituições defensoras dos direitos da Pessoa Idosa 

 

 

O Brasil está se preparando para o envelhecimento de sua população 

instituindo dispositivos legais de amparo à pessoa idosa, dentre os quais o Sistema 

de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa é amparado por diversos documentos 

legais e planos de ação política. No plano nacional, além das garantias 

constitucionais, destacam-se a Política Nacional do Idoso (Lei 8.8421/94), o Estatuto 

do idoso (Lei 10.741/03), além de inúmeros políticas e planos setoriais, tais como a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006).  

 

A Constituição Federal de 1988, a família é apresentada como base 

fundamental da sociedade e a promotora da dignidade humana de todos os seus 

membros; O Estatuto do Idoso, indica a família como a primeira responsável na 

transferência de apoio aos idosos dependentes” (BOAS, 2005). Família como a 

Instituição mais eficaz do que qualquer outra na transferência de apoio aos seus 

membros (SARTI, 2004; ALMEIDA, 2007) 

 

A implementação do Estatuto do Idoso contribuiu para que a questão dos 

maus-tratos passasse a contar com um instrumento legal, com previsão de pena 

caso não seja respeitado. Entretanto, mesmo que o cuidado das pessoas idosas 

seja delegado primeiramente à família, o Estado não está desobrigado de um 

conjunto de atribuições que lhe são destinadas e que estão contidas nas políticas 

públicas, cabendo-lhe estabelecer normas, regras e leis para combater todo tipo de 

abuso de poder como os maus-tratos contra o indivíduo na sociedade. (VIANNA, 

2013). 
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Os órgãos públicos protetores disque 100: ouvidoria nacional de direitos 

humanos; disque 190: disque denúncia; ministério público/promotorias de defesa do 

idoso; defensoria pública; juizado especial do idoso.  

 

A lógica de atendimento dos serviços está norteada para as famílias que por 

falimento ou pobreza falharam na responsabilidade de cuidado e proteção de seus 

membros. Das instituições que compõem a rede de assistência, para o Ministério 

Público cabe apenas adotar as medidas administrativas e judiciais na tentativa de 

protegê-los, conforme prescreve a legislação.  Para tanto, empreende sindicâncias e 

faz uso do inquérito civil e da requisição de inquérito policial. 

 

Raramente os processos passam do inquérito administrativo, pois, na 

audiência em que os denunciados são reunidos para discutir a situação de 

desamparo do idoso, chega a um acordo de como reverter o quadro.  Embora os 

casos não sejam encaminhados para a justiça criminal, a ideia de que a negligência 

e o abandono sejam considerados um ato criminoso paira sobre o horizonte das 

representações dos envolvidos no litígio (SARTI, 2004). 

 

No Brasil, ainda são escassos os estudos que estimam a prevalência de 

violência contra idosos ou que descrevam os aspectos epidemiológicos desses 

casos de maneira padronizada para o país.  

 

Segundo dados pesquisados do Disque 100 realizado em 2017, a prevalência 

de violência entre idosos foi registrado 32.632 denúncias de violência contra 

a pessoa idosos, sendo 77% Negligencia, 51% Violência psicológica, 38% Abuso 

financeiro, 26% Violência física e maus tratos. Estatística dos agressores. O filho/a 

configura em 54% das manifestações registradas, 8% neto/a, 5% genro/nora, 3% 

marido/esposa, sendo este cenário de configuração familiar doméstica responsável 

por 70% das violações, 5% de familiares de 2º grau, irmão/ã, vizinho/a e sobrinho/a 

com 3% cada, 3% outras relações de vínculos comunitários e 13% não informaram a 

relação do suspeito com a vítima. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o 

número de denúncias cresceu 20,54%. 
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Trazemos também para esta discussão, a responsabilidade do Estado diante 

desta problemática. O Estado restringe sua participação na “solução” de questões 

de determinados segmentos:  crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

deficiências e pessoas com problemas crônicos de saúde. A família tem sido 

chamada a preencher esta lacuna, sem receber dos poderes públicos a devida 

assistência para tanto (GUEIROS, 2002, p. 102). 

 

Estar em companhia dos familiares não garante a eles, necessariamente, o 

conforto e o apoio para a realização de suas atividades básicas da vida diária. A 

importância da família na transferência de apoio aos idosos dependentes é fato 

incontestável. Essa esperança está em sintonia com os trabalhos que partem da 

teoria do intercâmbio social, abordagem que considera que o indivíduo, no decorrer 

da vida, assume tanto o papel de provedor quanto o de receptor de apoio, ou seja, é 

o fundamento da interação social (SAAD, 1999). 

 

Porém, vale ressaltar que nem todos os idosos dependentes possuem família 

e, no caso de possuírem, nem todas as famílias, ainda que extensas, têm como 

arcar sozinhas com eles. 

 

Nos conformes como se apresenta no Estatuto do Idoso, a criminalização do 

abandono e soa como um encobrimento que desvia a atenção do aspecto que 

deveria ser considerado crucial para a resolução do problema: Uma política sólida e 

concreta de apoio ao idoso em situação de dependência, marcada pela ação 

combinada da família e do poder público. 

 

Essa criminalização, quando desvinculada de uma política social ordenada, 

disfarça a falta de comprometimento efetivo do poder público com a velhice 

fragilizada. O que não é uma novidade se for levada em consideração a forma 

subsidiária com a qual o Estado vem tratando esse assunto. (MESTRINER, 2001). 

 

Os maus tratos contra os idoso se perpetuam devido a vários fatores que 

corroboram para que esse fenômeno cresça, em incidência, devem ser combatidos, 

através de políticas públicas eficientes que visem a desconstruir esse processo no 

seio da sociedade. 
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Assim a complexidade da violência, suas diferenças causalidades e formas de 

expressão tornam seu enfrentamento um grande desafio, pois exige o 

desenvolvimento de ações de múltiplas naturezas e em distintos planos e espaços: 

governamentais, não-governamentais, comunitários e familiares. 

 

A estrutura familiar não é um determinante da forma como se dá a cuidado, 

ou do modo das pessoas cuidarem de sua relação numa família. Duas famílias com 

a mesma composição podem apresentar modos de relacionamento completamente 

diferentes. O que conta, nesse caso, são suas histórias, a classe social de 

pertencimento, a cultura familiar e sua organização significativa do mundo 

(SZYMANSKI, 2002). 

 

Sugere-se também que os serviços de atendimento à população idosa sejam 

rigorosamente supervisionados pelos Conselhos do Idoso e Ministério Público, a fim 

de que as entidades governamentais e não-governamentais possam ser 

responsabilizadas, caso os procedimentos realizados nas mesmas não estejam em 

consonância com as legislações federais, estaduais e municipais direcionadas ao 

atendimento do idoso. 

 

Quanto as penalidades para entidades Multa; Advertência; Afastamento 

provisório ou definitivo de seus dirigentes; Suspensão do repasse de verbas 

públicas; Interdição da unidade; Fechamento da unidade.  

 

Penalidades civis, discriminar a pessoa idosa impedindo exercício da 

cidadania → 6 meses a 1 ano de reclusão e multa por abandono em hospitais ou 

não prover suas necessidades básicas → 6 meses a 3 anos de reclusão Lesão 

corporal → 1 a 4 anos de reclusão Apropriar-se ou desviar bens → 1 a 4 anos de 

reclusão e multa Coagir idoso sem discernimento de seus atos → 2 a 4 anos de 

reclusão Morte → 4 a 12 anos de reclusão. (Estatuto do Idoso, 2003). 
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2.4 Ficha de Notificação da Violência: um instrumento instigante para os 
profissionais de Saúde 
 

 

 O Ministério da Saúde – MS, reconhecendo que as violências e os acidentes 

exercem um grande impacto socioeconômico, especialmente no Sistema Único de 

Saúde – SUS, e que as propostas de intervenções pautadas na prevenção e na 

promoção da saúde precisaram ser atualizadas e amplamente modificadas. 

 

O Ministério da Saúde lançou, em 2001, a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Para consolidar a implantação dessa 

política, especialmente no tocante à Vigilância Epidemiológica de Violências e 

Acidentes, o Ministério da Saúde - MS publica este Instrutivo com orientações para o 

Preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada 

(versão 15 de junho de 2015, em anexo).  

 

O seu objetivo é subsidiar os(as) profissionais que atuam nas 

unidades/serviços notificadores para um preenchimento mais padronizado dessa 

ferramenta de coleta de dados, a partir de um conjunto de variáveis e categorias, 

que retratam as violências perpetradas contra grupos populacionais vulneráveis. 

 

A ficha de Notificação individual e o Instrutivo foram construídos em 

colaboração com profissionais deste Ministério e de outras instituições 

governamentais das três esferas que compõem o Sistema Único de Saúde-SUS, 

instituições de ensino e pesquisa, e parcerias não governamentais. Deve-se 

destacar que a notificação de violências contra crianças, adolescentes, mulheres e 

pessoas idosas é uma exigência legal, fruto de uma luta contínua para que a 

violência perpetrada contra esses segmentos da população saia da invisibilidade, 

revelando sua magnitude, tipologia, gravidade, perfil das pessoas envolvidas, 

localização de ocorrência e outras características dos eventos violentos. A 

notificação é uma dimensão da Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de 

Crianças, Adolescentes, idosos e suas famílias em Situação de Violência (BRASIL, 

2010a), que prevê também o acolhimento, o atendimento, os cuidados profiláticos, o 
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tratamento, o seguimento na rede de cuidado e a proteção social, além das ações 

de vigilância, prevenção das violências e promoção da saúde e da cultura da paz.  

 

Com a publicação deste instrumento, espera-se qualificar a notificação e, 

consequentemente, as informações destinadas a subsidiar o planejamento, o 

monitoramento, a avaliação e a execução de políticas públicas integradas e 

intersetoriais visando à redução da morbimortalidade decorrente das violências, 

assim como promover a saúde, a cultura de paz, a equidade e a qualidade de vida, 

de forma efetiva. (BRASIL,2010). 

 

Assim, acontece a necessidade extrema desses instrumentos seja utilizado 

nas Unidade de saúde. E através destas notificações que a epidemiologia evidencia 

os indicadores com os quais o sistema de saúde mede a magnitude das violências 

que ocorrem no cotidiano da vida privada, no espaço público e no interior das 

instituições e que se transformam em informações quantificáveis. Ou seja, sua 

reflexão parte dos dados sobre lesões, traumas e mortes que chegam a ser 

notificados pelo Sistema de Saúde. Seus limites são dados por vários fatores.  

 

O primeiro é a disposição ou a consciência de tornar públicos os abusos e 

maus tratos de forma que sejam relatados às autoridades de saúde ou de segurança 

pelas vítimas, pelos agressores ou por terceiros. Outro problema é a capacidade e a 

sensibilidade dos operadores de notificação e de cuidados para notificarem as 

causas básicas dos traumas, lesões e mortes e não apenas os sinais visíveis da 

vitimização. Por depender dessas circunstâncias cruciais, as informações 

epidemiológicas precisam ser sempre relativizadas, sobretudo quando se referem à 

magnitude de um problema tão complexo (MINAYO, 2004). 

 

Esse processo de aperfeiçoamento da vigilância de violências, aliado às 

políticas de atenção integral à saúde, proteção e garantia de direitos, foi fortalecido 

com a publicação da Portaria MS/GM nº 1.271 de 6 de junho de 2014, que define a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde 

pública e torna imediata (em até 24 horas) a notificação dos casos de violência 

sexual e de tentativas de suicídio na esfera municipal, com o propósito de garantir a 

intervenção oportuna nos casos.  
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Por fim, em 2014, revisou-se a Política Nacional de Promoção da Saúde e foi 

publicada a Portaria nº 2.446, de 11 de novembro, reafirmando como uma de suas 

prioridades o enfrentamento das violências. Entre os objetivos dessa Política estão a 

promoção da equidade, da intersetorialidade, da territorialidade, a participação social 

e a melhoria das condições e dos modos de viver, reduzindo vulnerabilidades e 

riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 

culturais e ambientais.  

 

Reafirma, ainda, o compromisso com a promoção da cultura da paz e do 

desenvolvimento humano seguro, saudável e sustentável. No processo continuado 

de aperfeiçoamento dos instrumentos de vigilância em saúde, o MS tem procurado 

harmonizá-los com as diversas políticas com as quais se avançam na efetivação dos 

princípios do SUS e nas demais políticas de inclusão e justiça social. Assim, seus 

dispositivos têm refletido nas diversas políticas e documentos balizadores das ações 

do âmbito da Saúde e de outros ministérios do campo social. Entre eles, cabe 

mencionar: • Portaria MS/GM no 2.528, de 19 de outubro de 2006, que institui a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é a temática estudada. 

 

Entretanto, quando o Ministério da Saúde menciona com tanta convicção 

sobre a extrema necessidades desses instrumentos de notificações nas instituições 

de saúde, e ainda evidencia a responsabilidade dos profissionais de saúde em fazer 

as notificações para que sejam indicadores epidemiológicos, isso sim, se torna uma 

preocupação para os profissionais da área da saúde.     

 

E através destas notificações que a epidemiologia evidencia os indicadores 

com os quais o sistema de saúde mede a magnitude das violências que ocorrem no 

cotidiano da vida privada, no espaço público e no interior das instituições e que se 

transformam em informações quantificáveis. Ou seja, sua reflexão parte dos dados 

sobre lesões, traumas e mortes que chegam a ser notificados pelo Sistema de 

Saúde. Seus limites são dados por vários fatores. 

 

Certamente, se toda esta responsabilidade se reflete nos serviços de saúde. 

Constituindo-se num enorme desafio para os profissionais quando são convocados a 

darem mais atenção ao tema da violência, fenômeno social crescente e indicador da 
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instalação de uma ‘sociedade de risco’. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

 

Os reflexos da violência são nitidamente percebidos no âmbito dos serviços 

de suade. Entretanto, o mais difícil está em o reconhecimento da violência como um 

tema interdisciplinar. As notificações transformam-se num passo primordial e numa 

estratégia eficiente de organização. Nesse contexto, enfatizo a necessidade do 

reconhecimento e da obrigatoriedade da notificação da violência, e dos meios 

disponíveis para a sua realização; como também, proporcionando o conhecimento 

do processo de encaminhamento e das medidas de proteção adequadas às vítimas. 

(MOREIRA, 2013). 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2011), todas as discussões apresentadas 

aqui envolvem os aspectos diagnósticos e o reconhecimento da violência e sua 

devida notificação. A ficha de Notificação é uma ferramenta utilizada como vigilância 

epidemiológica na área de saúde. Entretanto, a ausência de um sistema de registro 

dos casos de violência em saúde constitui-se numa enorme limitação em termos de 

informação.  

 

A ficha de Notificação possui questões que estão subdivididas em campos, 

englobando dados de identificação, dados detalhados da ocorrência, dados sobre 

evolução e encaminhamento, no setor de saúde e fora dele, além da circunstância 

da lesão definida pelo CID 10 (Código Internacional de Doenças; Ministério da 

Saúde, 2003).  

 

Se os procedimentos a serem seguidos pelos profissionais e instituições 

tivessem apoio das políticas públicas e que fossem eficazes, que viabilizassem 

programas preventivos e de tratamento para o enfrentamento dessa problemática. 

Mas, o que temos e a carência de políticas públicas incapazes de agilizar criação de 

programas e, principalmente, a manutenção de programas preventivos e de 

tratamento, necessários para promover o aprimoramento e evolução de técnicas 

para o enfrentamento dessa problemática. O aumento da violência no Brasil 

contribuiu, a partir da última década, para o desenvolvimento de estudos e 
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programas voltados para o combate e prevenção dessas agressões. (BRASIL, 

2011). 

 

Embora a responsabilidade do profissional de saúde frente a violência posa 

ser discutida sob dois aspectos principais -  o jurídico e o da consciência moral. A 

legislação brasileira não dispõe de uma boa orientação aos profissionais. Nesse 

sentido, torna-se necessário o treinamento e a articulação entre os profissionais de 

saúde, assistentes sociais, advogados, psicólogos, profissionais da educação, 

dentre outros, para um trabalho interdisciplinar na prevenção e combate da violência 

(BRAZ, 2000). 

 

Profissionais no exercício de suas profissões precisa obedecer a regras e 

normativas. Para os concelhos Federais da área da saúde, o profissional de saúde 

não seria diferente, vivemos em sociedade e é totalmente natural. Nesse contexto, 

além do dever de observância das regras gerais aplicadas a todos os cidadãos, o 

profissional deve atuar de acordo com as orientações normativas específicas e 

inerentes à função que exerce. Entretanto esses regimentos emanados por normas, 

gerais ou específicas, impostas pelo Estado e estabelecidos por atos normativos dos 

Órgãos de Fiscalização Profissional, são de cumprimento obrigatório. Isto significa 

que o seu descumprimento pode acarretar sanções de natureza jurídica e ético-

disciplinar.  

 

O sistema adotado pelo Código de Ética das profissões no campo da saúde 

fundamenta-se na responsabilidade deôntica, isto é, em um conjunto de deveres e 

obrigações. A grande maioria dos códigos não traz explicitamente a notificação da 

violência como um dever do profissional, no entanto, cita a responsabilidade em 

promover a saúde e a qualidade de vida, respeitando os direitos humanos. A 

responsabilidade jurídica do profissional de saúde com relação ao preenchimento da 

ficha de Notificação encontra-se na Lei Federal nº 10.788, que em seu artigo 5º 

preconiza: “A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui 

infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis” (Concelho Federal de Psicologia).  
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Pela interpretação deste artigo pode-se dizer que além do previsto na parte 

penal, o profissional de saúde também ficaria sujeito às penas previstas no seu 

Código de exercício profissional. A subnotificação nos casos de violência é um 

problema grave, sobretudo quando se sabe que as ações e políticas públicas para o 

enfrentamento da questão, têm como base os dados epidemiológicos. Ao se revelar 

como uma realidade pouco ou mal conhecida, essa situação acaba por configurar-se 

invisível, operando, em nível estrutural, como mais uma forma de violência. (KIND, 

2013).  

 

Estudos realizados em vários locais do Brasil revelam as dificuldades 

encontradas pelos profissionais para efetuar a notificação, segundo os 

pesquisadores, existem problemas na rede de serviços, nas regulamentações 

técnicas e nos mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de 

notificar. A ausência de respaldo da instituição, em caso de notificação, para com o 

profissional, gera insegurança e descrédito nas redes de apoio, pois estas 

encontram-se desarticuladas. (LUNA, 2010). 

 

Mesmo com a ausência de projetos de capacitação para os profissionais, 

prevenção para o acolhimento das vítimas. A violência apresenta-se como grave 

ameaça à vida da população, sendo oportuno destacar que, por meio da notificação, 

cria-se um elo entre a área da saúde e o sistema legal, delineando-se a formação de 

uma rede multiprofissional e interinstitucional de atuação, fundamental para uma 

intervenção menos burocrática e mais eficiente dos casos. 

 

 

2.5 Centro de Atenção Integral à Melhor Idade/CAIMI – Dr. Paulo Lima e a 
importância no segmento no Envelhecimento 
 

 

O Centro de Atenção Integral à Melhor Idade - CAIMI Dr. Paulo Lima, 

construído como parte integrante da rede de atenção especializada ao idoso, 

localizado na zona sul da cidade de Manaus, no bairro Colônia Oliveira Machado, o 

qual oferece a esse segmento populacional atendimento, como forma de garantir 

assistência ambulatorial de média complexidade aos idosos referenciados pelo 
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Sistema Único de Saúde – SUS, com equipe multidisciplinar especializada, 

constituída de profissionais de diversas áreas como: serviço social, nutrição, médico 

(clínico e geriatra), psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e 

odontologia, através de atendimento diferenciado, baseado nos preceitos da 

Gerontologia, com ênfase na prevenção e na abordagem das doenças prevalentes 

dessa faixa etária, objetivando o maior grau de resolutividade possível. A natureza 

da unidade é de uma policlínica, além de ofertar atividades como, oficinas e grupos 

de trabalho, que visam à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. 

 

Esta unidade oferece a cobertura para os bairros assistidos pela unidade e do 

entorno da comunidade; dessa forma, os atendimentos acontecem por livre 

demanda, com aproximadamente 16.397 pacientes cadastrados, além de atender os 

idosos oriundos de outras cidades, em razão de esta unidade estar estrategicamente 

localizada nas proximidades das margens Rio Negro e Solimões. 

 

O CAIMI, também realiza diversas atividades para o público dessa faixa 

etária, dentre elas: administrativos – registros burocráticos; assistenciais – serviços 

direcionados; educativos – educação permanente, informações, orientações, 

palestras em sala de espera, exposições em vídeo, cartazes principalmente 

trabalhos coletivos desenvolvidos com os idosos através de oficinas e grupos de 

trabalho. 

 

Os programas de saúde desenvolvidos pelo CAIMI consiste em: 

 

➢ Programa de Imunização  

 

Seu objetivo é combater as doenças imunopreviníveis na faixa etária de 60 

anos ou mais. Há dificuldade de implementação desse programa pela falta de 

informação e divulgação publicitária da importância da vacinação na faixa etária de 

60 anos ou mais, pois somente a intervenção individual dos profissionais das 

unidades não está sendo suficiente. 
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➢ Hipertensão e Diabetes 

 

No CAIMI, registram-se em livro próprio os diagnosticados, encaminham-se 

ao médico clínico os casos com fatores de risco ou sintomas indicativos e para o 

Grupo de Trabalho específico para este programa.  

 

➢ Programa de saúde bucal 

 

 Desenvolve ação de prevenção de doenças bucais (cárie, doenças 

periodontais, câncer de boca, escovação supervisionadas, controle de placa 

bacteriana). Tratamento propriamente Curativo: exames, tratamento restaurador, 

extrações dentárias, profilaxia, tartarectomia, curativo, aplicação de flúor e geografia 

periapical. 

 

➢ Grupo educação em saúde 

 

O Grupo “Educação em Saúde” é o mais antigo do CAIMI Dr. Paulo Lima, a 

partir dele surgiram outros grupos e oficinas, é a base dos trabalhos grupais 

desenvolvidos, e este grupo participa ativamente nas reuniões, encontros e eventos.  

 

➢ Oficina cine-matinê 

 

Este grupo é coordenado pelo Serviço Social da manhã e busca incentivar a 

consciência crítica, percepção e sensibilidade do idoso para temas diversos através 

de sessão de cinema com filmes e documentários de vários gêneros, e este 

encontro termina com debate sobre o filme em questão e registra as impressões dos 

idosos acerca do assunto proposto.  

 

➢ Grupo da nutrição 

 

O objetivo principal deste grupo é facilitar o conhecimento sobre alimentação 

aos idosos atendidos pelo CAIMI Dr. Paulo Lima, a fim de que a alimentação 

equilibrada possa auxiliar no tratamento, controle e prevenção de doenças. Através 

da demonstração da importância de se fazer uma alimentação equilibrada para a 
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manutenção da saúde; incentivo à busca de conhecimentos sobre alimentação e 

nutrição; e pelo repasse de conhecimentos sobre os nutrientes e sua importância.  

 

➢ Grupo da caminhada 

 

Este grupo tem a parceria da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer – 

SEJEL juntamente com os profissionais do CAIMI e busca por meio do desporto e 

pela atividade física, promover ações voltadas para o bom desenvolvimento 

psicomotor dos idosos.  

 

➢ Oficina da memória 

 

O objetivo da oficina é ativar e melhorar a capacidade mental do idoso, 

através de um programa de exercícios e técnicas de aprendizado e memorização.      

 

➢ Projeto chama vida 

 

Prática terapêutica de grupo em assistência Fisioterapêutica e fonoaudióloga 

para sequelados de AVC e familiares.  
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Figura 2 - Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) Dr. Paulo Lima 

 

Fonte: Google imagens, 2018.  

 

 

 

Figura 3 – Localização do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) Dr. Paulo Lima 

 

Fonte: Google imagens, 2018. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Delineamento do Estudo        

 

  

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa foram do tipo 

exploratório-descritivo e estão estruturados a partir de uma pesquisa 

qualitativa ao longo de todo o processo foram seguidos os pressupostos que 

orientam uma pesquisa qualitativa, sem, contudo, desconsiderar os critérios 

quantitativos. Os estudos qualitativos objetivam compreender e explicar a dinâmica 

das relações sociais; além disso, aplicam-se “ao estudo da história, das relações, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 1994, p. 22). 

 

Visto que o estudo objetivou a percepção do sujeito da pesquisa. O uso do 

método qualitativo se mostrou indispensável, mas também a observação da 

singularidade de cada caso diante da violência contra a pessoa idosa. É possível 

ressaltar alguns pontos importantes acerca do tipo de método escolhido para este 

trabalho, destacando-se entre eles aqueles que corroboram os conceitos 

preceituados por Minayo (2014) no que tange às características dos métodos 

qualitativos: os sujeitos da pesquisa foram propositalmente selecionados, a escolha 

dos instrumentos de coleta de dados foi intencional e, para a análise e interpretação 

dos dados, foi essencial a experiência pessoal da pesquisadora em relação à 

realidade estudada. 

 

Esta pesquisa no entanto, visa a análise das informações obtidas por meio de 

10 entrevistas realizadas com profissionais de saúde do Centro de atenção Integral 

à Melhor Idade no Município de Manaus – AM, sobre a percepção da equipe 

multidisciplinar em relação a violência contra a pessoa idosa. Na fase exploratória foi 

feito um mapeamento dos serviços e programas que atendem idosos em situações 

de violência, somente com perguntas livres e observações. A pesquisa foi realizada 
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com uma dentista, uma psicóloga, duas Assistentes Sociais, uma enfermeira, uma 

odontóloga uma nutricionista, um médico geriatra, um Clinico Geral, um 

fisioterapeuta e um enfermeiro. Ressalta-se que 6 eram do sexo feminino e 4 do 

sexo masculino.  

 

O estudo também retrata um resumo da importância e contribuição desses 

profissionais de saúde na responsabilidade de perceber os casos de violência nas 

instituições. É sabido que os profissionais de área da saúde exercem suas funções 

sob a proteção de um código de ética, este documento busca expor os princípios e a 

missão de uma determinada profissão. Segundo o autor Braz (2000), em se tratando 

da violência contra a pessoa idosa, estes profissionais não podem omitir nenhum 

tipo de negligencia. Embora a responsabilidade do profissional de saúde frente a 

violência possa ser discutida sob dois aspectos principais – o jurídico e a 

consciência moral. Optou-se nesta pesquisa analisar as concepções dos 

profissionais da saúde frente a violência contra a pessoa idosa e no questionário 

perguntas sobre as notificações, sem a intenção de confrontá-las.  

 

A legislação brasileira com seus artigos e decretos reconhece que o não 

cumprimento das leis acarreta implicações legais para esses profissionais. Portanto, 

baseados nestas normas éticas o profissional pode tomar decisões e adotar 

condutas para o desenvolvimento do seu trabalho. 

 

Considerando a importância desses profissionais de saúde, ressalto a ética 

médica, odontológica, de enfermagem e psicológica pela maior proximidade com os 

idosos em se tratando da questão de violência. Assim, as normas específicas de 

cada profissão preveem a necessidade de cada profissional de saúde têm de 

denunciar ou notificar as situações de violência aos órgãos competentes.  

 

Segundo o código de ética médica, esse profissional tem o dever de preservar 

a dignidade do paciente, logo sua aproximação no momento da consulta e exames 

lhes dá a possibilidade de observar o paciente quanto a violência, seja ela física ou 

negligencias. Quanto à enfermagem, eticamente, seu código menciona maus tratos, 

o que faz com que a reponsabilidade seja a mesma do médico, observar o paciente 

e fazer as notificações ou denúncia. O cirurgião-dentista tem uma importância muito 
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grande, pois suas chances são maiores quanto a observação da violência 

principalmente a física já que as chances de lesões no rosto e na boca ser maiores. 

O psicólogo tem a responsabilidade de observação biopsicossocial. Portanto, estes 

profissionais tem condições em todos os aspectos no paciente em perceber esses 

tipos de violências. Quanto as suas obrigações éticas com as instituições protetoras 

são maiores. O artigo 2 do código de ético do psicólogo veda a participação ou 

conivência com “quaisquer atos que caracterizem negligencia, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão”. 

 

Todos os códigos de ética dos profissionais e seus direitos e deveres estarão 

nas referências teóricas sobre notificações no capítulo sobre as Instituições 

protetoras. 

 

Para a consecução dos objetivos foi elaborada uma entrevista 

semiestruturada com os sujeitos da pesquisa, constando questões subjetivas sobre 

o tema investigado, referentes à percepção da equipe multidisciplinar acerca da 

violência contra a pessoa idosa (Apêndice A). 

 

A entrevista semiestruturada, segundo Minayo (2014), combina perguntas 

abertas e fechadas sobre o tema em questão, desta forma é possível o entrevistado 

falar sobre a temática da pesquisa sem se prender às questões previamente 

formuladas. Vale lembrar que a entrevista não se resume a uma tarefa simples de 

coleta de dados; é considerada uma técnica fundamental para a recuperação das 

representações sociais nas quais o indivíduo está inserido.  

 

Nesse sentido, na visão de Minayo (1996, p.109):  

  

O que faz da entrevista um instrumento privilegiado de coleta de 
informações, na área de ciências sociais, é a possibilidade da fala 
ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, 
normas e símbolos, e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, 
através de um porta voz, as representações de grupos determinados 
em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. 
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3.2 Cenário e participantes do estudo 

  

 

O cenário de estudo foi o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI, 

Dr. Paulo Lima, construído como parte integrante da rede de atenção especializada 

ao idoso, localizado na zona sul da cidade de Manaus, no bairro Colônia Oliveira 

Machado, que oferece atendimento, a esse segmento populacional garantindo 

assistência ambulatorial de média complexidade aos idosos referenciados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, com equipe multidisciplinar especializada, 

constituída de profissionais de diversas áreas como: serviço social, nutrição, médico 

(clínico e geriatra), psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e 

odontologia, através de atendimento diferenciado, baseado nos preceitos da 

Gerontologia, com ênfase na prevenção e na abordagem das doenças prevalentes 

dessa faixa etária, objetivando o maior grau de resolutividade possível.  

 

A natureza da unidade é de Policlínica, sendo uma instituição médica onde é 

prestada uma gama alargada de cuidados de saúde, incluindo serviços 

de diagnósticos e de tratamento ambulatório, sem necessidade de internamento. 

Uma policlínica típica oferece os serviços de um leque diversificado de profissionais 

de saúde, incluindo médicos e enfermeiros de múltiplas especialidades, que prestam 

cuidados de saúde em regime ambulatório, incluindo atendimento urgente e 

pequena cirurgias, mas não oferece serviços cirúrgicos de média e grande 

complexidade e não permite a prestação de cuidados pré e pós-operativos nem 

de cuidados intensivos. Além desses serviços, ofertar atividades como, oficinas e 

grupos de trabalho, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida da 

pessoa idosa. 

 

Esta unidade oferece a cobertura para os bairros assistidos pela unidade e do 

entorno da comunidade; dessa forma, os atendimentos acontecem por livre 

demanda, com aproximadamente 16.397 pacientes cadastrados, muitas vezes 

atendendo idosos oriundos de outras cidades, em razão de esta unidade estar 

estrategicamente localizada nas proximidades das margens Rio Negro e Solimões. 

(Figura 3). 
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 O CAIMI, também realiza diversas atividades para o público dessa faixa 

etária acima de 60 nos, dentre elas: administrativos – registros burocráticos; 

assistenciais – serviços direcionados; educativos – educação permanente, 

informações, orientações, palestras em sala de espera, exposições em vídeo, 

cartazes principalmente trabalhos coletivos desenvolvidos com os idosos através de 

oficinas e grupos de trabalho. 

 

A missão dos CAIMIs é garantir assistência ambulatorial de média 

complexidade aos idosos referenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio de uma equipe multidisciplinar especializada, oferecendo à população um 

atendimento diferenciado, respeitando as peculiaridades da idade como também um 

olhar para os problemas sociais e familiares com ênfase na prevenção e no 

manuseio de doenças prevalentes com o maior grau de resolutividade possível. 

 

As entrevistas foram feitas de acordo com o tempo de cada profissional, o 

Centro de Atenção a Melhor Idade – CAIMI, está aberto pela manhã e tarde sendo 

que o fluxo dos profissionais de saúde na instituição e maior pela manhã. Portanto, 

foram necessários uns trinta dias para fazer todas as entrevistas. Algumas vezes as 

entrevistas foram interrompidas pelo profissional devido algumas chamados de 

emergência na própria unidade ou em outras Instituições. Nesses dias também foi 

preciso aguardar profissionais de licença ou que estavam em viagens. Os 

questionários foram respondidos nos seus consultórios, respeitado o tempo de cada 

profissional. 

 

A opção pela coleta de dados mediante a utilização dos questionários com 

perguntas semiestruturadas de estudo social é sustentada por ser um instrumento 

que possui um roteiro abrangente e questões que permitem a abordagem 

condizente com os objetivos e pressupostos da pesquisa. Também as informações 

contidas nos questionários como as variáveis sociodemográficas dos pesquisados 

do estudo que foram: idade, sexo, estado civil, naturalidade, definição de raça/cor, 

tempo de atuação no CAIMI, profissão e religião, são dados relevantes nesta 

pesquisa. 
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 Adicionam-se nesse estudo o levantamento das situações que levaram à 

suspeita de maus-tratos, as dificuldades para confirmar a ocorrência de maus-tratos, 

os tipos de suspeita de violência, os fatores de risco, a evolução dos casos e os 

encaminhamentos dados às ocorrências. 

 

As formas de maus-tratos ou violência consideradas neste estudo foram 

estabelecidas conforme classificação internacional e conceituação oficializada no 

documento Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2001). São elas: violência física, psicológica, sexual, abandono, 

negligência, abuso financeiro e econômico e autonegligência. É importante salientar 

que cada idoso pode ter sido vítima de mais de um tipo de suspeita de 

violência.  Entretanto, somente será considerada a concepção dos profissionais 

pesquisados em relação a temática.  

 

No decorrer desta pesquisa, adotam-se os termos violência contra a pessoa 

idosa, assim como poderíamos ter usado maus-tratos. Isso porque ambos os termos 

são denominações já consagradas nas legislações. Privilegiam-se as disposições 

constantes da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 8º – “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” –, do 

Estatuto do Idoso, em seu artigo 19 – “Os casos de suspeita ou confirmação de 

maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de 

saúde [...]” –, e ainda a definição de maus-tratos proposta pela Rede Internacional 

de Prevenção Contra Maus-Tratos em Idosos – “[...] uma ação única ou repetida, ou 

ainda ausência de uma ação devida, que causa sofrimento ou angústia, e que ocorre 

em uma relação em que haja expectativa de confiança”. (MACHADO, QUEIROZ, 

2006, p. 1152). 

 

            As entrevistas foram transcritas, organizadas e analisadas tendo como 

referencial a análise da temática; Violência contra a pessoa idosa: percepção da 

equipe multidisciplinar no Centro de Atenção à Melhor Idade – CAIMI, abrangendo 

ações efetuadas frente a violência e a notificação ou denúncias em casos de 

situações identificadas, abrangendo também a interação com a família e as 

sugestões dos profissionais quanto a atenção. A análise qualitativa, levou em conta 
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a relevância atribuídas pelos profissionais e as especificidades a atenção dada ao 

idoso em situação de violência. 

  

 

3.3 Aspectos Éticos 

 

 

O projeto de pesquisa referente a este estudo foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos da Pontifícia Universidade Católica São 

Paulo (PUC/SP), obedecendo aos critérios da Resolução nº 466/ 2012, que trata das 

normas para a pesquisa com seres humanos que incorpora sob a ótica do indivíduo 

e das coletividades e autonomia. Os participantes que aceitarem participar deste 

estudo deverão assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – (TCLE) 

constante desta proposta de pesquisa de mestrado. 

 

 

3.4 Resultados e Discussões 

 

 

 O Subcapítulo apresenta o resultados e discussões da pesquisa sobre 

violência contra a pessoa idosa: A percepção da equipe multidisciplinar do Centro de 

Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI do Município de Manaus – AM.  

 

Levando, sempre, em consideração que as perguntas do questionário 

estavam focadas no objetivo do trabalho, violência contra a pessoa idosa: percepção 

da equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Integral a melhor idade. 

 

A seguir, a análise e a interpretação dos dados da pesquisa, em articulação 

com o referencial teórico do presente trabalho.  
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BLOCO DE RESPOSTAS  

 

2.0 Para você, o que é violência contra a pessoa idosa? 

 

O primeiro entrevistado [...] É qualquer ato que venha a constranger o idoso. 

 

O segundo entrevistado [...] Qualquer ato de agravo que possa interferir na vida do 

idoso, tanto no físico, psicológico e social. 

 

O terceiro entrevistado [...] São seus direitos negados ou desrespeitados por 

outro. 

 

O quarto entrevistado [...] Tudo que vai de encontro com o bem estar social, 

psicológico e econômico do idoso. 

 

O quinto entrevistado [...] Qualquer situação de agravo ao idoso é violência 

 

O sexto entrevistado [...] Toda a ação que venha a denegrir a pessoa do idoso e 

violência 

O sétimo entrevistado [...] qualquer ação que exponha o idoso em perigo ou 

negligência. 

 

O oitavo entrevistado [...] Maus tratos cometidos com pessoas idosas. 

 

O nono entrevistado [...] Os maus tratos tanto físicos quanto emocionais é 

negligência. 

 

O décimo entrevistado [...] Qualquer ação que possa comprometer a integridade 

do idoso tanto física quanto emocional. 

 

 Os resultados obtidos na pesquisa, a seguir descritos, são de significativa 

relevância para pôr mais luz no tema “violência contra a pessoa idosa”, sendo mais 

um estudo, provocativo até, para os debates e determinação de políticas públicas de 

combate aos atos correspondentes. 
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 Houve uma nada surpreendente unanimidade nas respostas dos pesquisados 

quando a questão era o conceito sobre “o que era a violência contra o idoso”. As 

repostas estavam 100% no quadrante: “atos que venham a constranger o idoso; 

negação e violação de direitos; desrespeitos; ações que denigram a integridade; e 

maus tratos”. 

 

A concepção obtida na pesquisa corrobora com o preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) que define a violência como o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça contra si próprio, contra 

outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. 

 

O conceito de violência definido pela OMS se inicia pelo uso intencional da 

força e o poder sobre o outro. 

 

Para Arendt (1994, p. 29), “a forma extrema de poder é o de todos contra um, 

a forma extrema de violência e um contra todos”.  A “violência”, finalmente, como já 

disse, distingue-se por seu caráter instrumental. Do ponto de vista fenomenológico, 

está ela próxima do vigor, uma vez que os instrumentos da violência, como todos os 

demais, são concebidos e usados para o propósito da multiplicação do vigor natural 

até que, no último estágio de desenvolvimento, possam substituí-lo.  

 

Ainda, segunda a autora, a violência é um meio para um fim que seria o 

poder, fica mais simples entender que as situações atuais em relação à violência no 

Brasil estão em completo desacordo frente a essa concepção, pois cada vez mais 

presenciamos a violência sendo anunciada como poder ou autoridade do Estado, 

enquanto a mesma não passa de uma instrumento. 

 

Entretanto, para Minayo (2004), violência contra a pessoa idosa pode assumir 

várias formas e ocorrer em diferentes situações.  Por diferentes motivos, entretanto, 

é impossível dimensioná-la em toda a sua abrangência. A gravidade e o impacto 

social da violência sobre a saúde individual e coletiva podem ser visíveis ou 

invisíveis: as visíveis são as lesões e mortes; as invisíveis são aquelas que ocorrem 
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sem machucar o corpo, mas provocam sofrimento, desesperança, depressão e 

medo (BRUNO, 2015). A violência é representada por ações humanas que 

ocasionam danos físicos, emocionais, morais e espirituais (MINAYO E SOUZA, 

1995). 

 

2.1 Que situações de violência contra o idoso você já percebeu durante o 

atendimento? 

 

O primeiro entrevistado [...] durante os meus atendimentos com os idosos, se 

torna bem difícil perceber qualquer tipo de violência, até porque na minha opinião 

o agressor é sem dúvida a família, aquele que cuida e está presente no momento 

da consulta, logo o idoso não vai se manifesta em relação a violência diante desse 

familiar. O que ainda podemos fazer é prestar atenção nas suas vestimentas, nos 

seus aspectos físicos, enfim, fica difícil se focar nessas questões. 

 

O segundo entrevistado […] Bom, nos meus atendimentos provavelmente já 

presenciei questões de abandono, negligencia, questões econômicas e bastante 

idosos com problemas psicológicos. 

 

O terceiro entrevistado [...] Aqui no meu consultório percebo com frequência são 

as negligencias familiares, questões econômicas e problemas psicológicos. 

 

O quarto entrevistado [...] Já presenciei injurias com o idoso, negligencia devido 

seu estado emocional. 

 

O quinto entrevistado [...] Todos os tipos de violência que você possa imaginar, 

somente a física que são poucos os casos. 

 

O sexto entrevisto [...] As raras as vezes que presenciei, todavia, só vi algumas 

poucas vezes]. 

 

O sétimo entrevistado [...financeiro e abandono] 

 



57 
 

O oitavo entrevistado [...] Negligencia familiar, má administração do dinheiro do 

idoso, percebo alguns que não se alimenta direito e também a questão de higiene. 

 

O nono entrevistado [...] Eu particularmente nunca percebi nada. 

 

Décimo entrevistado [...] Nunca percebi. 

 

Segundo os relatos dos entrevistados, em 80% das respostas os   disseram já 

ter percebido sinais de violência em seus atendimentos, mas que em nenhuma 

dessas ocasiões o idoso quis se manifestar e explicitar a violência e o agressor e 

que achavam muito difícil focar nessas questões durante o atendimento. Nesse 

sentido, mesmo estes, sabendo de suas responsabilidades quanto à identificação e 

dos cuidados com a vítima, alegam ter muita dificuldade para intervir, mormente 

quando se percebe que o próprio agressor (membro da família), aquele cuidador, 

está ao lado do idoso no momento do atendimento. Para esses profissionais restam 

os argumentos sobre as noções dos processos e das relações sociais interpessoais, 

de grupos e classes   que se sustentam nas clausulas da Constituição Federal que 

imputa aos familiares a responsabilidade com os idosos, e se não houver a devida 

proteção, a inferência da punição.   

 

Evocando novamente Arendt (1994) que diz “A banalização do mal”? A 

violência é uma realidade e, muitas vezes, nos torna incapazes de compreendê-la, 

pois ela é o oposto da paz e do bem, seu impacto é devastador, impiedoso e 

implacável. Suas consequências nos leva somente a um único caminho: ao caminho 

da morte e a morte é a ausência total da capacidade de refletir sobre qualquer coisa 

que seja.  

 

Podemos, também, afirmar que a violência se instala quando o poder é frágil, 

como nos ensina Hannah Arendt em seus escritos, e eles são fundamentais para 

entendermos os tempos atuais dilacerados por guerras, preconceitos, e regimes 

totalitários, pela sociedade de massas e por crimes contra a vida. A violência foi 

totalmente banalizada, o mal se estala de forma sórdida na atual administração que 

o noticiário diário sobre os seus avanços passa a se tornar visivelmente banalizado.  
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Ainda de posse dos pensamentos de Arendt (1994, p. 40). “Não pode haver 

processo de pensamento que não seja o resultado de uma experiência pessoal. 

Todo pensamento é um “repensar”: pensa-se depois da coisa, a banalidade do mal, 

é a suspensão da capacidade de pensar”.  

 

Isso pode nos ajudar a pensar no sentido e nos efeitos da exclusão 

indiferente que atinge grande parte de nossa sociedade e, também, nos custos da 

nossa própria indiferença às cenas de violência. Indiferença e exclusão alimentam-

se mutuamente, mantendo a impossibilidade de laços sociais e a dificuldade de 

construção de um outro discurso. 

 

Por todas as questões expostas, percebe-se que vale muito a pena a releitura 

das frases de Beauvoir (1970, p. 94): “o idoso é uma espécie de objeto incômodo é 

inútil”. Quando não respeita uma pessoa em sua integridade emocional, intelectual e 

material, ela é excluída da sociedade pelo governo, pelas instituições, pelos 

familiares, por todas as pessoas em geral. 

 

Segundo os relatos dos entrevistados, a maioria disse já ter percebido tal 

situação, para muitos desses profissionais os argumentos são sempre as noções 

sobre os processos e as relações sociais interpessoais, de grupos e classes. Nesse 

sentido, mesmo os profissionais sabendo de suas responsabilidades quanto à 

identificação e dos cuidados com a vítimas, os profissionais alegam ter muita 

dificuldade para intervir nestas questões, quando se percebe que o próprio agressor 

é a família, aquele cuidador que está bem ao lado do idoso no momento do 

atendimento. Seus argumentos se sustentam no momento em que a constituição 

Federal impõe aos familiares tal responsabilidade sem as devidas proteções. 

 

O Estatuto do idoso (BRASIL, 2003) impõe, terminantemente, que a família 

tenha total responsabilidade sobre os cuidados com o idoso. Assim, é previsível que 

a negligência e o abandono sejam atribuídos a parentes. Boa parte das famílias com 

problemas de violência, os membros já possuem um repertorio interpessoal para 

lidar com dificuldades, como consequência a ausência de habilidades em conviver 

com essas condições.  
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Estas concepções, possivelmente remetem, esses familiares a sua história e 

ao modelo de conduta familiar desses idosos com suas interações, incluindo 

diferencias de gerações, o que pode recorrer sempre episódios de violências em 

ciclos.  

 

Abath et al. (2012) constataram que as questões sobre a violência contra o 

idoso, é sempre devido a relações enfraquecidas e história familiar prévia de 

violência que favoreceram o surgimento da agressão. As famílias despreparadas 

para compreender, administrar seus próprios conflitos tendem a ser violentas, a 

qualidade da relação entre ele e o idoso depende de crenças e valores e 

concepções sobre velhice. 

 

No que se refere à presença de violência nos idosos atendidos, observou-se 

que os participantes percebem o fenômeno, mas consideram que aquilo não diz 

respeito ao seu trabalho. Para muitos, até aconteceu de fazerem perguntas para o 

idoso sobre o seu comportamento ou machucados e eles negam ou, simplesmente, 

olham para o seu cuidador e não responde. Nessa questão, observou-se que, dos 

dez entrevistados, somente dois disseram nunca ter observado qualquer tipo de 

violência no idoso no momento do atendimento. Entretanto, pelo fato das 

observações dos profissionais com os idosos estarem sempre em prevalência à 

condição biomédica, o foco de atenção e cuidado em todos os aspectos humanos 

deixa a desejar. A noção de curso de vida mostra-se uma evidência superficial, em 

boa parte dos pesquisados, em questões mais intrínsecas como as emoções 

expressadas no momento do atendimento.   

 

Como apontado por Debert (2018), observa-se que na fala dos profissionais a 

presença de ideologia difundida de uma velhice nas sociedades industrializadas era 

traçar um quadro dramático de perda de status social dos velhos. Dessa 

perspectiva, a situação atual em que os velhos se transformam em um peso para a 

família e para o Estado, opunha-se a uma Idade de Ouro em que eles, dada sua 

sabedoria e experiência, eram membros respeitados na família e na comunidade. O 

empobrecimento, a perda de papeis sociais e os preconceitos marcariam a velhice 

nas sociedades modernas, que abandonam os velhos a uma existência sem 

significado. 
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2.3 Quais os tipos de violência que acometem a pessoa idosa? 

 

O primeiro entrevistado [...] Exploração financeira, o abandono, agressão física, 

verbal, psicológica dentre outras. 

 

O segundo entrevistado [...] Aqui conhecemos os setes tipos de violência referente 

ao idoso. 

 

O terceiro entrevistado [...] Física, psicológica, sexual, financeira, autonegligência. 

 

O quarto entrevistado [...] Psicológica, física, financeira, afetiva, negligencia e 

abandono. 

 

O quinto entrevistado [...] Todos os tipos de violências, pois são seres humanos e 

estão passível de sofrer qualquer tipo de violência. 

 

O sexto entrevistado [...] Psicológica, física, financeira e negligencia 

 

O sétimo entrevistado [...] Falta de atenção familiar, ou no grupo ao qual se 

encontra, falta de medicação, falta de atendimento em qualquer âmbito. 

 

Oitavo entrevistado [...] Física, financeira e abandono. 

 

O nono entrevistado [...] Física, emocional e financeira 

 

O décimo entrevistado [...] Violencia psicológica, financeira, sexual, negligencia, 

física e abandono. 

 

  Quanto a questão do conhecimento sobre a diversidade da violência, 100% 

dos entrevistados estão cientes das tipologias de violência contra a pessoa idosa. 

 

  A concepção obtida na pesquisa corrobora com o preconizado de Souza; 

Freitas; Queiroz (2007); são estabelecidos diferentes tipos de violência, sendo que 

as formas de violência contra idosos mais comuns são o abuso físico, o abuso 
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sexual, o abuso emocional ou psicológico, a exploração financeira ou material, o 

abandono e a negligência. Esses tipos de violência podem acontecer de forma 

isolada ou em conjunto.  

 

É comum que idosos submetidos a constantes situações de violência no lar, 

apresentem diminuição gradual de suas defesas físicas e psíquicas, resultando em 

aumento de problemas de saúde como doenças psicossomáticas, transtornos 

depressivos e fuga da realidade. Algumas vítimas reagem à situação abusiva com 

condutas autodestrutivas (autonegligência), normalmente associadas a quadros 

depressivos e a transtornos pós-traumáticos, que podem culminar em tentativas de 

suicídio (GODIM; COSTA, 2006). 

 

A violência emocional e social se apresenta como a mais praticada contra a 

pessoa idosa, e quase sempre aparece associada a outros tipos de maus-tratos. A 

sua manifestação mais comum é a agressão verbal, por meio da qual a pessoa 

idosa é desrespeitada, ridicularizada e depreciada. O tratamento impessoal ou 

infantilizado, comumente utilizado por familiares, empregados e profissionais da área 

da saúde, também, podem contribuir para a crise de identidade e para a diminuição 

da autoestima do idoso. Outras formas específicas de violência, como a violência 

financeira, intensificam o sofrimento psicológico do idoso, que tende a se sentir 

ainda mais oprimido e culpado diante da própria impotência (GONDIM; COSTA, 

2006). 

 

2.4 Como profissional de saúde, como você atuaria frente a uma situação de 

violência contra a pessoa idosa? 

 

O primeiro entrevistado [...] Denunciando e orientando o próprio idoso a denunciar 

no caso dos idosos esteja com sua cognições preservadas. 

 

O segundo entrevistado [...] Notificaria e encaminharia aos órgãos competentes e 

além de orientar a família e o próprio idoso aos seus direitos. 

 

O terceiro entrevistado [...] Conversaria com a família ou acompanhante, 
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orientando para procurar ajuda junto a equipe de assistência social e psicologia e 

envolveria a equipe dependendo da extensão iria denunciar. 

 

O quarto entrevistado [...] Orientaria o acompanhante e a família. Tens que 

entender que a demência e depressão no idoso geram estresse no cuidador 

facilitando a violência, o cuidador deve ter os motivos dele. 

 

O quinto entrevistado [...] Notificaria de agravo a vigilância 

 

O sexto entrevistado [...] Encaminharia aos setores que poderiam orientar melhor 

 

O sétimo entrevistado [...] Orientação e encaminharia a delegacia do idoso. 

 

O oitavo entrevistado [...] Primeiro orientaria as partes, porque a negligencia pode 

esta mascarada e nem todo é perceptível como no caso de violência. 

 

O nono entrevistado [...] Em geral costumo ouvir ambas as partes, apresento 

sempre o estatuto do idoso e tento resolver antes de chegar na delegacia, já 

tivemos caso aqui que foi solucionado. 

 

O Décimo entrevistado [ ..] Realizo a notificação e encaminho ao serviço social. 

 

 Obtivemos 100% das respostas dos entrevistados. Eles têm consciência de 

suas obrigações frente a esses tipos de acontecimentos e, principalmente, o que se 

deve fazer no caso de um atendimento de um idoso em situação de violência. 

Entretanto, observa-se, também, um velamento da violência contra o idoso. Em 

outras questões relacionadas à violência, os entrevistados declararam a inexistência 

dessas situações nos serviços em que atuam, ou pelos quais são responsáveis. Por 

outro lado, relataram casos de idosos submetidos à violência, vivenciados no 

cotidiano do Centro CAIMI. Desse modo, esses profissionais fazem distinção entre o 

que considera incluso na categorização “violência contra a pessoa idosa”. 

 

 Entretanto, são as circunstâncias com que lidam no cotidiano, por mais que 

as atribuições profissionais seja visíveis as situações de violência contra a pessoa 
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idosa. Um dos fatores predominantes que pode contribuir para ocultar o 

reconhecimento da violência, é o impedimento dos profissionais em intervir em 

certas situações. Na visão dos entrevistados, o que se deve fazer diante destas 

situações de idosos vitimizados, constitui um grande desafio que transcende o setor 

de saúde, diante do qual os profissionais se sentem desamparados diante das redes 

de proteção ao idoso. (SOUZA, 2012).  

 

 É de responsabilidade do profissional da saúde acolher as vítimas de 

violência com o intuito de preservar sua integridade física e emocional e tentar 

minimizar quaisquer transtornos ocorridos. Assim, com esta postura, o profissional 

poderá contribuir para a quebra do ciclo da violência. Em contrapartida, a falta de 

preparo dos profissionais pode ser conivente para a reincidência e o agravamento 

da violência contra a pessoa idosa (LETTIERE, 2008). 

 

 Para Souza (2012), mesmo com tantas leis e portarias para proteção da 

pessoa idosa, ressalta-se que o mais importante para esses profissionais lhes seria 

uma boa qualificação, bons estágios e cursos especializados. Entretanto, a maioria 

das propostas são sempre limitadas, o que dificulta a aproximação com a prática; 

além disso, a falta de suporte das instituições para os profissionais da saúde faz 

com que suas assistências sejam baseadas em suas experiências de vida, por isso 

a insegurança vivenciada pelos profissionais frente à pessoa vitimizada. 

 

2.5 Você tem ciência das suas obrigações legais de notificação de suspeita 

de violência contra a pessoa idosa? 

 

O primeiro entrevistado [...] Sim] 

 

O segundo entrevistado [...] Sim, inclusive como parte do procedimento mas nunca 

levou a nada, a não ser o acúmulo de papeis no atendimento, quero provas do 

que foi feito com essas notificações. A notificação muitas vezes faz o idoso se 

afastar da instituição, passa a não confiar, a camuflar, esconder a violência, 

quando se percebe esse idoso já está se afastando ou fica mudo. A notificação 

atrapalha a relação de confiança. Nunca me mostraram o que fazem com uma 
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notificação, e somente mais uma burocracia que não leva a fruto algum. O que 

está faltando é gente para fazer o meu trabalho de conciliação, esclarecimento, 

educação familiar, sensibilização, o que poucos profissionais assumem, e que se 

dediquem. A maioria foge e passam o bastão para outro “...eu já notifiquei” não 

chama a família, não se expõem como muitas vezes dizemos, inclusive com 

marginais dada a nossa área vermelha. Precisamos mudar com cara a cara e não 

com montes de papeis. 

 

O terceiro entrevistado [...] sim, mas nem sempre é possível a denúncia, porque o 

idoso não aceita denunciar a família ou a pessoa que comete a violência. 

 

O quarto entrevistado [...] não conheço esta obrigação. 

 

O quinto entrevistado […] sim mas, deveria melhorar. 

 

O sexto entrevistado [...sim, mas não funciona. 

 

O sétimo entrevistado [...] Acredito ser um dever de todos os profissionais não 

somente o médico, proteger a integridade física, moral e emocional do paciente e 

uma obrigação de todos os profissionais da saúde. 

 

O oitavo entrevistado [...] sim. 

O nono entrevistado [...] não. 

 

O decimo entrevistado [...]sim, através deles deve ter uma ligação entre os 

sistemas judiciários. 

 

 

 Embora a responsabilidade do profissional de saúde frente à violência possa 

ser discutida no âmbito jurídico, fica muito claro, para os entrevistados, que a 

pergunta instiga e lhes deixa aborrecidos. 90% disseram conhecer a ficha de 

Notificação, mas não faz uso dela; na concepção dos entrevistados esse documento 

não tem eficácia nenhuma. Certamente que a pergunta trazida a eles foi intencional, 

porém, não se tem nenhum motivo para confrontá-los, mais foi como se estive já que 
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o segundo entrevistado deixa a sua posição destacada como garantia de nunca ter 

visto nenhum resultado nestas notificações. Percebe-se que não se trata somente 

da falta de informações dos profissionais em relação as notificações, se deve ao 

desconhecimento acerca de como proceder frente a esses casos. 

 

 Além disso, existem vários entraves à notificação, como escassez de 

regulamentos que firmem os procedimentos técnicos para isso, ausência de 

mecanismos legais de proteção para o profissionais encarregado de notificar, falha 

na identificação da violência nos serviços de saúde e a quebra do sigilo profissional. 

(GONÇALVES, 2002). 

 

Para o Ministério da Saúde (2016), é apresentada, em comum, a discussão 

dos aspectos que envolvem o diagnóstico e o reconhecimento da violência e sua 

devida notificação. A ficha de Notificação é uma ferramenta utilizada como vigilância 

epidemiológica na área de saúde. No entendimento dos profissionais entrevistados, 

a ficha de Notificação tem uma repercussão muito maior, envolve os aspectos 

profissionais e sociais. 

 

Para D’ Oliveira (1999), os reflexos da violência são, nitidamente, percebidos 

no âmbito dos serviços de saúde, seja pelos custos que representam, seja pela 

complexidade do atendimento. O fato é que toda essa complexidade gera 

insegurança no profissional da saúde que percebe a falta de assistência quanto aos 

informes da notificação e, também, o desconhecimento do significado da ficha de 

Notificação para muitos profissionais. Dada a estas circunstâncias, como seria a 

abordagem do profissional para com este idoso violado? Porque, para muitos 

profissionais assim como para os idosos, falta informação quanto à ficha de 

Notificação e a denúncia? 

 

Para D’ Oliveira (1999), todo profissional de saúde deve lembrar que 

notificação não é denúncia. No caso de crianças vítimas de violência, a mera 

suspeita deve ser notificada, não só à vigilância sanitária, como também ao 

conselho tutelar; o mesmo se aplica aos idosos, devendo ser notificados e 

encaminhados à autoridade policial, Ministério Público ou Conselho do Idoso. 
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A ficha de Notificação possui questões que estão subdivididas em campos, 

englobando dados de identificação, dados detalhados da ocorrência, dados sobre 

evolução e encaminhamento, no setor de saúde e fora dele, além da circunstância 

da lesão definida pelo CID 10 (Código Internacional de Doenças). 

 

 No Brasil, o registro de situações de violência familiar é fragmentado, o que 

provoca prejuízo para uma rotina clara e eficaz, ocasionando deficiências nos 

procedimentos a serem seguidos pelos profissionais e instituições (SENN, 2001). 

Além disso, há carência de políticas públicas eficazes que viabilizem a criação e, 

principalmente, a manutenção de programas preventivos e de tratamento 

necessários para promover o aprimoramento e evolução de técnicas para o 

enfrentamento dessa problemática.  

 

Estudos realizados em vários locais do Brasil revelam as dificuldades 

encontradas pelos profissionais para efetuar a notificação. Segundo os 

pesquisadores, existem problemas na rede de serviços, nas regulamentações 

técnicas e nos mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de 

notificar. A ausência de respaldo da instituição, em caso de notificação para com o 

profissional, gera insegurança e descrédito nas redes de apoio, pois estas 

encontram-se desarticuladas (BRASIL, 2002). 

 

Segundo D’Oliveira e Schraiber (1999), a compreensão dos profissionais 

quanto à violência como problemática diz respeito à esfera da Segurança Pública e 

à Justiça, e não à assistência médica. Dessa forma, há o “distanciamento” da 

obrigação de notificar, e a equação correspondente ao fato dela existir independente 

de sua notificação, é evidentemente comprometida.  

 

As dificuldades nas notificações de violência é provocada pela “falta de 

adequação técnica e material para a realização da tarefa, ou seja, falta de pessoal, 

rotinas de registro não adequadas à dinâmica do trabalho, ausência de 

informatização e pouca valorização da prática de registro” (DESLANDES, 2000, p. 

146) 
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2.6 Em sua opinião, quais os fatores de risco que levam a pessoa idosa a 

sofrer violência? 

 

O primeiro entrevistado [...] a vulnerabilidade física e emocional. 

 

O segundo entrevistado [...] Problemas sociais como baixa renda, a estrutura 

familiar desestruturada com pessoas drogadas, falta de valores morais que a cada 

dia que tem em nossa sociedade atual. 

 

O terceiro entrevistado [...] Falta de amor, a estrutura familiar comprometida com 

outras coisa e deixa o idoso de lado, falta envolvimento da família, muitas vezes 

esse idoso está fragilizado frente as suas limitações físicas e sociais e vinda que 

ele aceita o que lhe é oferecido. Muitas vezes o idoso se sente rejeitado, pois acha 

que só dá trabalho. 

 

O quarto entrevistado [...] doenças crônicas, depressão, dependência emocional e 

física, dificuldades financeira, arranjo familiar desestruturado, educação escolar 

também pode favorecer a questão da violência. 

 

O quinto entrevistado [...] Idoso frágil, com a sua autonomia e dependência de 

alguma forma afetada. 

 

O sexto entrevistado [...] fragilidade física e emocional, fragilidade social. 

 

O sétimo entrevistado [...] vulnerabilidade emocional, carência afetiva e medo em 

geral. 

 

O oitavo entrevistado [...] o capitalismo que prioriza o individualismo, 

egocentrismo, tudo isso gera descaso, desestruturação familiar – abandono, o 

desemprego na família e terminar o idoso sendo o provedor de alimento em casa. 

 

O nono entrevistado [...] A violência contra a pessoa idosa tem origens 

multifatoriais que envolve a estrutura, condição econômica, estado psíquico, ente 
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outros. 

 

O décimo entrevistado [...] são vários os fatores de risco, pois alguns se relaciona 

com a violência outras com o agressor, exemplo disso é a dependência financeira, 

uso de drogas e também ser o único cuidador pode gerar questões graves para os 

dois. 

 

   100% dos entrevistados tem conhecimento dos fatores que contribuem para 

a violência contra a pessoa idosa como: dependência física, dependência financeira 

e emocional, principalmente as drogas que desestruturam toda a família, 

transformando o ambiente em um lar violento. 

 

 São vários os fatores que poderiam ser analisados no meio em que está 

inserido o idoso. No geral, a relação entre violência e negligências está muito ligada 

à família, considerando-se âmbitos sociais, comunitários, institucionais, familiares e, 

também, individuais (SANCHES & COLS., 2008). Esses fatores devem ser 

analisados, pois podem contribuir, diretamente, para que ocorram ou não episódios 

de violência contra o idoso, uma vez que servem como antecedentes dos 

comportamentos que acontecem no contexto familiar (SANCHES & COLS., 2008).  

 

 Sendo assim, neste contexto, há alguns fatores que podem influenciar para 

que a violência contra o idoso ocorra, como por exemplo, a dependência financeira, 

as práticas étnico-culturais, políticas sociais e condições econômicas. O convívio 

familiar é, puramente, influenciado por regimentos e normas da comunidade, que 

definem comportamentos aceitáveis ou não entre pais idosos e filhos adultos. Já, 

fatores individuais que podem influenciar no uso da violência estão relacionados a 

sintomas psiquiátricos prévios, fatores genéticos, vulnerabilidade à ansiedade, 

histórico de exposição traumática, drogas, entre outras (BAPTISTA, 2007). 

 

2.7 Para você, qual (is) o(s) sinais que indicam que uma pessoa idosa pode 

estar em situação de violência? 

 

O primeiro entrevistado [...] comportamento coagido durante o atendimento, a falta 
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de higiene pessoal, roupas sujas e sinais no como como hematomas e arranhões. 

 

O segundo entrevistado [...] olhar cabisbaixo, ficar calado e não falar, chorar e ficar 

reprimido ao lado do acompanhante. 

 

O terceiro entrevistado [...] Algum machucado, manhas roxas na pele. 

Comportamento introspectivos ou ansioso durante o atendimento. 

 

O quarto entrevistado [...] Finais físicos como machucados, medo de falar, 

desnutrição e aparência de maus tratos. 

 

O quinto entrevistado [...] Comunicação, relato verbal do próprio idoso a 

acompanhado. 

 

O sexto entrevistado [...] Sinais físicos de violência, baixo peso, estresse do 

cuidador e o não entendimento do familiar e acompanhante. 

 

O sétimo entrevistado [...] Labilidade emocional, hematomas, mal cheiro, mal 

vestido ou quando a família não tem paciência ao falar com o idoso na minha 

presença e também não usar a medicação na hora certa. 

 

O oitavo entrevistado [...] Lesões físicas, falta de higiene, auto cuidado 

comprometedor. 

 

O nono entrevistado [...] Depressão, apatia, falta nas sessões da fisioterapia, 

escoriações pelo corpo. 

 

O décimo entrevistado [...] Escoriações, abandono, marca no punho, fraturas 

dentarias e sinais físicos. 

 

 É muito importante que o profissional de saúde perceba as condições do 

idoso quando adentra a instituição para acompanhamento médico. Antes da 

consulta o idoso passa por uma triagem; neste momento existe uma grande chance 

de perceber algum sinal ou sintomas de violência. A maioria dos entrevistados diz 
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conseguir detectar sinais de maus-tratos nos idosos. No entanto, é difícil detectar a 

presença de violência doméstica, porque muitas pessoas não comentam sobre este 

tipo de violência fora do contexto em que ocorre. Desta forma, é necessário 

identificar indicadores sociais associados à violência contra idosos, mesmo sabendo 

que os processos, que ligam os indicadores com a prática de violência, sejam 

complexos.  

 

Embora os entrevistados indiquem a possibilidade de perceber sinais de 

violência, é preciso muita atenção, dada à complexidade da situação. Minayo (2003) 

destaca, em seus estudos, que várias culturas têm demonstrado que pessoas de 

todos os status socioeconômicos, etnias e religiões são vulneráveis aos maus-tratos. 

Isso porque a violência é uma construção biopsicossocial e histórico-cultural que, 

sobretudo, se expressa e ganha força nas disputas de poder e de domínio político, 

de modo que são direcionadas aos grupos minoritários.  

 

2.8 Ao atender a pessoa idosa, pela primeira vez, você considera a 
possibilidade de a pessoa idosa ter sido acometida de algum tipo de 
violência em algum momento de sua vida? 
1( ) Sempre     2( ) Às vezes       3( ) Nunca 

 

O primeiro entrevistado [...] Nunca. 

O segundo entrevistado [...] Sempre. 

O terceiro entrevistado [...] Sempre, fico atento quanto ao comportamento do 

paciente] 

O quarto entrevistado [...] Às vezes. 

O quinto entrevistado [...] Nunca. 

O sexto entrevistado [...] Às vezes – pelo relato do idoso sobre o relacionamento 

familiar. 

O sétimo entrevistado [...] Sempre. 

O oitavo entrevistado [...] Às vezes, porque teria a pergunta na entrevista refere-se 

a isso. 

O nono entrevistado [...] Sempre] 

O decimo entrevistado [...] Às vezes] 
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 No primeiro atendimento 40% dos entrevistados sempre percebem, 20% 

nunca percebem e 40% as vezes percebem vestígios da violência do idoso em 

algum momento de sua vida, dando aí ao profissional a oportunidade da escolha da 

intervenção e do quebre do ciclo da violencia. 

 

  Para os 80% que percebem a violência sempre ou as vezes surgem 

caminhos que sugerem escolher uma atitude de aproximação e observação, ou o 

distanciamento, ou mesmo de negação diante dos sintomas da violência, que 

provavelmente irá comprometer de forma negativa alguma intenção da vítima em 

discutir o assunto. Por outro lado, uma atitude de interesse por suas histórias pode 

trazer benefícios terapêutico-clínicos importantes, e contribuem para não ignorar a 

tentativa das vítimas em procurar ajuda, apesar de aterrorizadas por suas 

experiências de abuso.  

 

 A importância da observação e acolhimento nas instituições de saúde sempre 

foi de extrema relevância. No acolhimento existem grandes oportunidades de cuidar 

do idoso em vários aspectos de sua vida. Entretanto, quando o profissional escolhe 

entre silenciar a intenção da fala, ou de permitir que se escute o que nem sempre 

está presente no discurso. Esse aspecto é, extremamente, relevante no campo da 

saúde por não se restringir, apenas, ao carácter educativo da expansão do 

conhecimento mas, principalmente, no possível trabalho preventivo ao se constatar 

a eficácia de uma intervenção individual contextualizada no social, capaz de 

minimizar uma situação de abuso, ou mesmo contribuir na diminuição dos níveis de 

violência na comunidade. 

 

2.8 Em sua opinião, a pessoa idosa pode estar sujeita a algum tipo de 

violência?  

1( ) Sim   2( ) Não. Se afirmativo, qual(s) tipo(s) de violência?______________ 

 

O primeiro entrevistado [...] Sim. 

O segundo entrevistado [...] sim, devido a fragilidade. 

O terceiro entrevistado [.. ] sim, as já citadas. 

O quarto entrevistado [... ] sim. 
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O quinto entrevistado [...] Nunca. 

O sexto entrevistado [...]sim. 

O sétimo entrevistado [.. ] sim, psicológica ou física. 

O oitavo entrevistado [...] sim, financeiro negligencia. 

O nono entrevistado [... ] sim, física emocional e financeira 

O decimo entrevistado [...] sim, todas a sete. 

 

Para os entrevistados, 90% são as chances de um idoso sofrer violência em 

algum momento de sua vida, dada às circunstâncias em que este idoso está 

envolvido; são muitos os fatores que levam um idoso a sofrer alguma tipologia de 

violência. 

 

 A concepção obtidas pelos entrevistados corroboram com o preconizado 

pelas Organização Mundial de Saúde (OMS), quando revela que um em cada seis 

idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, publicado na revista 

Lancet Global Health. Segundo o estudo, 16% das pessoas, com mais de 60 anos, 

sofreram algum tipo de abuso. Entre os casos, estão negligência e violência 

psicológica, física e sexual. 

 

Segundo os estudos das ciências Psicologia e Gerontologia, os indicadores 

mostram que a prevalência de violência contra idosos é maior na esfera doméstica, 

do que em outros contextos, mas esse acontecimento é subnotificado (MINAYO, 

2005). Para Minayo (2005), os tipos de violência contra o idoso podem ser: física, 

psicológica, abuso sexual, abandono, negligência, autonegligência e abuso 

financeiro. A violência física ocorre quando alguém bate, joga objetos ou faz algo 

que possa ferir, fisicamente, o idoso. A violência psicológica consiste em 

xingamentos, humilhações, constrangimentos, ou seja, tudo o que pode afetar a 

saúde psicológica desse idoso. 

 

2.9 Para você, quem é o suposto agressor? (  )Filho(a), (  ) Neto(a),  

(  )Nora/Genro, Outro(s): ________________________ 

 

O primeiro entrevistado [...] Filhos, netos, noras, outros, a comunidade e 
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profissional de saúde e vizinho. 

 

O segundo entrevistado [...] Filhos e netos] 

 

O terceiro entrevistado [....] Filhos] 

 

O quarto entrevistado [...] Cuidador e familiar] 

 

O quinto entrevistado [...] Filhos. 

 

O sexto entrevistado [...] Filhos, netos, outros – geralmente a família 

 

O sétimo entrevistado [...qualquer um dos familiares ou alguém que a pessoa 

idosa confie] 

 

O oitavo entrevistado [... qualquer familiar ou alguém próxima] 

 

O nono entrevistado [...em geral a família] 

 

O décimo entrevistado [... filhos] 

 

A pesquisa mostra que 100% dos entrevistados acreditam que a família, de 

um modo geral, é quem mais acomete a violência contra a pessoa idosa. 

Certamente, dentro da dinâmica familiar, foi apontado com um percentual maior os 

filhos, seguidos dos netos, noras e o cuidador informal mais próximo do idoso, 

aquele em que o idoso deposita maior confiança.  

 

Certamente, as respostas corroboram com Areosa, Henz, Lawisch, & Areosa, 

(2014). O que muitas vezes acontece é que, para cumprir o Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 1999), a família se vê obrigada a cuidar do idoso mesmo sem ter 

condições de mantê-lo em sua residência. A lei quando ordena o cumprimento, as 

famílias se receiam, caso sejam denunciados por abandono; os filhos levam os pais 

dependentes para morar com eles, tendo que mudar toda a sua estrutura de rotina, 

envolvendo toda a família. 
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 A situação tende a se tornar mais difícil se esse idoso for portador de alguma 

doença, como Alzheimer (BARHAM, PINTO, ANDRADE, LORENZINI, & FERREIRA, 

2015; PINTO, & BARHAM, 2014a). Quanto à estrutura familiar desse filho que será o 

cuidador, ele terá que manter cuidados essenciais para este idoso, mesmo não 

tendo muitos laços afetivos. Vivendo em um país em situações de crises 

econômicas constantes, as famílias com poder aquisitivo mais baixo, não tem 

condições de contratar um cuidador formal. Portanto, é a família que se torna o 

cuidador. 

 

O trabalho de Caldas (2002) mostra o dinamismo com os cuidadores. Ela fez 

a escuta e fez a interpretação, tentando buscar compreender o impacto em suas 

famílias da convivência com idosos em processo de demência senil. Caldas (2002) 

ainda revela a situação de estresse emocional e físico, num processo de muito 

sofrimento e de dedicação. Caldas (2002) chama atenção para a necessidade de 

que o cuidador seja cuidado, a fim de que não sucumbir aos desgastes inevitáveis.  

 

 Os estudos de Pinhel e Martins (2012) mostraram que os filhos são os que 

mais agridem os idosos (47,6%), seguidos de cônjuge (16,7%). O que demonstra 

que as famílias não estão preparadas para darem suporte aos idosos, não 

possuindo estruturas necessárias para cuidar e se relacionar com os mesmos e, 

ainda, ressaltando a questões intergeracionais.  

 

Para Minayo (2003), o que infere dentro de casa é onde ocorre, em grande 

número, a violência contra o idoso. Algumas pesquisas afirmam que o agressor 

substancial é o próprio filho do sexo masculino, seguido das filhas e, em quantitativo 

pouco menor, o cônjuge, o que vem a pactuar, diretamente, com a realidade da 

nossa pesquisa. Com relação ao sexo do agressor (79,7%), foram ignorados/branco, 

dificultando a real caracterização, seguido do sexo masculino (17,3%), sendo este, 

então, mais notificado que o feminino (3,0%) o que vem convergir com o 

supracitado. Um estudo realizado em Recife sobre violência contra idosos, trouxe 

que o grau de parentesco dos agressores foram, predominantemente, os filhos 

(46,15%).  
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 Apesar da violência ser algo que se conhece desde os primórdios da 

humanidade (SANCHES, LEBRÃO, & DUARTE, 2008), o fato da população estar 

envelhecendo contribui para evidenciar os casos de violência contra o idoso, 

fazendo com que esse problema ganhe o nível de âmbito social. Um 

encaminhamento a essa questão da violência contra o idoso deveria ser oferecido 

pelas políticas públicas atuais, para que se tornasse possível, assim, trabalhar 

mudanças de comportamento, dentro do campo da psicologia, da gerontologia e de 

outros campos, que envolvam a saúde do idoso e, também, no sentido de prover 

condições para que esses idosos tenham qualidade de vida ao envelhecer. 

 

 2.10 Ao perceber sinal de violência, quais as providências possíveis? 

 

O primeiro entrevistado [...] Uma conversa amigável com o intuito de apresentar o 

Estatuto do Idoso e apaziguar qualquer atrito, caso a abordagem inicial não 

resolvesse a situação, então eu levaria aos órgãos competentes. 

 

O segundo entrevistado [...]escuto as partes – apresento dos direitos deles e se a 

pessoa quiser vou até a delegacia do idoso. 

 

O terceiro entrevistado [...] Fazer a escuta do idoso sobre o 

acontecimento/violencia, conversar com a equipe que já atende os idosos e 

pontificar aos órgão competentes. 

 

O quarto entrevistado [... ] Não sei as providencias que deveriam ser tomadas. 

 

O quinto entrevistado [...] Notificação e mobilização da equipe multidisciplinar: 

assistente social, psicólogo e médico. 

 

O sexto entrevistado [... ] Acesso ao serviço social e familiares, assim como seu 

cuidador principal] 

 

O sétimo entrevistado [...] Chamo a equipe multidisciplinar para conversar com a 

família, registrar no prontuário e denunciar a defensoria. 
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O oitavo entrevistado [...] Notificar. 

 

O nono entrevistado [...] Denunciar 

 

O décimo entrevistado [...] Conversar com a vítima e o agressor, notificar os 

devidos acompanhamentos. 

 

Dentro da pesquisa apresentada referente às providências possíveis frente à 

violência contra pessoa idosa, 90% dos entrevistados tomariam providências em 

favor do idoso fazendo a denúncia, preenchendo a ficha de Notificação, fazendo a 

escuta na tentativa de apaziguar as partes e mobilizaria a equipe multidisciplinar. 

 

 Os serviços, no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI, 

funcionam como uma atenção primária, sendo voltado, exclusivamente, para idosos, 

uma vez que funcionam como a porta de entrada dos serviços públicos de saúde 

para idosos. Já está preconizado no Estatuto do Idoso, dos cuidados e proteção à 

pessoa idosa. A abordagem da violência familiar já vem incorporando, em suas 

rotinas, as determinações de políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da 

violência familiar, especialmente contra mulheres, crianças e idosos. (BRAZ, 2000). 

 

Braz (2000), ainda, salienta que o movimento não ocorre sem dificuldades. A 

tarefa dos profissionais junto aos usuários é bastante complexa porque, além de 

acolher e detectar a violência, precisam acompanhar os casos. Porém, na maioria 

dos serviços de saúde se encontram organizações rigidamente hierarquizadas, com 

o predomínio da responsabilização do médico, a falta de diretrizes técnicas para a 

abordagem e encaminhamento dos casos e, muitas vezes, pouca eficácia observada 

pelos profissionais. 
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BLOCO DE CAPACITAÇÃO 

 

3.0 Você realizou algum curso ou capacitação sobre violência contra a 

pessoa idosa?  

1( ) Sim 

 2( ) Não   

Se afirmativo, qual?________________________  

 

O primeiro entrevistado [ ...] Não 

 

O segundo entrevistado [...] Não. 

 

O terceiro entrevistado [...] Não. 

 

O quarto entrevistado [...] sim, mas não disse qual curso. 

 

O quinto entrevistado [...] Não 

 

O sexto entrevistado [...] Não 

 

O sétimo entrevistado [...] Não 

 

O oitavo entrevistado [...] sim, mas não disse o curso. 

 

O nono entrevistado [...] sim, curso de gerontologia e campanhas. 

 

O décimo entrevistado [...] Não. 

 

 No campo de curso de qualificação para atendimento da violência contra a 

pessoa idosa, 70% dos entrevistados disseram nunca ter feito nenhum curso de 

capacitação; a maioria está de acordo com os cursos de capacitação para todos os 

profissionais na área da saúde. Também, de acordo com as perspectivas dos 

entrevistados, o Ministério da Saúde preconiza a Política Nacional de Redução da 
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Morbimortalidade por Acidentes e Violência. Foi aprovada, em forma de anexo, a 

Portaria 737/GM em maio de 2001. (BRASIL, 2002). 

 

 Essa política estabelece responsabilidades e diretrizes institucionais que 

contemplam ações para a promoção da saúde e a prevenção da violência. Propõe a 

articulação de diferentes segmentos sociais, cada um desempenhando papel 

específico, com estratégias para a melhor adequação das ações pertinentes à 

assistência, recuperação e reabilitação das vítimas.  

 

Além disso, ainda há muito a ser feito em relação aos recursos humanos, 

tanto na questão numérica, quanto na capacitação. É de responsabilidade das 

universidades formar profissionais capazes de atender situações de emergência e 

vítimas de violência, bem como desenvolver medidas preventivas. Visando integrar a 

questão da violência e a formação de profissionais para atuar no campo, em 2004 foi 

aprovada a Portaria nº 936(5) que dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de 

Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, assim como a implantação de 

Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios. O artigo 2º define 

departamentos e órgãos que irão constituí-los, dentre eles, as instituições 

acadêmicas. 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde, Lettiere e Nakano (2013) abordam a 

falta de abordagem durante a formação do profissional que acaba gerando 

insegurança para identificar e tomar decisões na assistência às vítimas de violência. 

A dificuldade reside no fato da formação acadêmica atual ser estritamente 

biomédica, ignorando fatores biopsicossociais, e dos currículos das faculdades ainda 

não abordarem a violência de uma forma multidisciplinar.  

 

Oliveira, Almeida e Morita (2011) compartilham da mesma maneira de pensar.  

Um estudo realizado em uma Unidade Básica de Saúde demonstrou que para a 

maior parte dos profissionais não foi apresentada a temática durante a graduação ou 

foi abordada apenas de maneira expositiva, visto que a formação acadêmica 

priorizava as intervenções técnicas e de caráter curativo, no qual o tema violência foi 

deixado de lado.  
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3.2 Você acharia importante tal capacitação? 

O primeiro entrevistado [...] Sim. 

 

O segundo entrevistado [..] No momento não, estou em vias de me aposentar 

tenho toda a campanha e todo material. 

 

O terceiro entrevistado [...] Sim, precisamos mais conhecer as redes de proteção 

da violência contra a pessoa idosa. 

 

O quarto entrevistado [ ..] sim]. 

 

O quanto entrevistado [... ] Sim. 

 

O sexto entrevistado [ ...] Muito. 

 

O sétimo entrevistado [...] Sou partidário de uma equipe multidisciplinar. 

 

O oitavo entrevistado [...] Sim. 

 

O nono entrevistado [...] Sim 

 

O décimo entrevistado [...] Sim, para m melhor preparo no diagnostico, aceitando e 

encaminhando para uma assistência. 

 

 

Para os profissionais entrevistados, 100% estão de acordo quanto a 

importância de cursos de capacitação para um melhor preparo frente à violência 

contra a pessoa idosa. Na concepção dos entrevistados, a capacitação daria um 

atendimento mais humanizado. 

 

 Lettiere e Nakaro (2008) estão de acordo que é de responsabilidade do 

profissional da saúde acolher as vítimas de violência com o objetivo de evitar 

sequelas e minimizar o trauma, colaborando, assim, no processo de quebra do ciclo 
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de violência. Em contrapartida, a falta de preparo dos profissionais pode ser 

conivente para a reincidência e o agravamento dos casos.  

 

 É importante destacar que o acolhimento não pode ser confundido com 

recepção, bondade, favor ou mesmo como pronto-atendimento. (SOUZA, 2009). É 

no contínuo da interação entre os usuários e os serviços de saúde, em todas as 

oportunidades, em que se dá o acolhimento, o qual deve ter entre suas qualidades 

essa capacidade de escuta. (CAMARGO JÚNIOR E COLABORADORES, 2008).  

 

Assim, é estabelecida uma relação de mútuo interesse, confiança e apoio 

entre os profissionais e usuários. O acolhimento, como técnica, instrumentaliza a 

geração de procedimentos e ações organizadas. Como organização de serviços, o 

acolhimento representa um projeto institucional que deve nortear todo o trabalho 

realizado pelo conjunto dos agentes e a política de gerenciamento dos trabalhadores 

e da equipe. Segundo alguns estudiosos, o acolhimento consiste na humanização 

das relações entre trabalhadores e serviço de saúde com seus usuários. Entende-se 

como se colocar no lugar do outro, no caso, das vítimas de violência. (MERTY, 

1994). 

 

Para todas categorias de profissionais? 

 

O primeiro entrevistado [...] Sim. 

 

O segundo entrevistado [...] Sim, pois não só no ambiente de trabalho lidamos 

com idosos em todos os ambientes e situações,  hoje em dia estamos em contato 

com esses grupos de idosos e é importante que todas as pessoas detectam e 

ajude de alguma forma nos deparem com situações de violência. 

 

O terceiro entrevistado [...] Todos o contexto da saúde. 

 

O quarto entrevistado [...] Sim, toda a equipe multidisciplinar. 

 

O quinto entrevistado [..] Sim 
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O sexto entrevistado [... ] Sim, todos os professores ter o olhar atento os sujeitos. 

 

O sétimo entrevistado [...] Sim, toda equipe multidisciplinar, e todos os 

profissionais liberais, cuidar de idosos e direito de todos não só do serviço social e 

psicologia. 

 

O oitavo entrevistado [ ...] Não respondeu. 

 

O nono entrevistado [ ...] Sim. 

 

O décimo entrevistado [...] Sim, todos os profissionais da área da saúde. 

 

Quanto à última pergunta do questionário, 90% dos entrevistados estão de 

acordo quanto ao curso de capacitação para a violência contra a pessoa idosa para 

todas as categorias do Centro de Saúde CAIMI. O intuito é de um atendimento 

desde a portaria do Centro de Saúde até a categoria mais alta da Instituição.  

 

 Para Souza (2010), a falta de capacitação dos profissionais gera insegurança 

pelo profissional frente à vítima de violência. Tudo em decorrência de estágios 

limitados que dificultam a aproximação da prática. Além disso, a falta de suporte 

acadêmico deixava-os despreparados para dar assistência e acabavam por basear 

suas condutas em uma bagagem de vida. 
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4 CONCLUSÃO 

  

  

A violência contra as pessoas idosas tem sido objeto de análise, mas no 

Brasil ainda não se conhece o fenômeno em profundidade. Neste estudo, quisemos 

saber a percepção da equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Integral à Melhor 

Idade sobre a violência contra a pessoa idosa. 

 

O trabalho conclui que a violência contra a pessoa idosa está presente na 

percepção dos profissionais pesquisados em seus atendimentos. Entretanto, mesmo 

sabendo de suas responsabilidades quanto à identificação e dos cuidados com a 

vítima, os pesquisados alegam ter muita dificuldade para intervir, mormente quando 

se percebe que o próprio agressor (membro da família), aquele cuidador, está ao 

lado do idoso no momento do atendimento. 

 

 Para esses profissionais restam os argumentos sobre as noções dos 

processos e das relações sociais interpessoais, de grupos e classes   que se 

sustentam nas cláusulas da Constituição Federal que imputa aos familiares a 

responsabilidade com os idosos e, se não houver a devida proteção, a inferência da 

punição.  

 

Outra conclusão observada é que em função da prevalência do aspecto 

profissional do atendimento à atenção e cuidado com a violência e suas implicações, 

até mesmo humanitárias do paciente idoso, fica a desejar.  A noção de curso de vida 

mostra uma evidência superficial, em boa parte dos pesquisados, em questões mais 

intrínsecas como as emoções expressadas no momento do atendimento.  

  

Conclui-se, ainda, que quando a responsabilidade profissional é explicitada e 

exigida, os pesquisados se mostram visivelmente instigados e aborrecidos, como no 

caso do uso da Ficha de Notificação, muito pelo desconhecimento e despreparo 

destes. A percepção do pesquisador é que a questão era intencionalmente 

provocativa. Não se trata somente da falta de informações dos profissionais em 

relação às notificações, se deve ao desconhecimento acerca de como proceder 

frente a esses casos. 
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Além disso, foi observado nas entrevistas um descontentamento muito grande 

com a utilização do instrumento da ficha de Notificação, tendo em vista que ele é 

longo e não autoexplicativo. Outra variável que dificulta o preenchimento da ficha de 

Notificação nos casos relacionados à violência contra o idoso, se refere ao fato de 

que falta maior sensibilização quanto à importância do preenchimento da ficha de 

Notificação, tendo em vista que os profissionais de saúde que, efetivamente, 

atendem esses idosos não percebem com clareza a importância da ficha. 

 

Estudos realizados em vários locais do Brasil revelam as dificuldades 

encontradas pelos profissionais para efetuar a notificação. Segundo os 

pesquisadores, existem problemas na rede de serviços, nas regulamentações 

técnicas e nos mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de 

notificar. A ausência de respaldo da instituição, em caso de notificação para com o 

profissional, gera insegurança e descrédito nas redes de apoio, pois estas 

encontram-se desarticuladas (BRASIL, 2002). 

 

A violência apresenta-se como grave ameaça à vida da população, sendo 

oportuno destacar que, por meio da notificação, cria-se um elo entre a área da 

saúde e o sistema legal, delineando-se a formação de uma rede multiprofissional e 

interinstitucional de atuação, fundamental para uma intervenção menos burocrática e 

mais eficiente dos casos. 

 

O estudo tornou possível compreender um pouco mais a realidade dos 

profissionais do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade Dr.Paulo Lima – CAIMI 

no atendimento às pessoas idosas, colocando em evidência os desafios enfrentado, 

principalmente, em respeito às suas percepções em relação à violência contra a 

pessoa idosa. 

 

Conclui, ainda, que no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade Paulo Lima 

– CAIMI, não há um plano específico, mas existe o protocolo de atendimento e 

encaminhamento para os casos identificados. Logo, as estratégias adotadas pelos 

profissionais são isoladas, longe de ser uma intervenção integral e interdisciplinar 

instituída. Ainda, como já foi comentado anteriormente, constatou-se uma 
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desarticulação entre o Centro CAIMI e os serviços que atendem o idoso em situação 

de violência, pois nos casos encaminhados não houve contrareferência. 

  

Sendo assim, conclui-se que os resultados encontrados apontam para a 

urgente necessidade de implantação no município de um trabalho em rede 

intersetorial de suporte e atenção ao idoso, com serviços articulados, envolvendo o 

Ministério Público, assistência social, educação, segurança, saúde, entre 

outros.  Além disso, ressalta-se que, no enfrentamento da violência contra pessoas 

idosas, é preciso investir na prevenção, por meio de estratégias que sensibilizem a 

sociedade, a família e o próprio idoso, com a finalidade de promover um 

envelhecimento de acordo com o preconizado pelas políticas públicas, sem violência 

e com qualidade de vida e, também, criar redes de proteção efetivas na 

comunidade. 

  

Percebeu-se que as principais formas de violência identificadas nos 

questionários foram negligência ou abandono, violência física e psicológica, abuso 

financeiro; estão de acordo com a literatura e mostram que os profissionais estão 

atentos e conseguem perceber os casos, embora, na maioria das vezes, não atuam 

na abordagem da violência identificada, o que leva à pergunta: por quê? Pelo menos 

em parte, por falta de capacitação para acionar os processos da rede de 

equipamentos sociais para garantir a atenção e o apoio necessários a esses casos. 

As afirmações de “não fazer nada”, ou “só orientar a família para cuidar do idoso”, 

manifestam a insatisfação e a sensação de impotência dos profissionais perante à 

violência contra idosos, e reforçam a pertinência de ações educativas referentes à 

temática. 

 

Recomendações e questões pendentes. Espera-se que este estudo contribua 

para um melhor entendimento sobre a questão da violência, confirmando a 

importância da notificação e a possibilidade de uma assistência consubstanciada na 

responsabilidade dos profissionais, no intuito de se obter resultados satisfatórios que 

reduzam esses problemas e evitem sequelas nas pessoas vitimadas. 

 

A pesquisa torna uma ocasião própria para certificar a lentidão que o Brasil 

vem percorrendo na garantia dos direitos da pessoa idosa. Foi evidenciado nos 
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estudos que as diretrizes contidas na política Nacional de Saúde do Idoso estão 

longe de fazer com que se torne efetivo. No que se refere ao cenário escolhido da 

pesquisa esta realidade está andando a passos lentos. Óbvio que ainda há muito 

por fazer. Notadamente no campo da Educação, onde o mais profícuo e árduo 

trabalho deverá ser feito – mudar a cultura do brasileiro.  A lei é um instrumento sem 

dúvida muito útil para a prevenção e o combate à violência contra o idoso. Aos 

órgãos de segurança cabe grande parcela de responsabilidade na afirmação dos 

direitos do idoso. 

 

No município pesquisado (Manaus) existem vários órgãos específicos de 

atendimento ao idoso em situação de violência; o que não se identificou foi uma rede 

de apoio, não existe uma integração entre os sistemas. Também a inexistência de 

um sistema nacional que integre os dados e congregação dos profissionais da rede 

de apoio. As instâncias onde deveria haver uma integração para quebrar esse ciclo 

de violência seriam: Centro de Referência em Assistência Social, Centro de 

Referência Especializada em Assistência Social, Ministério Público, Delegacia do 

idoso, Conselho do Idoso, Autoridade Policial em geral e Vigilância epidemiológica. 

Por outro lado, na busca pela resolutividade do problema, se deparam com algumas 

dificuldades, como a resistência dos sujeitos envolvidos; medo de se expor e de 

represálias por parte de familiares e da comunidade, bem como os obstáculos 

referentes a instâncias competentes. 

  

Nesse sentido, a falta de articulação entre os órgãos públicos competentes 

como: Ministério público, Delegacia do Idosos, Conselhos do idoso e Centros de 

Referência Especializada de Assistência Social (Creas) pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social.  Os profissionais entrevistados expuseram as apreensões 

quanto aos desdobramentos necessariamente decorrentes das notificações de 

maus-tratos contra idosos: O que fazer nessas situações? Qual encaminhamento a 

ser dado? Que solução oferecer? Aludiram a algumas condições para o 

enfrentamento da violência que extrapolam o setor saúde. 

  

A principal delas é a ausência de uma rede efetiva de proteção social ao 

idoso com a participação do Estado e da sociedade civil. Citaram como complicador 

o fato de não haver parceria entre os órgãos competentes. Além da diversidade das 
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demandas e das questões, a tendência é priorizar as crianças e os adolescentes, 

em detrimento aos idosos. Mencionaram, ainda, a falta de vontade em atendimento 

do Conselho Municipal e Estadual do Idoso, apesar da importância em buscar o 

apoio das instâncias de participação e controle social como aliados na construção 

dessa rede de atenção à saúde e suporte nas situações de violência contra os 

idosos. 

  

 Para Minayo (2004), quando se analisa mais de perto o problema social da 

violência contra os idosos, percebe-se duas dimensões muito fortes que convivem. 

Uma coletiva e que conforma o imaginário popular, constituindo uma visão negativa 

do envelhecimento. A sociedade mantém e reproduz a ideia de que a pessoa vale o 

quanto produz e o quanto ganha e, por isso, os mais velhos, fora do mercado de 

trabalho e, quase sempre, ganhando uma pequena aposentadoria podem ser 

descartados; são considerados inúteis ou peso morto. A segunda dimensão 

compreende que vem da convivência com as pessoas idosas e do conhecimento de 

sua vida pregressa, considera que há idosos e idosos distintos em suas 

características e em suas necessidades.  

  

Embora a sociedade adulta seja a grande responsável pelo imaginário sobre 

a velhice, também, os próprios velhos estão imbricados na produção da ideologia 

que sobre eles é produzida. Muitos não se conformam com a perda de poder, outros 

que só viveram para o trabalho, sentem-se perdendo a identidade quando se retiram 

das atividades profissionais; outros, ainda, se isolam do mundo da vida, 

enclausurando-se numa solidão desnecessária quase que desistindo de viver. 

  

Neste contexto, Arendt (2011) nos leva a refletir e a entender que somente 

através do diálogo e das ações que o conhecimento humano ganham sentido. É o 

sentido que torna possível aos homens construírem a vida e a sua atuação no 

mundo dos humanos. Dessa forma, a reflexão sobre as causas da violência, nos 

ensina que: “a diminuição do poder, seja individual, coletivo ou institucional é sempre 

um fator que pode levar à violência [...] muito da presente glorificação da violência é 

causada pela severa frustração da faculdade de ação do mundo moderno” 

(ARENDT, 2009, p. 62). 

  



87 
 

 Corrobora, também, com o pensamento Arendt (2011), sobre poder e 

violência, o pai da psicanálise (FREUD, 1930), quando predicou que a 

sistematização política e jurídica pudesse ter a capacidade de eliminar a violência na 

humanidade. É conhecida sua afirmação, por exemplo, que o socialismo não 

resolveria a violência (Mal-estar na Civilização), porque ainda que se a desigualdade 

entre as classes fosse eliminada, isso não eliminaria a agressividade, pois a sua 

origem não está propriamente nas condições sociais de vida, mas na vida social 

como antinomia da liberdade de pensamento. 

  

Neste trabalho, a atenção do estudo foi o profissional de saúde sobre suas 

concepções referentes à violência contra a pessoa idosa. Essa temática se torna 

ainda mais latente quando se entende que é cada vez mais frequente no Brasil, a 

violência contra o idoso, sendo que pode-se supor que essa violência está 

interligada ao fato de o agressor querer exercer poder sobre sua vítima – que é 

intrínseco ao estigma do idoso ser necessariamente uma figura vulnerável - e sendo 

ela em uma figura vulnerável, fica muito mais suscetível a atos de violência.   

  

Portanto, essa pesquisa proporcionou aprofundamento teórico no que tange 

às questões do envelhecimento, violência contra a pessoa idosa e os trâmites das 

instituições responsáveis pelos direitos dessas pessoas. E, mais importante, 

conseguiu problematizar a visão estigmatizada do idoso, frente ao olhar do 

profissional de saúde. 

  

Nesta pesquisa, foi utilizada, como parâmetro de discussão, a concepção dos 

profissionais de saúde frente à violência contra a pessoa idosa. A princípio, a ideia 

de que o idoso, vítima de violência poderia ser, necessariamente, uma pessoa em 

situação de dependência. Entretanto, concluiu-se que, na verdade, qualquer idoso 

pode ser uma vítima de violência, principalmente quando se leva em consideração 

que essa parcela da população tem sido constantemente negligenciada pelo Estado 

e pela sociedade civil. 

  

Uma reflexão crítica maior sobre o tema “violência contra o idoso” foi 

evidenciada nesta pesquisa vislumbrando em um futuro próximo uma atuação 

diferenciada junto aos idosos vítimas de violência, com o objetivo maior de lutar pelo 
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fortalecimento dos idosos, através da garantia de seus direitos, saindo o debate da 

esfera particular para surgir no coletivo. 

  

Finalmente recomenda-se que a sociedade reveja a atenção e o olhar que se 

dá aos seus idosos mormente os vitimizados, exigindo, de forma coletiva e 

preventivamente, que seus direitos sociais sejam garantidos, pois nós, um dia, 

chegaremos a essa etapa da vida.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAIMI: 
DR. PAULO LIMA  
 
 

1. BLOCO – IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL       Data Coleta:       /        /   

1.1 Nome:_____________________________________________________________                                          
1.2 Idade: _____________________________________________________________                  
1.3 Estado Civil: ________________________________________________________                               
1.4 Sexo: 1( ) Masculino 2( ) Feminino (  )Outros 
1.5 Naturalidade: 1( ) Manaus 2( ) Interior do AM 3( ) Outro Estado 4( ) Outro País 
1.6 Como o Sr (a) define sua raça/cor? 1( ) Branca 2( ) Negra 3( ) Parda 4( ) Amarela 5( ) 

Indígena 6( ) Mulato 7( ) Outra 
1.7 Tempo atuação no CAIMI: _________________ 
1.8 Profissão: ______________________________ 
1.9 Religião: 

 

 

2. BLOCO  – ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

2.1 Para você, o que é violência contra a pessoa idosa?  
 

 

2.2 Que situações de violência contra o idoso você já percebeu durante o atendimento?  
 

 

2.3 Quais os tipos de violência que acometem a pessoa idosa? 
 

 

2.4 Como profissional de saúde, como você atuaria frente a uma situações de violência contra 
a pessoa idosa? 

 

 

2.5 Você tem ciência das suas obrigações legais de notificação de suspeita de violência contra 
a pessoa idosa? 

 

 

2.6 Em sua opinião, quais os fatores de risco que levam a pessoa idosa a sofrer violência?  
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2.7 Para você, qual (is) o(s) sinais que indicam que uma pessoa idosa pode estar em situação 
de violência?  

 

 

2.8 Ao atender à pessoa idosa, pela primeira vez, você considera a possibilidade de a pessoa 
idosa ter sido acometida de algum tipo de violência em algum momento de sua vida?  

1( ) Sempre  2( ) Às vezes  3( ) Nunca 
 
 
2.9 Em sua opinião, a pessoa idosa pode estar sujeita a algum tipo de violência?  
1( ) Sim 2( ) Não 
Se afirmativo, qual(s) tipo(s) de violência?________________________  
 
2.10 Para você, quem é o Suposto agressor? (  )Filho (a), (  ) Neto (a), (  ) Nora/genro, (  ), 
Outro(s):  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.11 Ao perceber sinal de violência, quais as providências possíveis? 
 
 
 

 

3. BLOCO – CAPACITAÇÃO  

3.1 Você realizou algum curso ou capacitação sobre violência contra pessoa idosa? 1( ) Sim 
 2( ) Não. Se afirmativo, qual?________________________  
 
3.2 Você acharia importante tal capacitação? 
 
 
3.3 Para todas categorias de profissionais? 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) ___________________________________________________________ 

Gostaria de convidá-lo(a) para participar da pesquisa intitulada de “VIOLÊNCIA CONTRA A 

PESSOA IDOSA:  PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE 

ATENCAO INTEGRAL À MELHOR IDADE – CAIMI DO MUNICÍPIO DE MANAUS – AM ”, 

tendo como pesquisadora responsável Elizete Peres Cardoso, email: lizaunati@gmail.com, sou 

mestranda do Programa de Estudos Pós Graduação da PUC SP. Orientadora a Profa. Dra. Maria 

Helena Villas Boas Concone, email: mhcoeconcone@yahoo.com.br, situado na rua Monte Alegre, 

984, Bairro Perdizes, CEP: 05014-901, telefone (11) 3670-8414, cidade de São Paulo-SP.  

O nosso Objetivo Geral: Pesquisar a percepção da equipe multidisciplinar do CAIMI Dr 

Paulo Lima no Município de Manaus - AM, acerca da ocorrência de violência contra a pessoa idosa. 

Objetivos Específicos: (i) Descrever a percepção da equipe de profissionais do CAIMI sobre a 

ocorrência de violência contra a pessoa idosa ali atendida; (ii) Verificar as estratégias utilizadas pelos 

profissionais da equipe multidisciplinar, no sentido de superar tais situações de violência; (iii) 

Apresentar as tipologias ou as alternativas de ações para o enfrentamento das diversas modalidades de 

violência sofridas pelos idosos.  

Riscos e benefícios: Não se pode apontar, neste início de investigação, quaisquer riscos ou 

desconfortos para os participantes. Os benefícios pretendidos: conhecer a percepção dos profissionais 

que atuam junto aos idosos que manifestam sofrer algum tipo de violência, familiar ou não, conhecer 

as propostas para encaminhamento desses casos e, se possível, seus desdobramentos fazendo chegar à 

equipe profissional os resultados, em termos das sugestões que resultarão das reflexões críticas desta 

pesquisa; enfim, colaborar no sentido de que as ocorrências de violência se não extintas de vez, com a 

conscientização dos envolvidos, que pelo menos sejam devidamente postas às claras e encaminhadas 

para uma solução amigável a todas as partes implicadas. Sua participação é voluntária, através do 

preenchimento de um questionário com perguntas abertas com espaços para sugestões e comentários, a 

ser realizado no local de sua preferência e de acordo com seu tempo disponível.  

Sua participação estará contribuindo grandemente para enriquecer o conhecimento científico 

na área da Gerontologia, propondo novas estratégias, como forma de enfrentamento a violência contra 

a pessoa idosa, dessa forma, promover uma melhor qualidade de vida desse segmento. Se desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

sua pessoa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração e 

qualquer despesa que possa surgir em razão da pesquisa será financiada pelos pesquisadores. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 

reservado o sigilo. Para elucidação de possíveis dúvidas o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a 

pesquisadora do estudo no seguinte endereço: Avenida Mário Ypiranga, Nº 639, Condomínio Portal da 

Villa, Torre Beta, apartamento 501, Bairro: Adrianópolis, CEP: 69057-001, telefone (92) 98112-7795, 

cidade de Manaus, AM. 

 

 

Consentimento Pós-Informação: 

 

Eu, ________________________________________________________, fui informado sobre o que a 

pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu 

autorizo e concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso me retirar 

quando desejar. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Manaus, ___, de____________ 2018. 

mailto:lizaunati@gmail.com
mailto:mhcoeconcone@yahoo.com.br


104 
 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisadora 

Elizete Peres Cardoso 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do orientador 

Profa. Dra. Maria Helena Villas Boas Concone 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo abril 2018 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX1
 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARI A DE EDUCAÇÃO 
 

 

 
SECRETARIA DE SAÚDE 
 

 
FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE 

MAUS-TRATOS OU ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
Definição de caso: Suspeita ou confirmação de violência. Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em forma de ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, 

em todas as suas formas a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e/ou autoridades competentes (Juiz da Infância e 
Juventude, Ministério Público e/ou Delegado de Polícia local), de acordo com os arts. 13 e 56, inciso I da Lei n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A omissão importa na prática da infração administrativa tipificada no art. 245, do mesmo Diploma Legal. Para os efeitos da leii, são consideradas crianças as 
pessoas de zero a 12 anos incompletos e adolescentes as pessoas com idade entre 12 e 18 anos incompletos.  

 
1 - Preencher a ficha de notificação em 4 vias e encaminhar a 1a e 2a vias ao Conselho Tutelar ou demais autoridades acima referidas, arquivando a terceira na 

escola e enviando a quarta para Secretaria competente. O encaminhamento deve ocorrer imediatamente após a suspeita ou confirmação da violência.  
3 - Prestar o atendimento inicial à criança e orientar os pais ou responsável. 
2 - Encaminhar a criança/adolescente ao Conselho Tutelar, se possível com avaliação técnica e sugestão de encaminhamento. 
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Nome: _________________________________________________. 

Data de Nascimento: ____/____/____. Sexo: (  ) Fem., (  ) Masc. 

Raça/cor: (  ) branca, (  ) parda, (  ) negra, (  ) oriental. 

Nome da mãe: ___________________________________________.  

Nome do pai: ____________________________________________. 

Endereço de residência: ___________________________________ 

_______________________________________________________. 

Ponto de referência: ______________________________________. 

Telefone para contato: ( ____) ______________________________. 

Com quem vive: 
(  ) Pai,            (  ) Mãe 
(  ) Padrasto,    (  ) Madrasta 
(  ) Tio,            (  ) Tia 
(  ) Avô,           (  ) Avó 
(  ) Irmão(ã,aos,ãs) 
Outros: ________________ 

_______________________ 

Apresenta  deficiência ou 
transtorno: 
(  ) física 
(  ) mental 
(  ) visual 
(  ) auditiva 
(  ) transtorno mental 
(  ) outra: ______________. 
(  ) não observada 

Estuda? 
(  ) sim,  (  ) não. Série: ________. Turno (  ) M, (  ) T, (  ) N. 

Escola: ____________________________________________ 
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Suposto agressor: 
(  ) Pai, (  ) Mãe, (  ) Padrasto, (  ) Madrasta, 

(  ) Outro(s): ____________________________________________ 

Nome do(s) suposto(s) agressor(es): _________________________ 

________________________________________________________ 
 
Tipo(s) de violência: 
(  ) Negligência 
(  ) Física 
(  ) Psicológica/moral 
(  ) Tortura 
(  ) Sexual 
(  ) Tráfico de humanos 
(  ) Financeira/econômica 
(  ) Trabalho infantil 
(  ) Outro: ______________ 

Características da agressão: 
(  ) uma vez, (  ) mais de uma vez 
Data ou Período da agressão: ___/___/___ a ___/___/___ 
 
Horário aproximado da agressão: ____h____min 
 
Local(is):  
(  ) residência 
(  ) habitação coletiva 
(  ) escola 
(  ) local de prática esportiva 
(  ) bar ou similar 
(  ) via pública 
(  ) comércio/serviços 
(  ) indústrias/construção 
(  ) outro: _________________ 
Endereço: ________________________________________ 

_________________________________________________. 

D
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Denunciante: 
(  ) Própria criança/adolescente 
(  ) Outro. Especificar grau de relacionamento: 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

C
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Conduta realizada: 
(  ) Encaminhamento a outros profissionais ou serviços. 
 
Especificar: ______________________________________________. 

 
Sinais de Violência: ________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________. 
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 Data: ____/____/____.  Unidade notificadora: ______________________________________________________________________.  

Responsável pela notificação: _____________________________________ Assinatura: ____________________________________. 

Responsável pela unidade: _______________________________________ Assinatura: ____________________________________.  

Obs: A notificação não constitui, em si, providência ou encaminhamento, mesmo quando dirigida ao Conselho Tutelar. As requisições de serviço 
efetuadas pelo Conselho Tutelar devem ser atendidas com a mais absoluta prioridade. 

                                                 
1 Modelo elaborado com base na ficha de notificação utilizada pelo município de Araucária/PR. 
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Conselho Tutelar - Fones: XXXX-XXXX ou XXXX-XXXX (24h) 
Central de Atendimento à mulher:180 
Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes: 
Disque-denúncia estadual: 181; Disque denúncia nacional: 100 
Programa Sentinela: XXXX-XXXX 
Polícia militar: 190 

Se violência sexual, descrever: 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

ANEXO B – FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE CASOS SUSPEITOS 
OU CONFIRMADOS DE MAUS-TRATOS OU ABUSO SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



106 
 

ANEXO C - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
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ANEXO D -  PARECER CONSUBSTANCIADO 
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ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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