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RESUMO 

 

O Brasil está passando por um rápido processo de envelhecimento. Em 

2070, a estimativa   que a propor  o da popula  o idosa brasileira 

(acima de 35,0%) seja superior ao indicador para os países 

desenvolvidos. Porém, essa medida possui um contraponto a esta 

realidade onde o suporte para essa nova condição não evolui com a 

mesma velocidade. Podemos mencionar a violência contra o idoso, 

definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um ato de 

agressão ou omissão, podendo ser intencional ou involuntário, de 

natureza física, sexual, psicológica, econômica, institucional, 

abandono/negligência e autonegligência. As prevalências de violência 

variam de 1,8% até 60%, dependendo de local, cultura e instrumentos 

utilizados para estimar sua ocorrência. As agressões existentes 

contextualizam diversos aspectos que se qualificam em violência social 

e familiar. A doméstica é aquela praticada no ambiente familiar por 

parentes ou cuidadores. Esta será foco de análise dessa tese, que tem 

como objetivo investigar a prevalência de violência contra a pessoa 

idosa e estimar a associação entre características demográficas, 

socioeconômicas, cuidadores e condições de saúde nos idosos residentes 

em Florianópolis, Santa Catarina. A população de referência do estudo 

constitui-se por pessoas idosas a partir de 60 anos, na faixa etária de 

idade completos no ano da pesquisa, de ambos os sexos e residentes na 

zona urbana do município. Realizou-se estudo transversal, com amostra 

representativa dessa população, selecionada em dois estágios (setor 

censitário e domicílio). A variável desfecho é violência, investigada por 

meio da adaptação transcultural do instrumento Hwalek-Sengstock Elder 
abuse Screening Test (H-S/EAST). As variáveis demográficas e 

socioeconômicas foram: sexo, idade, raça, escolaridade, estado civil, 

renda familiar, trabalho e número de pessoas que dependem da sua 

renda. Concomitantemente, foram investigados capacidade funcional, 

estado cognitivo e se os idosos eram acamados. Do mesmo modo foram 

realizadas perguntas para verificar sua participação em grupos de 

convivência e quem era o cuidador principal, assim como a quantidade 

de pessoas que coabitavam com as pessoas idosas. A avaliação dos 
sintomas depressivos foi mensurada a partir da Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS) e investigaram-se 13 morbidades autorreferidas. As 

associações entre a violência e os fatores associados foram testadas 

através de regressão logística. Neste estudo, foram realizadas 1.197 

entrevistas, 57 excluídas por terem sido respondidas por informantes, 
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resultando em 1.140 como foco de análise. Encontrou-se alta 

prevalência de violência (25,7%); entre idosos de 60-74 anos esse 

percentual é de 29,5%, e 75 anos ou mais, 20,3%, quando analisada para 

homens (27,9%) e mulheres (24,4%). Nos idosos com idade entre 60 e 

74 anos, apenas o fator “número de pessoas que dependem da renda” 

mostrou-se associado à violência, e nos idosos com mais de 75 anos, na 

análise bivariada e multivariável, o número de pessoas que dependem da 

sua renda, cor da pele parda/preta, não trabalhar, condições de saúde 

(estado cognitivo e capacidade funcional) e possuir cuidador estiveram 

associados a maior chance de sofrer violência. Na análise multivariável 

dentre todas as variáveis relacionadas às condições de saúde, a “suspeita 

de sintomas depressivos” permaneceu associada à violência aumentando 

a chance em 280% para as mulheres e 190% para os homens, 

mostrando-se condição importante a ser considerada quando estudamos 

violência contra a pessoa idosa. Os resultados oriundos do presente 

estudo reiteram a importância de estudar o fenômeno da violência. 

Diante das informações trazidas e da relevância do tema, destacamos a 

importância de que novos estudos de base populacional, que tenham 

como foco a violência contra o idoso, sejam realizados a fim de que as 

evidências trazidas possam subsidiar ações efetivas de prevenção à 

violência, em especial àquelas que ocorrem em âmbito domiciliar. Além 

disso, que as condições de saúde e até mesmo sua sobrevida possam ser 

pesquisadas de forma longitudinal para que possamos entender, de fato, 

a magnitude da violência na saúde dos idosos. 

 

Palavras-chave: Violência. Violência doméstica. Maus-tratos ao idoso. 

Estudos transversais. Nível de Saúde. Depressão. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Brazil is undergoing a rapid aging process. In 2070, it is estimated that 

the proportion of the Brazilian elderly population (above 35.0%) is 

higher than the indicator for developed countries. However, this 

measure has a counterpoint to this reality where the support for this new 

condition does not evolve with the same speed. Violence against the 

elderly, defined by the World Health Organization (WHO) as an act of 

aggression or omission, may be intentional or involuntary, of a physical, 

sexual, psychological, economic, institutional, abandonment / neglect 

and self-neglect nature. The prevalence of violence varies from 1.8% to 

60%, depending on the location, culture and instruments used to 

estimate its occurrence. The existing aggressions contextualize several 

aspects that qualify in social and family violence. The domestic one is 

that practiced in the family environment by relatives or caregivers. This 

will be a focus of analysis of this thesis, which aims to investigate the 

prevalence of violence against the elderly and to estimate the association 

between demographic, socioeconomic, caregivers and health conditions 

in elderly residents in Florianópolis, Santa Catarina. The reference 

population of the study is made up of elderly people aged 60 and over, 

in the full age group in the year of the study, of both sexes and living in 

the urban area of the municipality. A cross-sectional study was carried 

out, with a representative sample of this population, selected in two 

stages (census and domicile). The outcome variable is violence, 

investigated through the cross-cultural adaptation of the Hwalek-

Sengstock Elder abuse Screening Test (H-S / EAST). Demographic and 

socioeconomic variables were: gender, age, race, schooling, marital 

status, family income, work and number of people who depend on their 

income. Concomitantly, functional capacity, cognitive status and 

whether the elderly were bedridden were investigated. Likewise, 

questions were asked to verify their participation in groups of 

coexistence and who was the main caregiver, as well as the number of 

people who lived with the elderly. The evaluation of depressive 

symptoms was measured from the Geriatric Depression Scale (GDS) 
and 13 self-reported morbidities were investigated. The associations 

between violence and associated factors were tested through logistic 

regression. In this study, 1,197 interviews were conducted, 57 excluded 

because they were answered by informants, resulting in 1,140 

interviews. There was a high prevalence of violence (25.7%); among the 
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elderly of 60-74 years this percentage is 29.5%, and 75 years or more, 

20.3%, when analyzed for men (27.9%) and women (24.4%). In the 

elderly aged between 60 and 74 years, only the number of people who 

depend on income was associated with violence, and in the elderly over 

75 years of age, in the bivariate and multivariate analysis, the number of 

people who depended of their income, brown / black skin color, not 

working, health conditions (cognitive status and functional ability) and 

having caregiver were associated with a greater chance of suffering 

violence. In the multivariable analysis of all the variables related to 

health conditions, the "suspicion of depressive symptoms" remained 

associated with violence increasing the chance in 280% for women and 

190% in men, being an important condition to be considered when 

studying violence against the elderly. The results from the present study 

reiterate the importance of studying the phenomenon of violence. 

Considering the information presented and the relevance of the theme, 

we emphasize the importance of new population-based studies that 

focus on violence against the elderly, so that the evidence presented can 

support effective actions to prevent violence, especially those that occur 

at home. In addition, health conditions and even their survival can be 

searched longitudinally so that we can, in fact, understand the 

magnitude of violence in the health of the elderly. 

Keywords: Violence. Domestic violence. Elder abuse. Cross-Sectional 

Studies. Health Status. Depression.   
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente tese de doutorado em Saúde Coletiva investiga a 

violência contra a pessoa idosa e denomina-se “Violência contra a 

pessoa idosa: estudo de base populacional em Florianópolis – SC”. 

Estrutura-se em introdução, objetivos, revisão de literatura, métodos e 

resultados. 

Na introdução, destacamos o aumento da população de idosos, as 

dificuldades sociais e de saúde que enfrentam; além disso, a situação de 

violência a que são acometidos. Em seguida, definimos as hipóteses do 

estudo e objetivos da tese. 

A revisão de literatura estrutura-se em dois tópicos. No primeiro, 

descrevemos as definições de violência, a violência doméstica contra a 

pessoa idosa e os principais aspectos das legislações internacionais e 

nacionais. No segundo, identificamos a prevalência de violência contra 

o idoso, com os principais tipos de violência identificados nos estudos 

que compõem a revisão (psicológica, física e financeira) e fatores 

associados à violência, bem como, o perfil dos autores da agressão. 

Na metodologia do estudo descrevemos o delineamento da 

pesquisa, que abrange o desenho do estudo, os participantes (população 

do estudo, a amostra, os critérios de inclusão e exclusão), as variáveis 

em estudo, a coleta de dados (procedimentos, instrumento de coleta, 

processamento de dados e questões éticas) e a condução da análise dos 

dados proposta nos artigos científicos que compõem os resultados da 

tese. 

Nos resultados apresentamos dois artigos científicos. O primeiro 

intitulado “Fatores associados à violência contra a pessoa idosa em 

Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base populacional” e o segundo 

“Dimensões da violência contra a pessoa idosa e condições de saúde em 

Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base populacional.” 

Os artigos 1 e 2 serão submetidos, após avaliação da banca 

examinadora da tese de doutorado, aos periódicos “Cadernos de Saúde 

Pública” e “Revista Panamericana de Saúde Pública”, respectivamente. 

Ainda, em observância ao regimento do Programa, as versões dos 

manuscritos são em português, e sua formatação segue normas dos 

periódicos selecionados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno que sempre esteve presente na 

humanidade e atinge pessoas em todas as faixas etárias, crianças, 

adultos e idosos. O que muda, são os tipos de violência e a gravidade 

com que são cometidos. Em decorrência disso, vem sendo estudada com 

frequência, em virtude de sua generalização, pela naturalidade com que 

é aceita em algumas ocasiões e, principalmente, pelas graves 

consequências que traz na vida e saúde de quem é acometido. Sendo 

assim, a violência contra a pessoa idosa, objeto da presente tese, vem 

sendo foco de pesquisas, e atribuímos essa ocorrência principalmente 

pela transição demográfica que despontou nos países desenvolvidos e, 

mais recentemente, no Brasil. Para Minayo
(1)

, a violência contra o idoso 

não é um fenômeno recente, mas sim sua publicização e engajamento 

para prevenção vêm ocorrendo somente nas últimas décadas. 

O número de pessoas com idade superior a 60 anos está 

crescendo mais rapidamente em todo o mundo, quando comparado a 

outras faixas etárias, e deve duplicar entre 2007 e 2050
(2)

. No Brasil há 

pelo menos uma pessoa idosa em 26% dos lares e cerca de 130 mil com 

idade acima de 100 anos
(1)

. Em 2070, a estimativa é que a proporção da 

população idosa brasileira (acima de 35,0%) seja superior ao indicador 

para os países desenvolvidos
(3)

. As características dos idosos do país são 

em sua maioria feminina (55,7%) e branca (54,5%) e residentes em 

áreas urbanas (84,3%). Em 64,2% dos casos é a pessoa de referência no 

domicílio, principalmente os homens (80,5%). Têm em média 4,2 anos 

de estudo, 28,1% tinham menos de um ano de estudo e 7,2% ensino 

superior completo ou mais. A maioria (76,3%) recebe algum benefício 

da previdência social e 76,2% dos homens e 59,4% das mulheres 

estavam aposentados
(4)

. 

Considerando o crescimento populacional dos idosos, nos anos 

1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a utilizar o 

conceito de “envelhecimento ativo”, que consiste em incluir, além dos 

cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o envelhecimento. Este 

conceito envolve políticas públicas que promovam modos de viver mais 

saudáveis e seguros em todas as etapas da vida. Para que isso ocorra, é 

preciso favorecer, entre outras ações: a prática de atividades físicas, a 

prevenção às situações de violência familiar e urbana, o acesso a 

alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco. Tais medidas 

contribuirão para o alcance de um envelhecimento que signifique ganho 

substancial em qualidade de vida e saúde
(5)

. 
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Diante deste intenso processo de envelhecimento, ocorrido 

também no Brasil a partir da década de 1980, o Ministério da Saúde, 

buscando reforçar o atendimento a esta população, aprovou em 2006 a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
(6)

, que visa a manutenção e 

melhoria ao máximo da capacidade funcional, a prevenção de doenças, a 

recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que 

venham a ter sua capacidade funcional restringida, de modo a lhes 

garantir permanência no ambiente em que vivem. Neste contexto, há 

preocupação com a possível situação de violência à qual o idoso pode 

estar submetido, sobretudo aquela que acontece dentro do domicílio. 

A OMS
(7)

 define violência contra o idoso como um ato de 

agressão ou omissão, podendo ser intencional ou involuntário, de 

natureza física, sexual, psicológica, econômica, institucional, 

abandono/negligência e autonegligência. A Rede Internacional para a 

Prevenção ao Abuso do Idoso
(8:3)

 define a violência como: 
“um ato único ou repetido, ou a falta de uma ação 

apropriada, que ocorre no âmbito de qualquer 

relacionamento onde haja uma expectativa de 

confiança, que cause dano ou angústia a uma 

pessoa mais velha.” 

 

As agressões existentes contextualizam diversos aspectos que se 

qualificam em violência social e familiar. A doméstica é aquela 

praticada no ambiente familiar por parentes ou cuidadores, enquanto a 

social são ações de discriminações e preconceitos por parte da sociedade 

ou de instituições privadas ou públicas
(9)

. 

Quanto à frequência da violência, dados provenientes do estudo 

The National Elder Abuse Incidence Study – o maior sobre investigação 

de violência contra os idosos realizado nos Estados Unidos – 

demonstraram prevalência de 5,2% para o abuso financeiro, 5,1% para o 

potencial de negligência, 4,6% para o abuso emocional e 1,6% para o 

abuso físico cometido por um membro da família
(10)

.
 
Outras pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos
(11)

 e na Europa
(12)

 encontraram 

prevalências de violência geral semelhantes: cerca de 2,6% e 2,2%. Em 

contrapartida, pesquisas desenvolvidas em países latinos mostram 

prevalências maiores, como por exemplo, 32,1% no México
(13)

 e 79,9% 

no Peru
(14)

. Essas diferenças podem ser em virtude, por exemplo, de 
como o idoso é inserido e reconhecido pela sociedade em decorrência 

das desigualdades sociais impostas nos países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, tem-se a falta de informações, o preconceito e o 

desrespeito. Para Oliveira et al
(15)

, a velhice carrega os estigmas da 
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incapacidade funcional e social do indivíduo, muitas vezes, reduzindo o 

idoso a um fardo para seus responsáveis, concorrendo, assim, à exclusão 

familiar e social. 

 No Brasil, estudos de base populacional com idosos ainda são 

incipientes. Os mais recentes que se debruçam em estimar prevalência 

de violência apontam que as prevalências podem chegar a 20,8%, como 

pesquisa realizada em Pernambuco, que demonstrou as mulheres e os 

idosos dependentes para as atividades instrumentais da vida como os 

mais acometidos pela violência
(16)

. Quanto à natureza dos atos, a 

violência psicológica é a mais comum. Apratto et al
(17)

 encontraram 

frequência igual a 43,2% entre os idosos no município de Niterói.
 

Mascarenhas
(18)

 realizou análise das notificações do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em 2012 e identificou 

a violência psicológica como a mais frequente no domicílio, infligida 

por filhos que, possivelmente, estavam sob efeito de álcool. 
 

Idosos com suposta condição de violência caracterizam-se como 

mulheres, solteiras, de idade avançada e baixa escolaridade, com alguma 

dependência física ou psicológica e que vivem com seus familiares
(19-21)

. 

A identificação sistemática de pessoas idosas em situação de violência, 

ou em risco de sofrê-la, é uma prática ainda incipiente no contexto 

brasileiro. O que se encontra, são serviços que atendem idosos após 

terem vivenciado situações de violência. Mas, enquanto isso, uma 

parcela maior está sofrendo violência em seus lares, sendo constrangidas 

perante familiares e cuidadores
(22)

. 

De acordo com o Sistema de Vigilância de Violências e 

Acidentes
(23)

, na maior parte dos atendimentos aos idosos o agressor era 

o filho(a) (26,1%) e 45,3% eram do sexo masculino. Os homens foram 

mais vítimas de agressores do sexo masculino (44,5%), geralmente filho 

(20,3%) seguido de desconhecido (13,1%) e de amigos/conhecidos 

(9,8%). As mulheres foram vítimas de agressores do sexo masculino 

(46,1%), filho (31,2%), seguido de cônjuge (11,2%) e desconhecido 

(6,8%). Houve relatos de suspeita de que o agressor ingeriu bebida 

alcoólica em 20,8% dos atendimentos.  

Pesquisadores consideraram o nível de estresse do cuidador um 

fator relevante para a violência, mas, não responde por si só por essa 

ocorrência
(24-26)

. Um comportamento agressivo do idoso é uma situação 

de risco e pode provocar violência recíproca por parte do cuidador. 

Sendo assim, é importante considerarmos o histórico de violência 

familiar intergeracional, que pode aumentar a probabilidade de 

ocorrência
(26, 27)

.  
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As condições de vida devem ser consideradas fator de risco por 

serem causa de conflitos familiares, particularmente a aglomeração e 

falta de privacidade; ainda que a violência contra o idoso possa ocorrer 

com vítima e agressor vivendo separadamente, o risco é maior quando o 

perpetrador convive com a pessoa. Pesquisas demonstram que 95% dos 

casos de violência contra idosos ocorrem na família
(7, 28)

. 

Entendemos que, além da investigação sobre as características 

sociais associadas à violência, é urgente que se investigue o quanto as 

condições de saúde dos idosos estão associadas ao aumento da chance 

destes sofrerem violência, pois, muitas dessas condições podem ser 

prevenidas ou tratadas, contribuindo para não serem um fator que 

exponha ainda mais o idoso em situação de violência. Estudos apontam 

que a situação de violência está atrelada a outras condições, como grau 

de dependência ou cognição
(29, 30)

, presença de doenças crônicas
(31)

 e 

sintomas depressivos
(32, 33)

.  

O abuso contra a pessoa idosa acontece de múltiplas formas, 

cujos efeitos frequentemente se sobrepõem e se confundem com sinais e 

sintomas relacionados a diversas patologias prevalentes nessa idade
(17)

. 

Estima-se que os prejuízos de forma emocional e afetiva possam se 

apresentar a médio e longo prazos, temporalmente distantes dos atos 

violentos em si. Acredita-se que o sofrimento causado pela violência 

possa servir de catalisador para processos de adoecimento mentais 

instalados ou ainda predispostos; entre eles, a depressão
(22)

. 

A relevância do presente estudo se justifica, uma vez que 

identificar a violência contra o idoso é de fundamental importância, e os 

achados aqui trazidos podem evidenciar as estimativas de violência e, 

desta forma, contribuir para que sejam criadas e fortalecidas políticas 

públicas de saúde direcionadas a estratégias de prevenção da violência, 

assim como criar mecanismos para que idosos se sintam seguros para 

denunciar as situações de abuso. O presente estudo, além de estimar a 

prevalência de violência, procurou indicar em quais dimensões os idosos 

estão mais expostos, seja a abuso potencial, violação dos direitos 

pessoais ou abuso direto. Características de vulnerabilidade, essas 

dimensões permitem identificar tanto os sinais de presença (diretos) 

quanto de suspeita (indiretos) de abuso
(34)

.   

Considerando todas as estimativas levantadas anteriormente e 

conscientes da importância de pesquisar esse fenômeno, no município 

de Florianópolis capital de Santa Catarina, recente pesquisa publicada 

oriunda do primeiro estudo sobre condições de vida dos idosos estimou 

a prevalência de violência em 13%
(35)

. Esse dado indica a importância 

de continuar pesquisando a dinâmica da violência contra as pessoas 
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idosas, para tornar visível a situação vivenciada por estes e aprofundar 

algumas questões inerentes a esta informação, entre elas quem são os 

idosos acometidos e quais fatores estão associados à violência. Baseados 

nas informações trazidas neste tese, pretendemos elaborar evidências 

que poderão subsidiar a proposição e aprimoramento de estratégias para 

evitar que o idoso permaneça em situação de violência, sobretudo 

aqueles que vivem em Florianópolis. Diante disso, expomos a seguir as 

hipóteses da presente tese. 
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2 HIPÓTESES 

 

As hipóteses deste estudo foram elaboradas com base em evidências 

científicas que serão apresentadas na revisão de literatura, em especial 

no tópico sobre os fatores associados à violência contra a pessoa idosa e 

nas variáveis disponibilizadas no instrumento da pesquisa.  

 

Abaixo, seguem as hipóteses formuladas para o presente estudo: 

 

 Existe diferença entre as chances de sofrer violência nas 

diferentes faixas etárias (60-74 anos e 75 anos ou mais) das 

pessoas idosas. Aqueles com baixa escolaridade e renda, que 

possui pessoas dependentes da sua renda, com provável déficit 

cognitivo, dificuldades para realizar as atividades de vida diária 

e que possuem cuidador, têm maior chance de sofrer violência, 

independente do sexo e da cor da pele.  

 Idosos homens e mulheres estão expostos na mesma proporção 

às diferentes dimensões da violência (abuso potencial, violação 

dos direitos pessoais ou abuso direto e características de 

vulnerabilidade).  

 Há associação entre maior chance de sofrer violência e 

condições de saúde dos idosos (déficit cognitivo, dependência, 

morbidades e sintomas depressivos).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a prevalência de violência contra a pessoa idosa 

residente em Florianópolis, Santa Catarina, estimar sua associação com 

as características demográficas, socioeconômicas, condições de saúde 

(déficit cognitivo, dependência, morbidades e sintomas depressivos), 

relacionadas ao cuidador e mensurar as dimensões da violência. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar a prevalência de violência e a associação entre as 

características demográficas, socioeconômicas, capacidade funcional, 

estado cognitivo e relacionadas ao cuidador. 

 Mensurar em quais dimensões da violência (abuso potencial, 

violação dos direitos pessoais ou abuso direto e características de 

vulnerabilidade) os idosos estão mais expostos.  

 Testar a associação entre condições de saúde (déficit cognitivo, 

dependência, morbidades e sintomas depressivos) e a violência contra os 

idosos. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 Definição de violência contra a pessoa idosa 

 

A violência contra a pessoa idosa ainda é tema pouco explorado 

pela comunidade científica, embora seja um fenômeno que mereça 

atenção por conta das repercussões que pode causar na saúde de um 

grupo populacional vulnerável. Somente nos anos 1970 essa 

problemática foi descrita pela primeira vez na literatura científica e vem 

aos poucos saindo da invisibilidade
(36)

. 

O Brasil está passando por um processo rápido e intenso de 

envelhecimento da população. Estima-se que até 2025 será o sexto país 

do mundo em número de idosos. No período de 2000 a 2020, ao passar 

de 13,9 para 28,3 milhões, a população com mais de 60 anos em nosso 

país duplicará. Em 2050, serão 64 milhões de idosos
(37)

.  

Na Europa, a projeção é que em 2050 um terço da população 

tenha 60 anos ou mais. Assim, mais pessoas idosas estarão sob risco de 

sofrer maus-tratos
(38)

. No entanto, se no continente europeu o idoso tem 

condições de vida confortáveis e bem-estar social e de saúde, no Brasil, 

embora tenham ocorrido melhorias sanitárias e de vida, persistem 

problemas sociais e a maioria da população idosa possui baixa renda, o 

que a torna mais dependente e vulnerável
(39)

. Ainda são necessárias 

estratégias e políticas públicas que atendam aos direitos de saúde e 

cidadania desses idosos
(25, 40-43)

. Acompanhando o aumento dessa faixa 

etária da população, encontram-se alguns agravos, tais como acidentes, 

quedas, doenças degenerativas e violência
(44)

.  

De acordo com Correia
(45)

, embora a fase do envelhecimento 

faça parte da sociedade contemporânea, ainda há uma tendência de ver o 

idoso como um ser do passado. É comum ouvir dizer que o idoso vive 

de lembranças, remoendo e degustando anos que passaram. Para 

Rosas
(46)

, é preciso romper com essa estigmatização: hoje em dia o 

idoso não é sinônimo de estagnação, mas sim de estar vivo e 

reinventando cada dia como uma nova oportunidade. A autora diz, no 

entanto, que em seu país, Portugal, essa tarefa está cada vez mais difícil, 

devido à crise econômica e também por conta dos valores culturais que 

enaltecem a juventude e o „ter‟ como mais importante que „ser‟.  
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A respeito das definições de violência, na Convenção sobre 

Violência e Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

violência contra o idoso foi assim definida:  
O abuso pode ser de natureza física ou psicológica 

ou pode envolver maus-tratos de ordem financeira 

ou material. Qualquer que seja o tipo de abuso, 

certamente resultará em sofrimento desnecessário, 

lesão ou dor, perda ou violação dos direitos 

humanos e uma redução na qualidade de vida do 

idoso.
(7)

 

 

 Para Minayo
(39)

, “o maltrato ao idoso   um ato (único ou 

repetido) ou omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em 

qualquer rela  o na qual exista expectativa de confian a”. Afirma ainda 

que, de acordo com a literatura internacional, a violência contra o idoso 

é um dilema universal. As diversas maneiras pelas quais essa violência 

se expressa é semelhante aos tipos de violência em geral, estão contidas 

em documentos oficiais e sua tipologia é definida da seguinte 

maneira
(47)

: 

Violência Física: utilizar da força física para obrigar o idoso a 

fazer o que não deseja e, desta forma, ferir, provocar dor, dano ou 

morte.  

Violência Psicológica: diz respeito às agressões verbais ou 

gestuais com o intuito de amedrontar e coagir, humilhar, impedir a 

liberdade e privar do convívio social. 

Violência Sexual: refere-se ao ato sexual homo ou hetero-

racional, sem o consentimento da pessoa. Este ato visa a excitação, 

relação sexual ou práticas eróticas, por meio de ameaças e agressão 

física. 

Violência Financeira e econômica: corresponde à exploração ou 

ao uso não consentido dos recursos financeiros e patrimoniais do idoso. 

Este tipo de violência é mais comum no meio familiar. 

Negligência: diz respeito à recusa ou à omissão de cuidados 

adequados e primordiais por parte dos responsáveis legais, familiares ou 

institucionais. Este tipo de violência é uma das mais comuns no Brasil e 

geralmente está associada a outros tipos de violência, como a física e 

psicológica. 
Autonegligência: quando o idoso ameaça sua própria saúde ou 

segurança, pela recusa de prover cuidados a si próprio. 
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Abandono: ausência ou deserção dos responsáveis institucionais, 

governamentais ou familiares de prestarem cuidados a uma pessoa 

idosa. 

Outros autores
(27, 39)

 também apontam na tipologia da violência ao 

idoso as seguintes definições: 

Violação dos direitos humanos: privação de qualquer direito, 

como a liberdade, o direito de fala e a privacidade.  

Abuso médico: cuidados médicos de forma negligente ou 

imprópria.  

Segregação involuntária: relaciona-se ao espaço das instituições 

sociais que abrigam o idoso. Manifesta-se por qualquer forma de 

segregação em outro ambiente ou ala de um idoso residente, sem o 

consentimento de seu representante legal.  

Dentre as violências que mais matam pessoas idosas em nosso 

país, as principais causas são acidentes de trânsito, quedas e homicídios. 

As taxas de suicídio de idosos também chamam atenção e são mais altas 

que a média da população brasileira em geral. Assim como nos 

homicídios, os homens se suicidam mais, embora haja diferenciações de 

comportamento de acordo com a faixa etária
(39)

. 

Conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 

(2013)
(48)

, último sobre violência, dentre os indivíduos com 60 anos ou 

mais, a violência física foi responsável por 64,0% das notificações. A 

violência psicológica e a negligência também se apresentam com 

destaque nesta faixa etária. Quanto ao perfil desse idoso vítima de maus-

tratos, em geral são mulheres com mais de 75 anos, que possuem algum 

tipo de dependência física e/ou psicológica, vivem com familiares e 

demonstram nas relações interpessoais ser uma pessoa passiva e 

complacente
(49)

.  

Em estudo conduzido por Garbin et al
(50)

, a faixa etária mais 

prevalente da vítima de maus-tratos é dos 60 aos 65 anos, uma vez que o 

grau de independência do idoso está diretamente relacionado com a 

idade, facilitando a busca por ajuda. Em outro estudo, as denúncias de 

maus-tratos e violências foram mais frequentes entre os 60 e 75 anos, 

pode ser pelo fato desse grupo ter mais autonomia e condições de buscar 

ajuda. Acima dos 75 anos, os idosos sentem mais dificuldade para reagir 

às diferentes formas de violência que sofrem
(51)

. Diante da 

vulnerabilidade dos idosos às diversas formas de violência expostas 

anteriormente, vale a pena citar alguns fatores de risco para a violência: 

 Qualidade no relacionamento dos idosos com seus filhos no 

passado; 
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 A presença de estresse no cuidador; 

 A presença de psicopatologia nas pessoas que as agridem; 

 A deficiência mental/ou física do idoso; 

 A relação de dependência entre a vítima e o abusador; 

 O isolamento social do cuidador e do idoso; 

 O abuso de álcool e/ou drogas por parte do cuidador e/ou do 

idoso; 

 A violência intergeracional, onde adultos abusados durante a 

infância podem tornar-se abusadores de seus pais idosos 

doentes
(52)

.  

Em diversos estados do Brasil foram implantados os Centros 

Integrados de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, 

nos quais ocorre a orientação dos idosos vítimas de violência sobre seus 

direitos e encaminhamentos para serviços especializados, 

desenvolvimento de ações de atenção, prevenção e promoção de 

cidadania jurídica, psicológica e social, além de um serviço de mediação 

de conflito, a fim de melhorar a qualidade de vida das partes envolvidas 

no conflito
(53)

. Nesse sentido, a OMS em 2011 elencou algumas razões 

pelas quais os maus-tratos aos idosos são considerados como problema 

social e de saúde, conforme explicitado a seguir
(38)

: 

 Humanitária – causa grande sofrimento a pessoas ou grupos 

dentro de uma sociedade. 

 Funcional – ameaça a estrutura da sociedade. 

 Custo – drena recursos e requer investimento social. 

 Justiça social – algumas pessoas mais velhas são vulneráveis e 

seus direitos devem ser protegidos. 

 Normas sociais – em relação ao comportamento e expectativas. 

 Prevalência – muitas pessoas sofrem de maus-tratos, e serviços 

e programas especiais são necessários. 

 Responsabilidade – causa de morte prematura e incapacidade. 

 Resposta – setores da saúde e de cuidados estão na linha de 

frente para a prevenção, detecção e reabilitação. 

Ao observar os motivos listados pela OMS, entendemos que a 

problemática da violência contra o idoso não está somente sob a 

responsabilidade do governo, mas da sociedade como um todo. 

Conforme visto neste tópico, a população está envelhecendo e cada vez 

mais idosos correm risco de sofrer violência. É preciso investir na 

qualidade de vida, prevenção e enfrentamento dos diversos tipos de 
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violência contra essa população, além de rever estereótipos que 

fragilizam e inutilizam os mais velhos na vida em sociedade.  

Ainda hoje observa-se elevada subnotificação, devido ao caráter 

velado dessa forma de violência, principalmente nos casos que ocorrem 

no cenário familiar, contexto no qual mais acontecem os conflitos 

intergeracionais
(15)

. Assim, emerge a necessidade de compreender como 

ocorre a violência doméstica contra a pessoa idosa, que muitas vezes 

torna-se o fio condutor e faz com que a violência se perpetue nas 

diversas gerações. 

 

 

4.1.2 Violência doméstica contra a pessoa idosa  

 

Paradoxalmente, quando uma das funções da família é de 

proteger seus membros, alguns lares são marcados por situações de 

violência, seja por parceiros íntimos, contra a criança e/ou idosos. 

Estudos
(12, 54-61)

 têm demonstrado que grande parte das situações de 

violência cometidas contra idosos ocorrem dentro dos lares, e que os 

principais agressores são familiares e cuidadores. 

É comum as pesquisas apresentarem seus resultados e discuti-

los embasados na definição de violência doméstica ou familiar, até 

mesmo usando esses termos como sinônimos, porém são termos 

distintos, que vamos elucidar para melhor compreensão. A violência 

familiar ocorre quando há laços de parentesco entre a vítima e o 

agressor; acontece, portanto, ligada ao laço familiar, dentro ou fora do 

domicílio da vítima. A violência doméstica implica em proximidade 

com a vítima, não exatamente ligada a laços de parentesco, podendo 

assim ser exercida por pessoas que compartilhem o espaço doméstico, 

como empregados, agregados ou visitantes
(22)

. Essas definições ampliam 

a visão de que o agressor da pessoa idosa é, na maioria das vezes, 

alguém próximo da mesma. 

Veras
(62)

 corrobora essa informação e afirma que grande parcela 

da violência contra o idoso acontece dentro da família, em que estão as 

pessoas mais próximas e confiáveis; filhos são os maiores 

perpetuadores. Esse quadro se agrava quando o idoso mora com o filho, 

que é o cuidador, situação essa que pode gerar ainda mais conflitos. O 

cuidador deve cumprir alguns requisitos básicos, como ser tolerante e 

compreensivo, uma vez que o idoso apresenta oscilações de humor, 

costuma ser intolerante a mudanças e à aceitação de novas rotinas, o que 

pode tornar a convivência insuportável para ambos ou levar à 

agressão
(63)

.  
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Entre as características dos idosos mais acometidos pela violência 

estão as mulheres, pessoas de baixa escolaridade, solteiros/divorciados e 

aqueles com dependência funcional e que, na maior parte, moram com 

filhos e netos. Esses dados demonstram que familiares que são 

cuidadores devem estar preparados e receber apoio para que se rompa a 

situação de violência
(35)

.  

Leite
(63)

 trabalha a concepção apresentada por familiares de 

idosos a respeito do que é, para eles, violência e maus-tratos no 

ambiente doméstico. Nesse estudo, a autora constata que, para 

familiares e idosos, a concepção de maus-tratos ultrapassa os limites da 

agressão física. Os cuidadores entendem que não cuidar do idoso, 

restringi-lo do convívio social, coagir e abandoná-lo constituem outras 

formas de violência.  

Mesmo com o despreparo das famílias, o convívio do idoso 

precisa ser pacífico e digno, pois ele precisa ser ouvido e respeitado
(64)

. 

A família, enquanto grupo de pessoas, tem se constituído ao longo dos 

tempos como uma referência vital para o desenvolvimento humano. 

Enquanto configuração e organização, esse grupo denominado família 

foi sofrendo o impacto das mudanças da sociedade, a partir do conjunto 

de valores e regras sociais predominantes, que influenciavam 

diretamente no entendimento do papel dos indivíduos. Assim, ao longo 

do processo histórico humano, encontramos uma diversidade de formas, 

organizações, funções e papéis atribuídos à família, que foram se 

ancorando, seja sob uma perspectiva ideológica/religiosa, 

política/econômica/jurídica, seja sociológica, antropológica e também 

psicológica
(65)

.  

 Observa-se uma diversidade maior de configurações familiares 

que revelam explicitamente como esse grupo humano foi se moldando, 

principalmente, ao conjunto de valores éticos, morais e científicos que 

predominam na sociedade atual
(65)

. A família se configura como um 

grupo de pessoas que possui trocas afetivas, materiais e de convivência 

que dão sentido à vida daqueles que dela fazem parte. É um sistema 

aberto, ou seja, em constante troca com os contextos onde está inserido, 

em constante transformação e que se autogoverna a partir de regras por 

meio das quais o sistema se equilibra e se estabiliza
(66, 67)

.  

A família tem dois objetivos principais: um interno, que se 

refere à função de proteger seus membros, e outro externo, ao transmitir 

a seus descendentes a cultura na qual estão inseridos. É importante 

destacar que as fun ões de “prote  o” e “transmiss o” se constituem em 

possibilidades de serem desempenhadas pelos diferentes integrantes da 

família, à luz de sua história familiar. 
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Entender a família como sistema significa reconhecer que cada 

família tem uma peculiaridade e/ou um “jeito de funcionar” e que isto 

decorre do processo de organização que essa família estabeleceu ao 

longo do tempo, tendo como referências as suas crenças, valores e 

entendimento do que poderia ser uma família. No interior da família, os 

indivíduos podem construir subsistemas, havendo diferentes níveis de 

poder, a exemplo da ideologia presente no patriarcado, em que 

prevalece o domínio físico e decisório do homem nas relações 

familiares, sociais e comunitárias, afetando e influenciando 

decisivamente os demais integrantes, em termos de desenvolvimento 

psicossocial.  

A designada crise da família, atribuída com a perda de valores 

considerados tradicionais, é um dos argumentos utilizados para tentar 

explicar a construção social do abandono das pessoas idosas por 

familiares. Porém, nas últimas décadas, estudos procuram evidenciar a 

importância da intergeracionalidade da violência nessas relações. Desta 

forma, passa-se a admitir que a família representada como um espaço de 

afetos e apoio pode ao mesmo tempo se constituir em um lugar de 

omissão e violência entre seus membros, incluindo aquela contra a 

pessoa idosa
(68)

.  

Quanto à existência de violência doméstica, esta pode ser 

decorrente de comportamento aprendido e transmitido de geração em 

geração. Trata-se de uma dinâmica de poder e controle. O 

comportamento dos avós, bem como dos pais, tem efeito significativo 

sobre as crianças, perpetuando o ciclo de violência
(69)

. 

Uma indagação importante abordada nas pesquisas
(70, 71)

 é como 

o comportamento e atitudes negativas exercidas no decorrer da vida por 

parte da pessoa idosa para com seus familiares favorecem o surgimento 

de situações de maus-tratos. Esse fato foi identificado em estudo 

realizado com homens
(70)

, evidenciando que estes tendem a minimizar 

seus sentimentos e problemas, portanto não são propensos a procurar 

ajuda, aumentando assim o risco de vitimização
(70)

.  

Os homens figuraram como vítimas mais frequentes de abuso 

financeiro quando comparados às mulheres
(72)

. Esta informação é 

constatada por outros autores
(73-76)

, demonstrando que dentre as formas 

de abuso, um dos mais frequentes é o financeiro. São tentativas do(s) 

agressor(es) se apoderar(em) da renda da pessoa idosa, ou de seus bens e 

economias ainda em vida. Os parentes mais próximos são os principais 

perpetradores (filhos, cônjuges, genros e noras); apossam-se da renda, 

da casa, dos outros bens, e não é raro acontecer de deixarem faltar 

subsídios para a própria pessoa idosa
(77)

. 
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A família se constitui como a principal causadora da violência, 

não somente sob o ponto de vista financeiro, mas também sob outras 

formas de abuso. As pessoas idosas tornam-se mais vulneráveis à 

violência intrafamiliar devido às suas demandas de cuidados, que 

incluem a dependência física e mental dos mesmos que tornam as 

relações familiares estressantes para quem cuida, muitas vezes sem 

preparo para exercer tal atividade
(78)

.  

A dependência da pessoa idosa em relação à sua família 

aumenta a proximidade, o que pode resultar em aspectos positivos ou 

negativos na relação. Se a dependência for causada por adoecimento, as 

chances de aumento de estresse, cansaço físico, emocional e sobrecarga 

sobre a família (principalmente sobre o cuidador) se elevam e 

complicam a relação
(22)

.  

Fontes de dados governamentais
 
demonstram que a questão da 

violência contra a pessoa idosa é considerada a partir de uma 

perspectiva apenas clínico-biológica, negligenciando-se a violência que 

ocorre dentro do lar. Os dados são mais voltados para as necessidades 

físicas decorrentes de quedas, acidentes de trânsito (atropelamentos, 

quedas por transporte inadequado), homicídios (sem diferenças de 

proporção em relação à população em geral), suicídios (mais 

significativo nesse grupo em relação à média da população)
(22)

.  

Florêncio
(22)

 discute que alguns aspectos favorecem ainda mais 

o desequilíbrio familiar; dentre eles, a autora destaca a mudança de 

conjuntura da atual família brasileira: menor número de filhos (menor 

número de pessoas para cuidar dos pais na velhice); marido e mulher 

trabalhando fora (quem está em casa para cuidar dos idosos e das 

crianças?); migração dos jovens para outras regiões em busca de 

trabalho, deixando os pais idosos nas terras natais; divórcios; 

diminuição do poder aquisitivo; lares fisicamente menores; alcoolismo; 

uso de drogas.  

Sendo os idosos agredidos na maioria dos casos por familiares, 

faz-se necessário que as instituições competentes e profissionais estejam 

preparadas para identificar e atender essa população, considerando que 

apresentam dificuldades, medo ou vergonha de denunciar seu agressor. 

Em estudo realizado em Curitiba
(79)

,
 
os achados demonstraram que os 

profissionais que atendem pessoas idosas vitimizadas não estão 

capacitados para identificar e prosseguir os encaminhamentos dos casos 

em que há violência, e ressaltam que são escassas as atividades 

preventivas que dizem respeito à violência. Os autores sugerem que 

profissionais não estão preparados para responder adequadamente a tal 
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demanda, o que contribui para o idoso permanecer na situação de 

violência
(72)

. 

Conforme apresentado, diversos são os fatores que contribuem 

para o desequilíbrio familiar e consequentemente a violência contra o 

idoso. Ao estudar esse fenômeno, é necessário compreender a gama das 

relações envolvidas na dinâmica familiar e considerar as diversas 

possibilidades da ocorrência da violência, que muitas vezes não é 

unicausal e unidirecional, mas sim intergeracional. É preciso ponderar 

que os laços afetivos da família podem estar rompidos antes mesmo do 

idoso assumir esta condição, o que se agrava quando ele apresenta 

morbidades e dependência, o que exige os cuidados e intervenções da 

família despreparada e desmotivada para exercer essa função. Diante do 

cenário apresentado sobre violência no contexto familiar, é necessário 

que conheçamos as políticas públicas de atenção voltadas à violência 

contra a pessoa idosa, abordadas a seguir. 

 

4.1.3 Políticas públicas para a prevenção da violência e atenção às 

pessoas idosas 

 

 A primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, 

ocorrida em Viena, em 1982, foi o marco inicial do surgimento de uma 

agenda internacional de políticas públicas voltadas para a população 

idosa. O propósito principal foi iniciar um fórum para traçar um Plano 

Internacional de Ação, sensibilizando os governos e a sociedade da 

necessidade de instituir um Sistema de Seguridade Econômico Social 

para idosos, assim como oportunidades de participação e contribuição 

ao desenvolvimento de seus países
(80)

. 

 As Nações Unidas adotaram em 1991, através da Resolução nº 

46/91, os Princípios das Nações Unidas, incentivando os governos a 

incorporar tais princípios nos seus programas nacionais. Os princípios 

são relativos aos direitos humanos: independência, participação, 

cuidados, realização pessoal e dignidade. No item dignidade, consta que 

os idosos devem ter a possibilidade de viver com dignidade e segurança, 

sem serem explorados ou maltratados física ou mentalmente
(53)

. 

 O tema violência voltou a ser pauta de discussão entre as 

entidades responsáveis em propor estratégias de combate à violência. 

Entre as propostas de ações da Declaração e Programa de Ação da 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social assumiu-se o 

compromisso de melhorar a situação das pessoas idosas, em particular 

das que não tenham adequado enquadramento familiar; nomeadamente 

os idosos das zonas rurais e os que são explorados ou vítimas de 
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descuido ou de maus tratos físicos ou psicológicos. Propõe introduzir e 

aplicar políticas concretas, programas de saúde pública e serviços 

sociais que previnam e eliminem todas as formas de violência na 

sociedade, em particular a violência doméstica e, para proteger as 

vítimas da violência, prestando especial atenção à violência contra as 

mulheres, as crianças, os idosos e deficientes. Essa declaração foi 

publicada no ano de 1995 na cidade de Copenhague
(81)

.  

 Após 20 anos da I Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, ocorreu a segunda, em 2002, que resultou no Plano de 

Ação Internacional para o Envelhecimento, no qual foram adotadas 

medidas em âmbito internacional, em três direções prioritárias: idosos e 

desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na velhice, e, ainda, 

criação de um ambiente propício e favorável ao envelhecimento. O 

Plano de Ação pedia mudanças de atitudes, políticas e práticas em todos 

os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do envelhecimento 

no século XXI. Suas recomendações específicas para ação dão 

prioridade às pessoas mais velhas e desenvolvimento, melhorando a 

saúde e o bem-estar na velhice, e assegurando habilitação e ambientes 

de apoio
(82)

. 

Esses foram os primeiros movimentos internacionais em prol de 

um envelhecimento mais saudável e que se pensasse em estratégias para 

prevenir a violência contra as pessoas idosas. O envolvimento direto do 

Brasil nesses eventos se deu na elaboração da Carta de São José sobre os 

Direitos dos Idosos da América Latina e Caribe. Na carta, os países se 

comprometem a erradicar todo tipo de violência contra o idoso, fazendo 

uso de políticas para prevenção, penalização dos responsáveis, 

fortalecimento de mecanismos judiciais e garantia de proteção aos 

idosos que, por questões ligadas a gênero, orientação sexual, estado de 

saúde, incapacidade, religião, origem étnica, situação de rua e outras 

condições de vulnerabilidade, estejam mais vulneráveis a sofrer 

violência. A elaboração da carta se deu na Terceira Conferência 

Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina 

e Caribe, que ocorreu em San José da Costa Rica, em 2012.  

  No que tange a legislação específica no Brasil relacionada a 

pessoa idosa, foi por meio da Constituição Federal do Brasil de 1998. 

Nos artigos 229 e 230 estão contidos os deveres da família quanto aos 

idosos
(83)

: 
Os pais têm o direito de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade (Art. 229). 
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A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito 

à vida (Art. 230). 

 

 Após a Constituição, foi formulada nos anos 1990 a Lei 

Orgânica da Assistência Social, lei nº 8.742, também conhecida como 

LOAS. O artigo 2º desta passou a garantir “um salário mínimo de 

benefício mensal ao idoso que comprove não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”. Chamado de 

Benefício de Prestação Continuada, destina-se aos que têm a partir de 65 

anos e é um importante complementador de renda, quando não a única 

renda do idoso
(84)

.  

 A primeira lei específica para assegurar os direitos da pessoa 

idosa em nosso país, e conforme consta em seu artigo 1º, que tem por 

objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade
(85)

. Ocorreu em 1994, após reinvindicações da sociedade e de 

grupos de idosos, foi a Política Nacional do Idoso (PNI), lei 8842/94. 

Porém, essa legislação não foi bem aplicada. Dentre os motivos cabe 

ressaltar as contradições dos textos legais e o desconhecimento de seu 

conteúdo
(84)

.  

 Quanto à saúde, o Ministério da Saúde, em 2002
(86)

, elaborou 

materiais com orientações para profissionais da área e população em 

geral, com o intuito de programar políticas públicas de atenção à saúde 

do idoso e da abordagem da violência familiar. Um desses materiais é o 

Caderno de Atenção Básica número 8, intitulado “Violência 

Intrafamiliar – Orienta ões para a prática em servi o”, que teve como 

objetivo orientar os profissionais nas ações de diagnóstico, tratamento e 

prevenção da violência. No mesmo ano foi aprovado o Decreto nº 

4.227/02, que dispõe em seu artigo 1º da criação, competência e 

composição do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, e 

estabelece em seu Art. 3º que compete ao CNDI
(87)

:   
I - supervisionar e avaliar a Política Nacional do 

Idoso;  

II - elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar 

a legislação pertinente à Política Nacional do 

Idoso;  

IV - estimular e apoiar tecnicamente a criação de 

conselhos de direitos do idoso nos Estados, no 

Distrito Federal e nos Municípios;  



44 

 

V - propiciar assessoramento aos conselhos 

estaduais, do Distrito Federal e municipais, no 

sentido de tornar efetiva a aplicação dos 

princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 

8.842, de 4 de janeiro de 1994;  

VI - zelar pela efetiva descentralização político-

administrativa e pela participação de organizações 

representativas dos idosos na implementação de 

política, planos, programas e projetos de 

atendimento ao idoso;  

VII - zelar pela implementação dos instrumentos 

internacionais relativos ao envelhecimento das 

pessoas, dos quais o Brasil seja signatário;  

VIII - elaborar o seu regimento interno. 

 

 Com o propósito de assegurar os direitos consagrados pelas 

políticas públicas para o idoso foi sancionado o Estatuto do Idoso, lei nº 

10.741 de 1º de outubro de 2003, (BRASIL, 2003)
(88)

. Reuniu muitas 

leis e políticas aprovadas, além de agregar novos elementos e enfoques, 

dando um tratamento integral e com visão de longo prazo ao 

estabelecimento de medidas com vistas a proporcionar o bem-estar dos 

idosos
(89)

. Os 118 artigos estão distribuídos em sete títulos (disposições 

preliminares, direitos fundamentais, medidas de proteção, política de 

atendimento ao idoso, acesso à justiça, crimes, disposições finais e 

transitórias), e cada título é subdividido em capítulos
(88)

. 

 No que diz respeito especificamente à violência no Estatuto, 

este menciona em seu artigo 4º: 
Art. 4

o
 Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo 

de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na 

forma da lei.  

§ 1
o
 É dever de todos prevenir a ameaça ou 

violação aos direitos do idoso. 

§ 2
o
 As obrigações previstas nesta Lei não 

excluem da prevenção outras decorrentes dos 

princípios por ela adotados. 

 

 Além disso, o artigo 47 aponta as linhas de ação da política de 

atendimento aos idosos. Nos casos de violência, são previstos serviços 

especiais de prevenção e atendimento aos idosos vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, prevendo-se 

também serviços de identificação e localização de parentes ou 
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responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de 

longa permanência. 

 Considerando a necessidade de que o setor de saúde disponha 

de uma política atualizada relacionada à saúde da pessoa idosa foi 

aprovada em 2006 a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI). Foi averiguada a necessidade desta política uma vez que, no 

Pacto pela Vida, a saúde do idoso aparece como uma das seis 

prioridades pactuadas entre as três esferas de governo sendo apresentada 

uma série de ações que visam, em última instância, a implementação de 

algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do 

Idoso. A finalidade primordial da PNSPI é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Entre as diretrizes dessa Política está a de realizar ações integradas de 

combate à violência doméstica e institucional contra a pessoa idosa. 

  o mesmo ano da promulga  o da   S   o  inist rio da 

Saúde publicou o Cadernos de Aten  o Básica nº 19 – Envelhecimento 

e Saúde da Pessoa Idosa. Esta publicação foi elaborada com a finalidade 

de oferecer alguns subsídios t cnicos específicos em rela  o à saúde da 

pessoa idosa, de forma a facilitar a prática diária dos profissionais que 

atuam na Aten  o  ásica.  isponibiliza instrumentos e promove 

discussões atualizadas no sentido de auxiliar a ado  o de condutas mais 

apropriadas às demandas dessa popula  o. No que tange a violência ele 

aborda a violência doméstica, tipologias e formas de detecção de 

possíveis situações de violência que vitimizam os idosos. 

 Após cinco anos da promulgação da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa foi sancionada uma lei que prevê a notificação 

compulsória dos atos de violência praticados contra idosos atendidos em 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados, a lei nº 12.461 de 26 de 

julho de 2011, conforme artigos a seguir
(88)

:  
Art. 19 Os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos serão objeto de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos e privados à autoridade sanitária, bem 

como serão obrigatoriamente comunicados por 

eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se 

violência contra o idoso qualquer ação ou omissão 

praticada em local público ou privado que lhe 

cause morte, dano ou sofrimento físico ou 

psicológico.  



46 

 

 

Outras instituições também estão engajadas no fenômeno da 

violência. A Organização Internacional para Prevenção de Abusos 

contra Idosos (INPEA), instituição de reconhecida relevância 

internacional na defesa dos direitos da pessoa idosa, em parceria com a 

Organização das Nações Unidas declarou o dia 15 de junho como o Dia 

Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa com o 

principal objetivo de sensibilizar a sociedade civil para lutar contra as 

diversas formas de violência ao idoso. O ano de 2006 foi a primeira vez 

que esse dia foi celebrado no mundo e o slogan escolhido foi “Violência 

contra a pessoa idosa: vamos romper o pacto do silêncio”. Foi um 

desafio lançado, cujo conteúdo é extremamente atual e cuja repercussão 

no mundo foi eficiente e oportuna. O tema do ano de 2007 foi “Vamos 

em frente”, entendendo que o pacto do silêncio ainda não foi rompido e 

que existe muita coisa para ser feita na defesa dos direitos das pessoas 

idosas
(90)

. 

No município de Florianópolis, local de realização do presente 

estudo, vigora a Lei nº 7694, de 25 de agosto de 2008
(91)

, que dispõe 

sobre a Política Municipal do Idoso. Esta lei rege-se de acordo com os 

dispositivos da Política Nacional do Idoso e da Lei nº 10.741 de 2003 - 

Estatuto do Idoso. Desta forma, podemos afirmar que os princípios 

legais que regulam as ações de proteção às pessoas idosas que sofrem 

violência no município de Florianópolis são as mesmas descritas no 

Estatuto do Idoso. 

O órgão competente para receber idosos vítimas de violência é o 

Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa 

Idosa (CIAPREVI)
(92)

, que consiste em um programa da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, executado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social. O CIAPREVI realiza atendimento psicológico e 

social ao idoso e sua família em situação de vulnerabilidade ou de 

violência, visando a proteção e defesa de seus direitos, o fortalecimento 

da estrutura e dos vínculos familiares. São atendidos gestores e 

profissionais de programas e instituições da rede de atenção e proteção 

à pessoa idosa e cuidadores de idosos domiciliares e institucionais. 

Em estudo
(93)

 realizado no CIAPREVI, em 2008, constatou-se 

que este órgão desenvolve o acolhimento e averiguação das denúncias 

que chegam ao mesmo, assim como avaliação das situações realizadas 

com uma abordagem multiprofissional. A abordagem dos casos ocorre 

com orientação à pessoa idosa e familiares, suporte ao cuidador, 

articulação na rede de atenção para melhor atendimento à situação da 

pessoa idosa e seus familiares. 
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Estudo realizado por Souza
(94)

 investigou as principais políticas 

públicas e portarias destinadas aos idosos, as quais organizam e 

estruturam a rede de serviços públicos e conveniados do SUS. São elas: 

Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

Política Nacional de Atenção às Urgências, Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Portadora de Deficiência e Pacto pela Saúde. A autora 

concluiu que o tema violência vem aos poucos surgindo nas políticas 

públicas voltadas aos idosos no Brasil e ressalta que dentre todas as 

políticas existentes a mais objetiva e assertiva que é o Estatuto do Idoso. 

As propostas para combater a violência contra a pessoa idosa 

envolvem transversalidade das ações, pois incluem diversas diretrizes e 

legislações. O setor saúde recebe destaque entre os segmentos sociais, 

pois os profissionais deste setor têm amplo acesso a essa população, 

contribuindo para a detecção e acompanhamento dos casos de 

violência
(95)

.  

A trajetória das políticas públicas do idoso no Brasil mostra que a 

sua criação ocorreu de forma tardia e morosa, levando tempo demasiado 

longo entre a tramitação e sua homologação, sempre influenciadas por 

eventos nacionais e internacionais. Além das medidas legais faz-se 

necessária uma mudança de visão da sociedade em relação ao ser 

humano envelhecido, como, por exemplo, a transformação que passa 

pela educação no sentido mais amplo, e especificamente na formação 

dos profissionais, associadas à influência e ao poder que deve ter o 

Estado para fazer valer as leis por ele criadas
(22)

. Isso se faz necessário 

para atender o preconizado pelo Estatuto do Idoso e a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa e proporcionar efetivamente a atenção e 

promoção da saúde
(96)

. 

Conforme visto nesse item, as políticas públicas avançaram muito 

nos últimos anos em nosso país, mas é preciso continuar avançando a 

fim de que tanto os profissionais quanto a sociedade sejam 

conscientizados dos malefícios dos maus-tratos contra os idosos, 

atuando, principalmente, no sentido de evitar que esses venham a 

ocorrer e incentivando as denúncias, como ainda conscientizando 

familiares sobre as repercussões na saúde relacionadas às violências 

contra as pessoas idosas. 
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4.2 Epidemiologia da violência em pessoas idosas  

 

 
O presente tópico se constituiu de uma revisão sistematizada da 

literatura sobre violência contra a pessoa idosa, e seus achados foram 

subdivididos em três subitens: violência psicológica, física e financeira; 

fatores associados à violência contra as pessoas idosas; e perfil do autor 

da agressão.  

Para tanto, foi realizada busca dos artigos de interesse sobre a 

temática nas bases de dados PubMed, Lilacs e SciELO, sem recorte de 

tempo inicial até agosto de 2017. Iniciou-se pela base de dados PubMed, 

utilizando-se as combinações possíveis entre grupos de palavras, 

intercaladas pelos operadores booleanos AND, OR e NOT. Deste modo, 

a estrutura da busca para essa base de dados empregada ficou assim 

descrita: ((“Elder Abuse”[ esh] OR “Elder Abuse”[T A ] OR “Elder 

 eglect”[All Fields] OR “Aged Abuse”[T A ] OR “elder 

mistreatment”[T A ]) A   (“Associated Factors”[T A ] OR 

“epidemiology”[ esh] OR “Violence”[ esh] OR “ revalence”[ esh] 

OR “population-based study”[All fields]))  OT (“institutionalized 

elderly”[All Fields] OR “Housing for the Elderly”[All Fields] OR 

“Review”[ ublication Type]). 

Para as bases de dados Lilacs utilizaram-se os seguintes termos: 

[tw: (“Elder Abuse” OR “Elder Abuse” OR “Elder  eglect” OR “Aged 

Abuse” OR “elder mistreatment”)] A   [tw: (“Associated Factors” OR 

“epidemiology” OR “Violence” OR “ revalence” OR “population-

based study”)] A   (instance: “regional”) A   [db: (“L LACS”)] 

A   (instance:”regional”) A   [type: (“article”)]. 

Na SciELO, a estratégia de busca foi: ((violencia AND idoso) OR 

maltrato al anciano OR elder abuse) A   ac: (“Health Sciences” OR 

“Human Sciences”) A   wok_subject_categories: (“health policy & 

services” OR “public, environmental & occupational health” OR 

“medicine, general & internal” OR “psychology, multidisciplinary” OR 

“geriatrics & gerontology” OR “primary health care” OR “gerontology” 

OR “women‟s studies”). 

A busca nas bases de dados resultou em 2.614 artigos. Foi 

utilizado o programa EndNoteWeb para organizar a busca e o 

armazenamento dos mesmos. Os artigos identificados foram analisados 

com o intuito de excluir trabalhos que não tratassem especificamente do 

tema da revisão. Consideraram-se elegíveis os originais que abordavam 

violência contra o idoso e excluídos os que tratavam de pesquisas 
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realizadas com idosos institucionalizados; direcionados a estudantes de 

enfermagem para prevenção de violência contra os idosos; que traziam 

abordagens judiciais; organizações de prevenção à violência contra os 

idosos e conferências. Após estabelecer critérios de inclusão e exclusão, 

procedeu-se à análise dos artigos. Por meio da leitura dos títulos e 

resumos, 2.486 foram excluídos, totalizando 128 que foram lidos na 

íntegra e, destes, 78 atenderam aos critérios de inclusão, compondo 

assim esta revisão (Figura 1). 
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Figura 1: Seleção de artigos para elaboração do Capítulo 

Epidemiologia da Violência em Pessoas Idosas.  

 

 

 
 
Dos 78 artigos selecionados, 68 discutiram a violência de acordo 

com os atos, enquanto 11 trouxeram a prevalência geral de violência, 

sem distinguir os atos. Dos 68 que identificaram a violência de acordo 

com os atos, 40 abordaram os três tipos (psicológica, física e financeira); 

11 a psicológica e física; 5 a psicológica e financeira; 7 somente a 

psicológica; 4 somente a física, e 1 investigou a violência financeira 

cometida contra idosos (APÊNCIDE A). Os fatores associados à 

violência em idosos foram identificados em 56 estudos e o perfil dos 

autores da agressão em 25. As prevalências de violência serão descritas 

de acordo com sua natureza a seguir. 
 

4.2.1 Violência psicológica  

 
Dentre os três tipos de violência identificados na literatura, a 

psicológica foi abordada em 63 dos 78 artigos que fizeram parte da 
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revisão. Mostrou-se um grave problema a ser estudado, uma vez que 

apresentou prevalências elevadas nos estudos que investigaram esse ato 

e fizeram parte da presente revisão. A menor prevalência foi de 1,2% 

em estudo conduzido na Irlanda
(12)

 enquanto a maior 100% foi realizada 

no Irã
(75)

.  

Entre os estudos de maior abrangência que incluíram a violência 

psicológica contra a pessoa idosa estão uma pesquisa multicêntrica
(97)

, 

realizada nos anos de 1995 e 2012 com idosos entre 65 e 74 anos que 

moravam no Canadá, Colômbia, Brasil e Albânia, apontaram que, de 

toda a amostra, 14,8% foram vítimas de violência psicológica por 

parceiro(a) e 0,6% por membro da família. Outro estudo 

multicêntrico
(98)

, realizado em 7 países europeus, encontrou prevalência 

de violência psicológica de 34% e esta foi associada a país, idade mais 

jovem, educação e consumo de álcool entre os idosos
(98)

.  

Os atos mais relatados de violência psicológica foram “gritar”, 

“amea ar” e “ignorar”, em estudo que identificou prevalência de 69,6% 

para esta natureza em Portugal
(99)

. Ainda, em pesquisa conduzida na 

Europa, fatores como má avaliação da saúde psicológica, número de 

condições crônicas, sofrer de solidão emocional e social e falta de apoio 

social na vida cotidiana, aumentaram significativamente o risco de 

idosos poloneses serem vítimas de violência doméstica, incluindo a 

psicológica, referida por 8,4% dos entrevistados
(100)

. Segundo os 

autores, a violência contra idosos continua a ser tabu no país e ainda é 

um fenômeno pouco reconhecido. 

Além desses, sentir-se desconfortável com alguém da família, ter 

conflitos familiares, ouvir palavrões e ser colocada para baixo estão 

entre as formas de violência psicológica mais comuns entre mulheres 

idosas chinesas que vivem nos Estados Unidos
(101)

. Chama atenção que 

maus-tratos verbais apresentaram incidência de 38% entre os idosos 

americanos, e que este ato de violência foi associado à diminuição da 

qualidade de vida, saúde física e mental
(102)

. No Canadá, 55,9% dos 

idosos que sofriam maus-tratos disseram ser repreendidos; 53,9% 

reportaram que gritavam com eles. Quase um terço reportou ser tratado 

deseducadamente e mais de um quarto (26,5%) foi ridicularizado
(31)

. 

Baixas prevalências de violência psicológica foram encontradas nos 

Estados Unidos: 2,2%
(74)

 e 1,9%
(30)

. No entanto, este último estudo 

atribui a baixa prevalência à utilização de critérios restritivos para 

determinar a violência psicológica. 

Em países latinos, como Cuba, por exemplo, encontrou-se alta 

prevalência de violência psicológica (65%) entre os idosos jovens (60-

79 anos), Nos mais senis (80 anos ou mais) a prevalência diminui para 
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23,5%
(103)

. No mesmo país, autores
(104)

 chamam atenção para a 

alarmante situação a que idosos pesquisados estão submetidos, pois 

metade da amostra referiu sofrer violência, sendo a psicológica de maior 

prevalência (78%). Já no México
(13)

, num estudo com 1.089 pessoas 

idosas, 28,1% delas relataram já ter sofrido esse tipo de violência. 

No Brasil, homens sofreram mais violência psicológica que as 

mulheres, com prevalência de 73,9% e 55,6%, respectivamente, em 

estudo realizado em Pernambuco
(61)

. Entretanto, chama a atenção o fato 

de que o número absoluto de mulheres vítimas de violência física foi, 

aproximadamente, quatro vezes maior que o de homens.  

Em contrapartida, Apratto Júnior
(17)

 encontrou a prevalência de 

43,2% de violência psicológica, e as mulheres foram mais 

frequentemente vítimas que homens, com 46,5% e 37,7%. Esses dados 

foram corroborados por Mascarenhas et al
(18)

 em estudo brasileiro, no 

qual a violência psicológica foi duas vezes maior entre as idosas, com 

prevalência de 39,1% para mulheres e 18,0% para homens. Da mesma 

forma, a violência psicológica foi relatada entre os idosos entrevistados 

em Brasília. A prevalência para o tipo humilhação, situações de insultar, 

falar mal, gritar e ameaçar o idoso chegou a 37%, enquanto a 

discriminação, ou seja, sofrer abuso por não ser tratado com respeito, foi 

de 24%
(105)

. No município de Florianópolis no ano de 2010
(35)

 foi 

realizado inquérito sobre a saúde dos idosos, encontrou-se prevalência 

de aproximadamente 12%, mostrando-se uma violência de relevância a 

ser estudada. 

Percebemos que de acordo com os instrumentos utilizados para 

pesquisar violência psicológica, outras características são evidenciadas. 

Os achados de estudo conduzido em Taiwan
(106)

 demonstraram que, 

dentre os 32 indicadores para violência contra a pessoa idosa, 62,6% 

reportaram “n o ter desejo de ver membros da família”, 61,0% 

reportaram “dependência econômica de outros”, 44,1% reportaram 

“sono de má qualidade por motivos desconhecidos” e 40,5% reportaram 

“ser deixado só involuntariamente”.  

O que constatamos, diante das prevalências de violência 

psicológica cometida contra a pessoa idosa, é que sua prevalência é alta 

na maioria dos estudos. Chegando a 100%, o Brasil também apresentou 

prevalência elevada, sendo que as mulheres foram as maiores 

acometidas. Uma análise dos autores, considerando apenas os maus-

tratos físicos e psicológicos, apresentou proporções diferentes que, 

embora não significativas, indicam uma possível tendência associada ao 

gênero
(61)

.  
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Diante da alta magnitude da problemática da violência 

psicológica e de suas consequências calamitosas à saúde do idoso, tem-

se enfatizado a necessidade de encarar o problema como uma grave 

forma de agressão, que necessita de ações de enfrentamento imediato 

nesse grupo populacional
(17)

. 

 

4.2.2 Violência física 

 
A violência física contra a pessoa idosa apresentou a menor 

prevalência entre todos os tipos. A menor encontrada foi 0,1% na 

Espanha
(107)

, enquanto a maior, de 87,7%, ocorreu em Portugal
(99)

. A 

prevalência de violência física no contexto internacional ocorre de 

maneira divergente, de acordo com o local onde a pesquisa é 

desenvolvida. Observamos essa diferença principalmente entre 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos, comparada às sucedidas na 

Europa, África e América Latina, na direção em que os estudos 

conduzidos fora da América do Norte encontraram prevalências mais 

altas de violência física.  

Na Irlanda
(57)

, por exemplo, foi encontrada prevalência de 

violência física de 15%, semelhante aos achados na Nigéria 14,6%
(108)

. 

Da mesma forma, foram conduzidos estudos em Cuba, que investigaram 

a violência física, e encontrou-se prevalências entre 10,9%
(109)

 e 

17,2%
(110)

.  

Nos Estados Unidos, a violência física foi relatada por 1,8%
(30)

 

e 2,1%
(111)

 dos idosos no estado de Nova Iorque. A gravidade do abuso 

se associou com idade mais jovem e viver apenas com o agressor. 

Prevalências um pouco mais altas foram detectadas no mesmo país, 

como 5,9% em estudo realizado por Heydrich et al
(112)

. É comum 

pesquisadores estudarem a violência em relação à raça e etnia nos 

Estados Unidos, Hernandez-Tejada et al
(113)

, em pesquisa com 5.777 

idosos, constataram que a prevalência de violência física entre não 

hispânicos foi de 1,6%; hispânicos 1,7%; não brancos 3,0% e brancos 

1,4%. Esses achados contrastam com relatos anteriores de aumento do 

risco de maus-tratos em populações minoritárias. 

 O Brasil se destaca por apresentar altas prevalências de 

violência física cometida contra a pessoa idosa. Mascarenhas et al
(18)

, 

com base na análise das notificações realizadas no setor saúde, apontou 

prevalência de 67,7%. Esta foi significativamente maior no sexo 

masculino, incidindo em 74,6% entre os homens e 61,3% nas mulheres. 

Enquanto Melo et al
(61)

 encontrou prevalência de 17,4% para homens e 
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40% para mulheres em Recife, Paiva et al
(114)

 destacaram que 20,9% dos 

idosos estavam sofrendo violência, sendo 5,9% física. Entre eles, 

prevaleceram mulheres, com idade entre 60 e 80 anos, sem escolaridade, 

que possuíam renda, autopercepção negativa de saúde, hospitalização no 

último ano e presença de multimorbidades. 

Chegou a 10,1%
(105)

 a prevalência de violência física contra 

idosos em Brasília, número semelhante ao encontrado
 
em duas pesquisas 

no Rio de Janeiro. Na primeira, a violência física moderada ou grave foi 

relatada por 9,6% dos entrevistados, enquanto 6,1% dos idosos 

referiram a ocorrência de violência física grave
(17)

. A segunda mostrou 

que ocorreu pelo menos um ato de violência física contra idoso no ano 

anterior à pesquisa, referindo 10,1% dos entrevistados. Um percentual 

um pouco menor foi observado quando se tratou da violência física não 

grave, 7,9%. A violência mais frequente foi contra o idoso “mais 

jovem”, em famílias maiores
(115)

. 

Assim como na violência psicológica, a física apresentou altas 

prevalências, com destaque para o Brasil, com percentuais que 

chegaram a mais de 60%. Vale lembrar que a violência física 

geralmente vem acompanhada da psicológica e, quando estas ocorrem 

ao mesmo tempo (“polivitimiza  o”), podem agravar o quadro de 

violência vivenciada pelo idoso, com consequências negativas para sua 

saúde. A difusão dessas informações pode ajudar os profissionais de 

saúde na identificação dos idosos em possível risco de abuso e fornecer 

base de conhecimento sobre como desenvolver medidas preventivas 

eficazes para essa população
(116)

. 

 

4.2.3 Violência financeira 

 
Em relação à violência financeira, esta apresentou diferenças 

discrepantes na literatura pesquisada, a menor 1,1% na Espanha
(59)

 e a 

maior 87,6% em Cuba
(110)

. Outros países se destacaram por 

apresentarem prevalências igualmente elevadas, como o Irã
(75)

, onde 

41% dos idosos entrevistados foram explorados financeiramente pelo 

menos uma vez durante um período de dois meses. Na Austrália
(73)

, 

27,8% dos prestadores de serviços de cuidados a idosos relataram que o 

abuso financeiro ou suspeita era um relato comum na organização onde 

trabalhavam. É importante mencionar que este foi o único estudo que 

investigou somente a violência financeira contra o idoso. Os autores 

explicam esse fato em função do aumento dos casos do abuso financeiro 

contra idosos australianos.  
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Quanto aos fatores associados a este tipo de violência estão a 

idade igual ou superior a 80 anos, ser casado ou viver com parceiro, ter 

9 ou mais anos de escolaridade, desemprego, viver em área urbana, 

autoavaliação de saúde negativa, três ou mais deficiências, sintomas 

emocionais e histórico de hospitalização
(13)

. Os principais perpetradores 

do abuso financeiro foram descendentes (26,1%) e outros parentes 

(25,9%) em pesquisa realizada em Portugal
(117)

, representando 

prevalência de 2,3%. A recusa em identificar o agressor foi maior para 

este tipo de abuso (22,3%), o que representa uma potencial 

subestimação do problema.  

A prevalência geral de exploração financeira de idosos entre os 

afro-americanos 23,0%, foi aproximadamente três vezes maior que a dos 

não afro-americanos (8,4%). Além disso, este tipo de exploração e os 

maus-tratos psicológicos aumentaram seis vezes o risco para 

depressão
(56)

. Proporção semelhante foi estimada também nos Estados 

Unidos (16,7%), por DeLiema et al
(118)

. 

Na Espanha, a prevalência para este tipo de violência foi menor 

(4,7%). O abuso financeiro foi associado ao estado civil e idade igual ou 

maior que 85 anos. Os autores
(107) 

ponderam que o abuso de idosos não 

deve ser estudado como um conceito unitário, que os fatores de risco 

devem ser avaliados isoladamente para cada subtipo de abuso. 

No Brasil, estudo estimou a prevalência da violência financeira 

em 21,9%
(105)

, terceiro maior valor em relação aos países que integram a 

revisão. Em outro estudo brasileiro, foi de 7,9%
(18)

. Nesta pesquisa as 

mulheres foram mais vítimas desse tipo de violência que os homens, 

com prevalências de 9,7% e 5,8%, respectivamente.  

Dentre os 11 estudos que trouxeram a prevalência geral de 

violência, sem distinguir por atos, encontramos prevalências de até 

52%
(119)

. A maioria discute a questão de a violência estar relacionada a 

causas, como depressão, baixa escolaridade, ser mulher e viver com a 

família, o que evidencia a magnitude do problema. Os sistemas de saúde 

enfrentam um grande desafio em relação aos maus-tratos de idosos: por 

um lado, devido ao rápido aumento deste grupo e, por outro, à falta de 

recursos materiais e humanos qualificados para atender idosos. Resolver 

adequadamente este problema requer atenção integral, com a 

participação de todos os setores da sociedade, aprofundando seu 

conhecimento, conscientizando a sociedade e as estruturas em 

desenvolvimento para que assim se permita a prestação efetiva e 

oportuna dos serviços de saúde aos idosos; principalmente, àqueles em 

situação de violência
(120)

. 
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Os estudos mostram que a prevalência de violência variou 

muito de acordo com o delineamento das pesquisas e dos países onde 

foram realizados, com destaque para maior prevalência no Irã e menor 

nos Estados Unidos. Observou-se que a violência geralmente não ocorre 

apenas em função de um ato isolado, mas acompanhada de diversos 

atos, normalmente iniciando com violência psicológica. Essa 

característica mostra a importância da realização de pesquisas que não 

se detenham a pesquisar apenas por atos, mas toda a dinâmica familiar 

atrelada à violência contra a pessoa idosa. 

Reconhecer a prevalência foi de fundamental importância para 

que possamos direcionar a discussão dos resultados que irão compor 

esta tese, pois trará subsídios para saber como está a prevalência de 

violência dos idosos que residem em Florianópolis quando comparada a 

outras cidades do Brasil e do mundo e, assim, procurar entender a 

magnitude do problema entre os idosos, propondo direções na busca da 

prevenção e atenção a essa população em situação de risco. 

Além da prevalência, é necessário conhecer os fatores 

associados à violência contra idosos, os quais serão discutidos no tópico 

a seguir, com o intuito de identificar as principais condições a que 

idosos estão submetidos com relação à situação de violência. 

 

4.2.4 Fatores associados à violência contra a pessoa idosa  

 
Dentre os estudos que constituíram a revisão desse tópico, 

alguns identificaram os fatores associados à violência contra a pessoa 

idosa apresentados no Quadro 1 de forma decrescente e descritos a 

seguir. 

 

Quadro 1: Fatores associados à violência contra o idoso encontrados na 

literatura. 

 

Fator Associado Artigos Correspondentes 

Rede/apoio social  (10) (11) (29) (12, 76, 99, 100, 

102, 112, 121) 

Sintomas Depressivos (11, 29) (17) (122) (123) (124) 

(32, 33, 107) 

Ser Mulher (29) (16, 125) (126) (124) (127) 

(33, 35, 60, 97)  

Faixa Etária (11) (29) (128) (129) (13, 101, 

107, 117) (17) (124) (103) (30, 
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98, 115) 

Dependência para atividades de 

vida diária  

(29) (130) (10) (131) (30, 105, 

117) 

Estado civil (124) (119, 127) (30, 35, 132, 133) 

Famílias numerosas (125) (129) (16) (97, 115) 

Baixa escolaridade e renda (11) (17) (58) (134) (129) 

Morar sozinho (129) (123) (119) (132) 

Déficit cognitivo (29) (131) (33, 107) 

 

O apoio social compreende os recursos disponibilizados por 

grupos e/ou pessoas com quem são mantidos contatos sistemáticos, que 

resultam em efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos. As 

redes de apoio social podem ser formais ou informais, a primeira, 

constituída por políticas públicas destinadas aos idosos, contemplando 

os serviços de saúde, instituições jurídicas e previdência social, as 

informais, podem ser a própria família, amigos, vizinhos e 

comunidade
(135)

. 

Em relação ao apoio social enquanto um fator associado à 

violência encontrado nos estudos que compuseram a revisão de 

literatura, Amstadter et al
(121)

 estimaram que idosos com baixo apoio 

social apresentaram três vezes mais chance de sofrer maus-tratos 

emocionais e cerca de nove vezes mais chance de sofrer maus-tratos 

físicos. Ter baixo apoio social foi um fator de risco que emergiu como 

um dos mais fortes preditores para o abuso, aumentando em 

aproximadamente cinco vezes a chance de maus-tratos ao idoso na 

Irlanda
(12)

.  

Da mesma forma, nos Estados Unidos a probabilidade de maus-

tratos físicos esteve associada ao baixo apoio social. Nesse sentido, os 

autores
(10)

 estimaram a prevalência e avaliaram as associações de maus-

tratos emocional, físico, sexual e financeiro. Dos entrevistados, 11,4% 

indicaram que sofreram pelo menos um dos tipos de maus-tratos no ano 

anterior à pesquisa. Pesquisa com representatividade nacional realizada 

em Portugal
(99)

 demonstrou, mais uma vez, que a falta de apoio social 

aumentou o risco da pessoa idosa sofrer violência. Comparativamente 

aos indivíduos mais apoiados, os indivíduos que afirmaram ter pouco 
apoio tinham 2,83 vezes mais possibilidade de experienciar a 

polivitimização. De modo semelhante, os indivíduos que reportaram 

ausência de apoio por parte de rede informal tinham 2,88 vezes mais 

possibilidade de serem polivítimas
(99)

.  

Observamos na literatura analisada que o baixo apoio social foi 
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o fator associado à violência contra a pessoa idosa mais citado. Isso 

demonstrou a importância que esse fator tem na vida das pessoas e a 

necessidade deste ser formado antes mesmo do indivíduo atingir a 

condição de idoso, evitando situações de violência.  

Essa informação foi constatada no estudo de Melchiorre et 

al
(125)

, onde se averiguou que possuir níveis altos de apoio social pode 

representar um fator de proteção e reduzir a vulnerabilidade dos idosos 

ao risco de maus-tratos. Entre as características dessas pessoas com 

níveis mais altos de apoio social, estavam as mulheres e as pessoas que 

vivem em famílias numerosas e com um cônjuge/companheiro. Além 

disso, o uso frequente dos serviços de saúde e os baixos escores de 

depressão ou desconforto devido a queixas físicas eram indicadores de 

alto suporte social.  

Outro fator associado à violência contra o idoso bastante 

investigado foi a depressão. É importante destacar que dois estudos 

com idosos chineses encontraram associação da violência e sintomas 

depressivos. Esta foi associada com o aumento de 44,7% de risco para 

maus-tratos de idosos entre os homens, e aumento de 85,4% entre as 

mulheres, em comunidade chinesa pesquisada por Dong et al
(122)

. 

Diferentes tipos de maus-tratos foram associados a fatores de risco e a 

depressão foi o fator de risco consistente para os subtipos mais comuns 

de maus-tratos. A violência foi reportada por 36,2% dos participantes 

em estudo Wu et al
(123)

.  

A depressão e a ansiedade podem ser fatores de risco de sofrer 

maus-tratos, podendo também serem consequência deste ato. Em 

pesquisa conduzida na Colômbia, consideraram que a violência é 

multicausal e que estudos devem abordar os vários níveis de violência 

para que possa ser melhor compreendido
(33)

. Semelhante a esses 

resultados apresentar sintomas depressivos está associado à chance 

aproximadamente duas vezes maior de sofrer violência entre idosos. 

Fatores sóciodemográficos, de saúde física e mental, de apoio social e 

utilização de serviços de saúde associados ao autorrelato de maus-tratos 

foram estudados por González e Zinder
(124)

 no México. Entre os 

entrevistados, 23% das mulheres e 9% dos homens relataram terem sido 

abusados como consequência de problemas familiares.  

Análoga a essa informação, no Peru, Silva-Fohn
(14)

 encontraram 

associação entre presença de sintomas depressivos e violência 

intrafamiliar, com destaque para a alta prevalência de violência contra o 

idoso, chegando a quase 80%. Em contrapartida, os idosos que não 

possuíam estes sintomas apresentaram 62% menos chance de sofrer 

violência.  
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O gênero feminino também esteve associado ao aumento de 

sofrer violência, mulheres idosas representaram 60% das vítimas de 

violência em estudo retrospectivo com 2.106 idosos, que caracterizou o 

comportamento de violência doméstica na cidade cubana de 

Nuevitas
(126)

. Características psicossociais e cultura de saúde foram 

consideradas ruins em 64,0% e 34,6% dos casos, respectivamente. O 

abuso predominante foi negligência familiar
(126)

. Laumann et al
(60)

 

estimaram a prevalência de maus-tratos por parte de familiares e 

examinaram a associação com características demográficas e de saúde. 

Ser mulher aumentou em duas vezes a chance de sofrer maus-tratos 

verbais em uma amostra representativa de idosos americanos.  

As variáveis sexo e arranjo familiar mostraram-se associados 

significativamente, havendo evidência de maior ocorrência entre as 

mulheres e os que coabitavam com seis ou mais moradores
(16)

. Da 

mesma forma, ser do sexo feminino foi fator de risco encontrado entre 

idosas em estudo conduzido no México, aumentando três vezes a chance 

de sofrer violência quando mulher
(124)

. Na Espanha
(127)

, entre os fatores 

associados à violência destacam-se ser do sexo feminino, profissão 

anterior não remunerada, ser viúva e viver só.  

Quanto a ser dependente para as atividades de vida diária, 

estudo de autoria de Faustino et al
(105)

 verificou a relação entre a 

capacidade funcional do idoso e a presença de situações de violência em 

seu cotidiano. Foram vítimas de violência física 10,3%, e de exploração 

financeira 21,9%. A violência mais prevalente foi a psicológica, e 

permaneceu estatisticamente significativa a relação entre ser dependente 

em atividades básicas de vida diária e sofrer violência física. Quando o 

idoso necessita de ajuda para realizar atividades de autocuidado, é maior 

a chance de exposição à situação de maus-tratos do tipo violência física.  

Indivíduos dependentes de ajuda com atividades do cotidiano 

foram 2,19 vezes mais propensos a relatar abuso e negligência em 

comparação com aqueles não dependentes. Resultados oriundos de 

pesquisa realizada com 1.123 idosos em Portugal
(117)

 indicou que a 

experiência de abuso e negligência no âmbito familiar foi associada com 

a idade, dependência de ajuda com atividades do cotidiano e nível de 

educação.  

Idosos independentes para Atividades Instrumentais da Vida 

Diária (AIVD) tiveram menos chance (35%) de sofrer violência do que 

os dependentes. Nesta pesquisa realizada em Minas Gerais
(114)

, a 

prevalência de violência contra o idoso foi estimada em 20,9%. A perda 

da capacidade funcional para as AIVD limita a participação social do 

idoso de forma independente, restringindo-o ao seu contexto domiciliar. 
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Pode, ainda, diminuir seu convívio com outras pessoas, além dos seus 

familiares, dificultando a procura por serviços de saúde e serviços 

especializados para denúncia quando submetidos a violência. 

A faixa etária em que o idoso se encontra e sua associação com 

violência foi diferente entre os estudos encontrados. Ora os mais jovens 

eram mais acometidos, ora os mais longevos. Informações provenientes 

de pesquisa realizada em Niterói (RJ) indicou a prevalência das diversas 

modalidades de violência e esta foi maior entre os mais novos, com 

maior escolaridade, entre os que apresentam uma das patologias que 

caracterizam o idoso como tendo uma vulnerabilidade (depressão e/ou 

incontinência urinária/fecal e/ou diabetes e/ou reumatismo) e entre os 

que moram com maior número de indivíduos
(17)

. Investigou a magnitude 

e as características da violência contra idosos no domicílio por pessoas 

de confiança adscritos ao Programa Saúde da Família. Dos 

entrevistados, 43% relataram pelo menos um episódio de violência 

psicológica.  

Outra pesquisa conduzida na mesma cidade
(115)

 estabeleceu a 

prevalência de violência física doméstica contra a idoso. A violência 

mais frequente foi contra o idoso “mais jovem”, em famílias maiores. O 

autor afirma que a prevalência ainda maior entre aqueles com outras 

vulnerabilidades e suas consequências negativas para a saúde chamam 

atenção para a necessidade de medidas para lidar com o problema na 

rotina das unidades de saúde. 

Pertencer a grupos etários mais jovens (menos de 70 anos) fez 

estes idosos serem mais vulneráveis face à violência psicológica, física e 

sexual. Esta estimativa é resultado de estudo conduzido em Portugal
(99)

, 

e os autores discutem que de fato a violência foi mais prevalente nos 

grupos etários mais jovens, o que é sobreponível a outros estudos 

internacionais. Mesmo em estudos com amostras populacionais 

representativas observou-se que os grupos etários mais jovens 

apresentavam uma maior vulnerabilidade em relação à violência 

psicológica, física e sexual. 

A baixa escolaridade e renda igualmente se mostraram fatores 

associados à violência na direção em que, quanto menor o grau de 

escolaridade e de renda, mais susceptíveis à violência os idosos 

estavam. Pesquisa realizada com idosos coreanos demonstrou que 

aqueles que viviam sós, tinham família de baixo nível econômico e com 

percepção de relacionamentos familiares “muito ruins”, tinham mais 

chance de serem abusados que os demais. Os que não tiveram acesso a 

educação tinham 1,6 vezes mais chance de sofrer abuso quando 

comparados aos com educação superior
(134)

.  
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Baixa renda e viver em comunidades mais necessitadas também 

foram associados com maior prevalência de abuso, assim como os de 

saúde física e mental abaixo da média e com níveis menores de apoio 

social em estudo de Naughton et al
(129)

. 

Estudo conduzido com idosos em Chicago
(11)

 mostrou que, 

entre aqueles submetidos a maus-tratos, estavam os que tiveram níveis 

menores de educação, renda, sintomas depressivos e níveis mais baixos 

de participação social e rede social.
 
 

Quanto ao estado civil, Pérez-Cárceles
(132) 

identificou que as 

idosas mais violentadas eram principalmente solteiras (81,8%) ou viúvas 

(68,2%) e que viviam sozinhas (77%). O estudo verificou o grau de 

suspeita de maus-tratos e os diferentes tipos de abuso. O problema afeta 

67,6% daqueles que vivem com um membro da família e 75% dos que 

moram com parentes de modo rotacional.  

O maior percentual de idosos submetidos a violência física e 

psicológica refere-se àqueles que moravam com o cônjuge (29,1%), 

seguido pelos que residiam com o cuidador (25%), filhos (21,6%) e 

outros arranjos (21,4%)
(114)

. Ao contrário desses dados, estudo realizado 

em sete cidades mostrou que não morar com o parceiro aumentou as 

chances de os idosos sofrerem violência
(98)

. 

Ainda sobre a conjuntura familiar, o fator famílias numerosas 

expõe a pessoa idosa à situação de violência. O estudo de autoria de 

Duque et al
(16)

 determinou a prevalência e os fatores associados à 

violência doméstica contra pessoas idosas. Observou-se associação entre 

os que moravam com um número maior de indivíduos, havendo 

evidência de maior ocorrência entre os que coabitavam com seis ou mais 

moradores e as mulheres.  

Quanto à cognição, a chance de sofrer abuso foi cerca de cinco 

vezes maior naqueles que apresentaram déficit cognitivo
(131)

. Os 

resultados deste estudo também demonstraram que a força de associação 

entre as medidas da função cognitiva e abuso de idosos varia de acordo 

com os subtipos específicos de violência, bem como múltiplas formas de 

abuso de idosos.  

Este estudo de Dong
(29)

 pesquisou os fatores de risco que têm 

sido associados ao abuso de idosos. Entre esses fatores, encontrou-se o 

déficit cognitivo além da idade, sexo, raça e etnia, condição 

socioeconômica, incapacidade física, sintomas depressivos, rede social e 

participação social. A fusão de todos esses fatores de risco potencial 

pode estar associada à probabilidade de prever a ocorrência de abuso de 

idosos.  
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O que conseguimos constatar na leitura dos artigos que 

trouxeram os fatores associados à violência contra os idosos é que eles 

abrangem uma gama de aspectos negativos à vida deste que é 

acometido. E que, ainda, esses fatores nunca estão sozinhos; vêm 

sempre acompanhados de outros, o que acarreta em mais prejuízos à 

vida e saúde dos idosos, em que o fato de possuir sintomas depressivos, 

algum grau de dependência ou algum déficit cognitivo se agrava com a 

situação de violência que ele vivencia. As pessoas idosas precisam de 

atenção e cuidados. Os profissionais da saúde devem reconhecer sinais e 

sintomas em idosos que sofrem violência. Outra medida relevante é 

fornecer informações sobre a importância de notificar esses casos para 

promover um envelhecimento saudável e qualidade
(14)

.  

 

 

4.2.5 Perfil dos autores de agressão  

 
 Entre os artigos selecionados nesta revisão e que trouxeram 

informações sobre o perfil dos autores da agressão contra as pessoas 

idosas, estes são frequentemente membros da família. Entre eles, os 

filhos, outros membros da família e o companheiro são os principais 

perpetradores da violência, conforme apresentado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Relação dos autores da agressão contra pessoas idosas, 

descritos na literatura pesquisada. 

 

Autores da agressão Artigos correspondentes 

Familiares  (12) (18) (121) (108) (57) (59) (58) (134) 

(130) (60) (55) (61) (77) (78) (136) (31) 

 Filho (108) (57) (58) (31) (18) (12) (134) (59) 

(130) (60) (136) (77) (78)(35) 

 Outro membro da 

família
* 

(121) (55) (56) (57) (58) (12) (59) (60) (61) 

(77) (78) 

 Companheiro (121) (55) (56) (57) (58) (31) (18) (12) (12, 

130) (60) 

 Nora/genro (58) (31) (134) (130) (77) 

 Neto (31, 35) 

Vizinho (108) (59) (61) (136) 

Pessoas estranhas (121) (18) (59) (61) 

Outros  (60) (61) (136) 
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Conhecido (18) (12) 

Cuidador  (12) 

* Outro membro da família não especificado 

 

Dentre os artigos da revisão, seis expuseram a distribuição da 

prevalência de cada tipo de violência de acordo com o agressor. O filho 

surge como principal autor em todos os tipos de violência: psicológica, 

física e financeira.  

As características do autor da agressão foram exploradas por 

outros autores da revisão, permitindo-nos reunir algumas informações 

que apareceram de forma semelhante entre os estudos. O agressor fazia 

uso de álcool 
(12, 18, 57)

, tinha problemas de saúde mental 
(12, 55, 57)

 e fazia 

uso de substâncias psicoativas 
(55, 121)

. Morar com a vítima e estar 

desempregado
 

foram achados de dois autores 
(55, 57)

. Outras 

características foram citadas, como isolamento social
(121)

, passagem pela 

polícia
(121)

, estresse
(57)

, deficiência intelectual
(57)

 e problemas de saúde 

física
(12)

. 

O abuso financeiro apresentou como principal perpetrador os 

filhos em cinco estudos
(57, 60, 99, 134, 137)

, a violência física em quatro
(57, 60, 

134, 137)
, e a psicológica em três

(57, 134, 138).
 Os parceiros íntimos foram os 

principais autores de violência psicológica em dois estudos
(59, 60)

, assim 

como na violência física
(59, 99)

 e em um artigo no abuso financeiro
(139)

. 

Outros membros da família figuram como principal agressor de 

violência psicológica em um estudo
(117)

. 

 As altas prevalências de filhos agressores chamam atenção em 

diversos estudos, como o caso dos 59,1% de agressões perpetradas pelo 

filho no Egito
(130)

, 50% na Irlanda
(12)

, e 48,9% em Cuba
(104)

. Os idosos 

que fazem parte de famílias numerosas sofrem mais violência doméstica 

(72%) em relação aos de famílias médias (16%) e pequenas (12%)
(140)

. 

Em estudo coreano, observou-se que o filho perpetrou de forma 

significativa mais violência, seguido pela nora e, só então, pela filha
(134)

.  

Os companheiros estão nesse cenário de forma expressiva como 

autores da violência com 51,2% de prevalência na Espanha
(59)

, 40,2% no 

Canadá
(31)

, assim como em estudo no Egito (28%)
(130)

. Houve diferença 

estatisticamente significativa na distribuição dos agressores segundo o 

sexo da vítima em estudo português, no qual os cônjuges ou 
companheiros, atuais ou ex, foram indicados como os principais 

agressores das vítimas do sexo feminino, seguidos dos filhos homens, 

tendo-se constatado situação inversa com as vítimas do sexo masculino. 
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Apesar disso, nesse último caso, os cônjuges ou companheiros 

representavam mais de um terço dos agressores
(99)

.  

Os genros figuram ao lado das noras como causadores mais 

comuns (77,3%), seguidos pelos netos (73,9%), em Cuba
(104)

. A nora é 

apontada como principal perpetradora, em 70% dos casos de violência, 

em pesquisa egípcia
(130)

. Outros membros da família foram autores de 

27% das agressões em Portugal
(117)

.  

 No Brasil, os principais perpetradores de maus-tratos foram 

familiares (69,8%), vizinhos (12,1%) e desconhecidos (7,6%), no 

município Recife em Pernambuco
(61)

. Na mesma cidade, 32,2% dos 

filhos foram autores de agressões, seguidos por pessoas desconhecidas 

(15,6%) e parceiros conjugais (13,9%). As mulheres mencionaram 

sofrer mais violência por filhos e parceiros quando comparado a 

homens; estes foram vítimas de pessoas desconhecidas de seu círculo de 

convívio em maior proporção em relação às mulheres. A suspeita de que 

o agressor fez uso de bebida alcoólica foi apontada por 40,4% das 

vítimas, sendo mais relatada por mulheres (44%) do que por homens 

(36,1%)
(18)

.  

 Mais de um terço dos perpetradores de maus-tratos emocionais 

e físicos residia com a vítima e prestava assistência diária no momento 

do maltrato (34,2%)
(55)

. No entanto, as mulheres vítimas reportaram 

duas vezes mais que os homens que o perpetrador morava consigo no 

momento da agressão. Semelhante a esses achados, na Irlanda
(12)

 a 

maioria dos maus-tratos aconteceu na própria casa (77%) e em 37% a 

vítima coabitava com o perpetrador. 

  A dependência para atividades do cotidiano e a falta de 

autonomia do idoso fazem com que a denúncia e o rompimento da 

situação de violência sejam situações difíceis de serem alcançadas. No 

estudo de Gil
(49)

, 13,5% dos idosos vítimas se recusaram a identificar o 

autor de violência. Esta recusa foi maior em casos de abuso financeiro, 

com 22,3% de recusa. De acordo com o autor, além de indicar 

sentimentos de inibição da vítima, essas recusas demonstram potencial 

subestimação do problema.  

 A situação frágil e de extrema vulnerabilidade na qual idosos 

vítimas de violência estão inseridos, na maioria das vezes coabitando 

com o agressor membro da família, com expressiva prevalência de 

filhos e parceiros, ficou evidente nos resultados das pesquisas. É 

consenso entre os autores que equipes de profissionais de saúde devem 

receber treinamento para identificar e lidar com casos de maus-tratos de 

idosos. Afinal, como ponderam Jürschik et al
(127)

, devido ao isolamento 

de muitos idosos que sofrem maus-tratos, uma visita inesperada ao 
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serviço de saúde pode ser a única oportunidade para a detecção da 

situação de violência. 

 Cabe destacar que, dos 78 artigos incluídos nesta revisão, 

apenas 25 identificaram o autor da agressão. Dentre os seis brasileiros, 

apenas dois. Este número é discreto diante da importância de entender a 

dinâmica da violência contra o idoso. Ficou evidente que a qualidade da 

relação entre pais idosos e filhos foi significantemente associada à 

violência física contra o idoso, ou seja, quanto menor a qualidade da 

relação entre pais e filhos, maior a probabilidade de abuso
(112)

. Mesmo 

dentre os artigos que tratam do agressor, o fazem de maneira frágil, sem 

aprofundamento. A dificuldade em desenhar o perfil do agressor é 

justificada, portanto, na escassez do tema na literatura.  
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5 METODOLOGIA  

5.1 Contextualização da pesquisa 

O presente trabalho utilizou dados provenientes do estudo 

“Condi ões de saúde da popula  o idosa do município de Florianópolis, 

SC: Estudo de base populacional (EpiFloripa  doso)”. 

5.2 Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido na zona urbana do município de 

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, localizado na região 

sul do Brasil, com população estimada para o ano de 2009 de 408.163 

habitantes (IBGE, 2009), sendo 44.460 pertencentes à faixa etária com 

idade igual ou superior a 60 anos (18.844 do sexo masculino e 25.616 

do sexo feminino), representando 10,8% da população total
(37)

. A 

expectativa de vida ao nascer era de 72,8 anos e o município 

apresentava um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) de 0,875 em 2000
(141)

.  

5.3 Delineamento e amostragem do estudo 
 

Trata-se de estudo transversal de base populacional domiciliar, 

composto por idosos de 60 anos ou mais, residentes no município de 

Florianópolis/SC. A população do estudo EpiFloripa Idoso 2013/2014 

(seguimento) é oriunda de estudo longitudinal, cuja linha de base 

ocorreu em 2009/2010, que selecionou idosos, de ambos os sexos, 

residentes em um dos 80 setores censitários urbanos do município de 

Florianópolis sorteados para a pesquisa. 

 

5.3.1 Cálculo do tamanho da amostra da linha de base 

 
A população do estudo foi composta por idosos (60 anos ou 

mais), de ambos os sexos, residentes na região urbana de Florianópolis 

em 2009/10. Como o objetivo do estudo foi investigar diferentes 

desfechos em saúde, foram considerados para o cálculo do tamanho da 

amostra prevalência esperada de 50%, erro de quatro pontos percentuais 

e IC95%, efeito de delineamento (deff) para amostras por 
conglomerados estimado como igual a dois, acrescidos de 20% de 

perdas previstas e 15% para estudos de associação (para que, se 

houvesse perdas, o estudo continuasse representativo da população 

estudada e respondesse de forma satisfatória todas as possíveis 
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associações investigadas). Levou-se em consideração o tamanho da 

população de 60 anos ou mais, igual a 44.460, referente à última 

contagem populacional realizada pelo censo no ano 2000. De acordo 

com o cálculo amostral, o número mínimo de entrevistas deveria ser de 

1.599.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)
(142, 143)

, o número médio de moradores por domicílio em 

Florianópolis equivalia a 3,1 pessoas. Como a população alvo da 

pesquisa correspondia a aproximadamente 11% da população, obteve-se 

em média, por setor censitário, 102 pessoas na faixa etária de interesse, 

ou um idoso a cada três domicílios. Portanto, foram visitados 

aproximadamente 60 domicílios por setor censitário para serem 

encontrados 20 idosos. Para tal, os domicílios foram sorteados de forma 

sistemática e considerados elegíveis para a pesquisa todos os idosos 

residentes nos domicílios sorteados.  

A amostra foi calculada com base nos setores censitários, tendo 

em vista que o município de Florianópolis não dispunha de uma relação 

com todos os idosos moradores do município. A estratégia de trabalhar 

com conglomerados por setor censitário mostrou-se vantajosa, uma vez 

que os setores censitários cobrem toda a população e território em 

estudo, além de apresentar limites territoriais claros e bem definidos, 

tamanho com objetivos de composição amostral, dispor de dados 

representativos da população interna e serem em grande quantidade
(144)

. 

Estimou-se realizar 20 entrevistas por setor censitário e, em 

virtude da disponibilidade de recursos financeiros, aumentou-se a 

quantidade de idosos entrevistados por setor para 23, a fim de aumentar 

a variabilidade da amostra. Portanto, foram encontrados 1.911 idosos 

elegíveis. A taxa de resposta do estudo foi de 89,1%, com amostra final 

de 1.702 idosos entrevistados.  

 

5.3.2 Seleção da amostra da linha de base 

 
O processo de seleção da amostra foi realizado por 

conglomerados em dois estágios. As unidades do primeiro estágio foram 

os setores censitários (unidades de recenseamento do IBGE) 

constituídos por 300 a 350 domicílios cada, e os domicílios foram as 

unidades do segundo estágio. 

De acordo com os dados do Censo de 2000, o município era 

composto por 460 setores censitários (429 urbanos, 28 rurais, 2 urbanos 

isolados e 1 extensão urbano-favela). Selecionaram-se os setores 
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urbanos e foram excluídos 9 por serem não-domiciliares, no total 420 

setores
(142)

. No primeiro estágio, esses setores censitários foram 

ordenados segundo renda média mensal do chefe da família (R$ 314,76 

a R$ 5.057,77) e, após, sorteados sistematicamente 8 setores em cada 

decil de renda, com a intenção da amostra representar de forma similar 

todas as classes econômicas do município. 

Fez-se necessária uma etapa de atualização do número de 

domicílios em cada setor (arrolamento), realizada pelos supervisores. 

Em regiões de maior ocupação territorial e mobilidade urbana, é 

importante atualizar o número de domicílios. Para realizar o 

procedimento de atualização dos domicílios em cada setor, foi 

necessário recorrer ao IBGE para obter os mapas que delimitam os 

setores censitários. Tais mapas são disponibilizados pelo IBGE, além de 

mapas oriundos do Google Maps e imagens de satélite (Google Earth).  

Para a atualização dos setores, cada um dos supervisores do 

estudo percorreu a área de cinco setores, onde deveria verificar a 

quantidade de domicílios habitados, usando de artifícios como a 

quantidade de relógios de luz no terreno, conversar com vizinhos e com 

os próprios proprietários dos imóveis. A atualização dos setores 

selecionados levou em média cinco horas, com variação de três a nove 

horas, de acordo com a área de abrangência, número de domicílios e 

acesso ao setor. 

Além da atualização do número de domicílios, o arrolamento 

permitiu a verificação das características do setor e facilitou a busca por 

parcerias em regiões consideradas de risco à segurança da equipe. A 

principal parceria ocorreu com as unidades locais de saúde e equipes da 

Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Florianópolis. Dessa forma, obteve-se a lista atualizada de domicílios 

por setor, onde estavam registrados apenas os endereços residenciais 

permanentemente ocupados. Para acesso a setores de risco potencial 

foram realizadas parcerias com os Centros de Saúde (CS), que 

disponibilizaram agentes comunitários de saúde para auxiliar os 

supervisores e entrevistadores da pesquisa.  

O número de domicílios por setor variou de 61 a 725. Realizou-

se o agrupamento de setores com menos de 150 domicílios, quando 

geograficamente próximos, e divisão dos setores com mais de 500 

domicílios, a fim de diminuir o coeficiente de variação do número de 

domicílios por setor. Esse procedimento originou 83 setores para coleta 

de dados, compostos por 22.846 domicílios permanentemente ocupados. 

A reorganização dos setores censitários fez com que o coeficiente de 

variação reduzisse de 52,7% (n=80) para 35,2% (n=83).  
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5.3.3 Critérios de inclusão e exclusão da linha de base 

 
Os indivíduos deveriam ter 60 anos ou mais de idade 

(completos no ano da pesquisa), independente do sexo, e residir em 

Florianópolis em um dos domicílios selecionados para a pesquisa. Como 

critérios de exclusão foram considerados os idosos institucionalizados 

(instituições de longa permanência, hospitais e penitenciárias). 

 

5.3.4 Identificação dos óbitos 

 
Antes de contatar os idosos da linha de base da pesquisa (1.702 

idosos) foi realizada uma busca para identificação dos óbitos e suas 

informações, como data e causa básica (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima 

Revisão, CID-10)
(145)

, baseadas na Declaração de Óbito (DO). Essa 

busca foi realizada por meio do banco de dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referente 

a pessoas com 60 anos ou mais de SC, em dois momentos: no início e 

no final do ciclo de entrevistas.  

Para solicitação do banco de dados do SIM foi necessário 

contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina (SES/SC), 

o preenchimento de solicitação por escrito com envio do projeto de 

pesquisa e a aprovação pelo Comitê de Ética, bem como o detalhamento 

dos campos solicitados na declaração de óbito. Foram solicitados os 

campos: número da DO, nome do falecido, nome da mãe, data de 

nascimento, data de óbito e causa básica. O banco de dados do SIM, 

contendo todos os óbitos ocorridos em Santa Catarina no período de 

2009 a 2014, foi disponibilizado pelo setor responsável na SES/SC. 

Após a primeira busca, os idosos não identificados pelo SIM 

foram contatados (telefone, e-mail, envio de carta, etc.) para fins de 

confirmação do status vital e atualização de dados. A carta enviada a 

estes idosos informava sobre a realização da nova entrevista e também 

fornecia telefone, e-mail, site e endereço da pesquisa para 

esclarecimento de quaisquer dúvidas. Os gastos para envio dessas cartas 

foram custeados pela Universidade Federal de Santa Catarina, assim 
como os envelopes e etiquetas utilizados. Das cartas enviadas, 109 

retornaram por mudança de endereço ou inexistência. 

Após envio das cartas, todos que possuíam telefone foram 

contatados, com o intuito de prepará-los para a futura visita e 
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atualização de endereços. Os idosos que não possuíam telefone para 

contato foram procurados diretamente nos endereços fornecidos na 

coleta de dados da linha de base. Casos singulares em que não havia 

registro de telefone e endereço foram investigados por meio de acesso 

ao sistema de credenciamento utilizado pelos CS (Sistema InfoSaúde), 

redes sociais, lista telefônica, vizinhos, parentes e amigos. Foram 

atualizados e confirmados os endereços e dados telefônicos de 1.141 

idosos.  

Os óbitos identificados ao longo da coleta de dados foram 

registrados de acordo com os dados fornecidos pelos familiares e/ou 

responsáveis pelos idosos, e suas informações foram confirmadas, 

quando possível, através da segunda consulta no banco de dados do 

SIM, realizada ao final da coleta.  

Para facilitar e sistematizar a busca pelos óbitos no banco do 

SIM, utilizou-se a técnica de relacionamento probabilístico estatístico de 

registros
(146)

. O banco de dados do EpiFloripa Idoso 2009/10 foi 

relacionado com o banco do SIM através do programa 

OpenRecLink®
(147)

, cuja metodologia permite cruzar as informações de 

dois bancos de dados e formar pares, de acordo com as informações 

buscadas. A partir desse cruzamento foram encontrados 200 óbitos. 

Após esta etapa, os demais idosos receberam carta informativa sobre a 

nova entrevista. Os que possuíam telefone foram contatados, com o 

intuito de prepará-los para a visita do entrevistador e a atualização de 

endereços. Nesse procedimento, foram encontrados mais 17 óbitos 

informados por familiares. 

 Como estratégia de contato com os participantes utilizou-se 

telefone, redes sociais, lista telefônica, vizinhos, parentes e amigos, 

chegando-se ao número de 1.564 idosos considerados elegíveis para 

realização do seguimento do estudo EpiFloripa. Para o presente estudo 

foram excluídas as entrevistas respondidas por informantes (n=57). O 

fluxograma da população de estudo está apresentado na figura 2. 
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Figura 2: Fluxograma da população de estudo 

 

  
 

5.4 Logística do trabalho de campo 

 

5.4.1 Processo de seleção e treinamento das entrevistadoras 

 
A seleção e o treinamento da equipe de entrevistadores foram 

realizados pelos coordenadores e supervisores do estudo. A divulgação 

para as vagas de entrevistadores ocorreu de forma similar à primeira 

onda da pesquisa, acrescida da divulgação por e-mails da UFSC, 

intitulados “ ivulga UFSC” e “ otícias UFSC”, e a lista de 

entrevistadores da linha de base do EpiFloripa Idoso.  

Muitas pessoas mostraram interesse em participar como 

entrevistadores do estudo, porém, para compor a equipe de campo foram 

selecionados 13 alunos de pós-graduação, de ambos os sexos. Todos os 

entrevistadores participaram de um treinamento padronizado, também 

organizado em duas etapas, similar ao realizado em 2009/10. 

Antes do início do treinamento, os 13 entrevistadores receberam 

manual de instruções e instrumento de coleta de dados para que 

fizessem a leitura antes do treinamento. A primeira parte foi expositiva, 

realizada em agosto de 2013, com total de 15 horas. Os entrevistadores 

também realizaram prova teórica composta por questões objetivas que 
contemplavam todo o conteúdo abordado, e exigida nota mínima de 7,0. 

80% atingiram essa nota.  

A segunda etapa, prática, foi realizada em setembro de 2013 e 

constou da avaliação da acurácia para as medidas de estatura, peso 
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corporal e circunferência da cintura, onde cada entrevistador avaliou dez 

idosos participantes de um projeto de extensão da UFSC não 

participantes da linha de base do estudo. Essas medidas foram 

comparadas para o cálculo do erro técnico de medida intra e inter 

avaliadores. Após, foram realizados treinamentos com o computador 

portátil de dimensões reduzidas (netbook) e software do questionário. 

Optou-se pelo uso do netbook em detrimento do PDA, utilizado 

em 2009/10, devido a maior facilidade no manuseio para aplicação do 

questionário, pois o PDA foi considerado de difícil utilização pelos 

entrevistadores de 2009/10, além de contar com uma programação mais 

complexa. Nesse processo foram repassadas instruções sobre os 

cuidados no preenchimento do questionário, armazenamento dos dados, 

como salvar e exportar os dados, além de simular situações para que as 

dúvidas e possíveis eventualidades pudessem ser sanadas. Por fim, cada 

entrevistador realizou uma entrevista supervisionada no mês de outubro 

de 2013, da qual participaram 13 idosos não envolvidos com o inquérito.  

Nessa segunda etapa do treinamento, as dificuldades 

encontradas pelos entrevistadores em trabalhar com o sistema 

operacional do netbook foram avaliadas e, quando necessário, alterações 

na programação foram realizadas a fim de tornar o processo mais 

simples.  

Cada treinamento (primeira e segunda etapas), nas duas ondas 

do estudo, durou cerca de uma semana, totalizando 24 horas de 

treinamento mais a realização de uma entrevista supervisionada e uma 

aplicada durante o estudo piloto. As principais dificuldades encontradas 

durante essa fase foram o número elevado de questões (que tornaram o 

treinamento cansativo), o manuseio do equipamento utilizado para 

coleta de dados (PDA ou netbook) e o agendamento de dias em que os 

entrevistadores e supervisores pudessem realizar o treinamento com o 

mínimo de faltas possível. 

 

5.4.2 Estudo piloto 

 
O estudo piloto foi realizado entre os meses de outubro e 

novembro de 2013. Cada entrevistador realizou quatro entrevistas com 

idosos não participantes da linha de base (n=56). As entrevistas 

supervisionadas (n=15) também foram consideradas para o estudo 

piloto. Dessa forma, foram entrevistados 70 idosos (46 mulheres), com 

média de idade de 71,1 anos. 



74 

 

Essa etapa permitiu a avaliação do instrumento, assim como 

aspectos operacionais do estudo. Com base nos resultados dessa etapa, 

adaptou-se o formato original do instrumento, a fim de facilitar a 

compreensão e reduzir o tempo médio de entrevista de duas horas para 

uma hora, com a exclusão de 79 questões. 

 

5.4.3 Coleta de dados 

 
O seguimento do estudo ocorreu de novembro de 2013 a 

outubro de 2014. Um profissional foi contratado para realizar a 

programação do questionário nos netbooks, atualização e correção 

sempre que necessária, downloads dos arquivos e salvamento das 

entrevistas para a consolidação do banco de dados, além de outras 

tarefas. Ao fim do período de contratação deste, o descarregamento das 

entrevistas ficou sob responsabilidade de uma aluna de pós-graduação 

vinculada ao estudo. O descarregamento era feito somente com 

autorização dos supervisores, após conferência dos dados. 

Em caso de dúvidas de parte do entrevistador durante a coleta 

dos dados, este tinha a possibilidade de recorrer ao manual de instruções 

ou ao seu supervisor. Ao final de cada entrevista, medidas de segurança 

foram implantadas para evitar perda das mesmas e facilitar o processo 

de salvamento e descarregamento.  

As medidas de segurança adotadas permitiram maior controle 

sobre as entrevistas. O salvamento e armazenamento automático dos 

arquivos via internet permitiu o resgate de entrevistas que 

eventualmente não foram localizadas no momento do descarregamento. 

Assim, não houve perda de nenhum arquivo. 

 

5.4.4 Perdas e recusas 

 
Consideraram-se como perdas os idosos que estavam viajando e 

os não localizados após quatro visitas pelas entrevistadoras (sendo uma 

dessas visitas no período noturno ou final de semana), em 2009/10 e 

2013/14, e os que não foram localizados em 2013/14. Os que se 

encontravam em situação de internação hospitalar foram contatados 

posteriormente, e alguns casos em que o idoso permaneceu todo o 
período da coleta hospitalizado foram considerados como perda. Idosos 

da linha de seguimento que estavam em instituições foram entrevistados 

com o consentimento do responsável legal. Foram consideradas recusas 

todos os que expressaram não ter interesse em participar da pesquisa. 
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Em 2013/14 foi realizada tentativa de contato e entrevista com 

todos os participantes que mudaram de cidade, dentro da Grande 

Florianópolis. Os que não puderam ser entrevistados foram considerados 

perdas. Aqueles que expressaram não ter interesse em participar da 

pesquisa foram considerados recusas. 

 

5.4.5 Suporte técnico 

 
Reuniões semanais entre a coordenadora da pesquisa e os 

supervisores eram realizadas para monitoramento das entrevistas 

semanais, discussão de situações ocorridas durante as entrevistas ou 

dúvidas sobre o questionário, para que, caso acontecesse com outro 

supervisor, a mesma conduta fosse adotada. Algumas estratégias de 

abordagem frente a recusas dos idosos também foram compartilhadas. 

Por fim, era relatado o andamento da coleta, no intuito de solucionar 

problemas e dificuldades encontradas no trabalho de campo. 

Durante a realização do trabalho de campo, os supervisores 

acompanharam o trabalho dos entrevistadores por meio de contato 

periódico e estipulou-se que cada supervisor teria, no máximo, dois 

entrevistadores sob sua responsabilidade. Para isso, seguiu uma lista de 

tarefas que incluía: reunião semanal com os entrevistadores para 

recebimento das entrevistas; revisão dos questionários concluídos, das 

fichas de perdas e recusas e dos diários de campo; fornecimento de 

material e de novos setores; discussão e resolução das dúvidas e 

dificuldades; registro do recebimento de questionários e da saída de 

material; correções de inconsistências nas entrevistas e 

acompanhamento dos entrevistadores em setores e domicílios com 

dificuldade de acesso. 

Para auxiliar essa etapa foi organizada uma escala semanal de 

plantões, composta pelos mestrandos e doutorandos, à disposição da 

equipe de entrevistadores para resolução de qualquer problema que 

surgisse durante o trabalho de campo. Também foram realizadas 

reuniões semanais com a equipe do estudo para organização e 

acompanhamento das atividades. Os encontros periódicos entre 

supervisores e entrevistadores e a escala semanal de plantão também 

foram mantidos. 
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5.4.6 Análise de consistência dos dados 

 
Todas as entrevistas foram verificadas semanalmente por meio 

da comparação da frequência simples dos dados com o esperado para 

apurar a consistência destes. As respostas incongruentes identificadas 

foram retificadas através de esclarecimentos com o próprio entrevistador 

ou, se fosse o caso, com novo contato com o idoso respondente. Em 

seguida, procedeu-se a alteração no banco de dados pelo responsável. 

 

5.4.7 Controle de qualidade 

 
O controle de qualidade das entrevistas foi realizado por meio 

da aplicação de um questionário com oito perguntas-chave, contidas nas 

entrevistas, em cerca de 10% dos entrevistados, via telefone. Este 

controle foi realizado pelo supervisor de cada setor, que pôde verificar 

se as entrevistas foram realizadas na íntegra e assegurar a confiabilidade 

do trabalho dos entrevistadores, verificar possíveis erros, respostas 

falsas, concordância das respostas e a postura dos entrevistadores 

durante as entrevistas. Foi aplicado o teste Kappa para o cálculo de 

reprodutibilidade das questões. Os valores de Kappa variaram entre 0,50 

e 0,94, o que corresponde a reprodutibilidade boa a excelente
(148)

.  

5.5 Aspectos éticos 

 

O projeto EpiFloripa Idoso atendeu todos os preceitos éticos, 

conforme a Resolução n° 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

de 12 de dezembro de 2012. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CONEP/UFSC) em 09 de julho de 2013 sob o parecer 

329.650/2013. Foi garantida a confidencialidade das informações, a 

participação voluntária e a possibilidade de deixar o estudo a qualquer 

momento, sem necessidade de justificativa. Todas as dúvidas dos 

participantes eram esclarecidas para então serem convidados a assinar o 

TCLE, em duas vias: uma cópia disponibilizada ao participante e outra 

arquivada na sede do estudo.  
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5.6 Financiamento 

 

A pesquisa não obteve financiamento próprio e foi viabilizada 

através das parcerias estabelecidas junto à UFSC, outros projetos de 

pesquisa e auxílio de alunos e professores envolvidos na pesquisa. 

Toda infraestrutura, equipamentos e instrumentos necessários à 

realização da pesquisa foram disponibilizados pela instituição 

proponente, a UFSC, exceto os netbooks utilizados na coleta de dados, 

cedidos pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), do Rio de Janeiro. 

5.7 Variáveis do estudo 

 

Para o seguimento do estudo EpiFloripa Idoso, foi elaborado 

um questionário estruturado, contendo perguntas referentes a avaliação 

cognitiva e funcional, condições sociais, hábitos de vida (tabagismo, 

etilismo, atividade física, dieta) quedas, medo de quedas, inclusão 

digital, saúde bucal, qualidade de vida, sintomas depressivos, 

experiências discriminatórias, violência, uso de serviços de saúde, 

equilíbrio, ocorrência de fraturas e percepção do ambiente urbano.  
 

5.7.1 Variável dependente – Violência contra a pessoa idosa  

 
A variável desfecho deste estudo, a violência contra a pessoa 

idosa, foi investigada através da adaptação transcultural do instrumento 

Hwalek-Sengstock Elder abuse Screening Test (H-S/EAST)
(34)

. Trata-se 

de instrumento desenvolvido com o objetivo de identificar tanto os 

sinais de presença (diretos) quanto de suspeita (indiretos) de abuso 

contra idosos. É composto por 15 itens, cujas opções de respostas são 

dicotomizadas (sim e não), e atribui-se um ponto para cada resposta 

afirmativa, à exceção dos itens 1, 6, 12 e 14, nos quais o ponto é 

atribuído à resposta negativa. De acordo com a literatura, um escore de 

três ou mais pode indicar risco aumentado de algum tipo de violência 

presente
(34)

. O conjunto de perguntas do instrumento passa a ser 

representado por três dimensões da violência: “abuso potencial”, 

“viola  o dos direitos pessoais ou abuso direto” e “características de 

vulnerabilidade”. Cada uma dessas três dimensões de violência é 

composta por um conjunto de perguntas, conforme segue.  

Para determinar o abuso potencial: “O(a) Sr.(a) está ajudando a 

sustentar algu m?”; “O(a) Sr.(a) se sente desconfortável com algu m da 

sua família?”; “O(a) Sr.(a) sente que ningu m quer o(a) Sr.(a) por 
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perto?”; “Algu m da sua família bebe muito?”; “O(a) Sr.(a) confia na 

maioria das pessoas da sua família?”; “Algu m lhe diz que o(a) Sr.(a) 

causa muitos problemas?”; “Em casa, o(a) Sr.(a) tem liberdade 

suficiente para ficar sossegado(a) quando quer?”.  

Para determinar a violação dos direitos pessoais ou abuso 

direto, as seguintes perguntas foram realizadas: “Alguma outra pessoa 

toma decisões sobre sua vida – do tipo como o(a) Sr.(a) deve viver ou 

onde deve morar?”; “Algu m da sua família obriga o(a) Sr.(a) a ficar na 

cama ou lhe diz que está doente quando o(a) Sr.(a) sabe que n o está?”; 

“Algu m já obrigou o(a) Sr.(a) a fazer coisas que n o queria fazer?”; 

“Algu m já pegou coisas que pertencem ao(à) Sr.(a) sem o seu 

consentimento?”; “Algu m próximo ao(à) Sr.(a) tentou machucá-lo(a) 

ou prejudicá-lo(a) recentemente?”.  

Para determinar as características de vulnerabilidade foram 

feitas as seguintes perguntas: “O(a) Sr.(a) tem algu m que lhe faz 

companhia, que o(a) leva para fazer compras ou ao m dico?”; “O(a) 

Sr.(a) muitas vezes se sente triste ou só?”; “O(a) Sr.(a)   capaz de tomar 

seus remédios e ir para os lugares por conta própria?”. Atribuiu-se um 

ponto a cada resposta afirmativa, à exceção dos itens 1, 6, 12 e 14, nos 

quais o ponto é atribuído para a resposta negativa.  

 

5.7.2 Variáveis independentes 

 
Variáveis demográficas e socioeconômicas 

 

 As variáveis demográficas e socioeconômicas foram: sexo, idade, 

cor da pele (branca, parda/preta), escolaridade (sem escolaridade formal, 

1 a 4 anos de estudo, 5 a 8, 9 a 11, ≥ 12), estado civil (casado, 

solteiro/divorciado/separado, viúvo), renda familiar estratificada em 

salários mínimos (o salário mínimo no ano de 2013 era de R$ 678,00 e 

em 2014 R$ 724,00. A separação foi assim definida: até 3 salários 

mínimos; maior que 5 e menor ou igual a 10; maior que 10 salários 

mínimos). Ainda no que tange às variáveis socioeconômicas, os idosos 

foram questionados sobre trabalhar (sim/não) e número de pessoas que 

dependem da sua renda (somente o idoso, 2 - 3 pessoas, 4 pessoas ou 

mais). 
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Variáveis de condições de saúde 

 

Estado cognitivo, verificado por meio da aplicação do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM)
(149)

. Este instrumento é composto por 

questões que avaliam as funções cognitivas de orientação temporal, 

orientação espacial, memória imediata e evocada, atenção e cálculo, 

linguagem e capacidade construtiva visual. O escore do MEEM pode 

variar de um mínimo de 0 (zero) pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total máximo de 30 

(trinta) pontos, o qual corresponde a melhor capacidade cognitiva. Neste 

estudo serão utilizados os pontos de corte sugeridos por Brucki et al.
(150)

, 

que classificam com função cognitiva normal os indivíduos que 

atingirem a seguinte pontuação, conforme a escolaridade: Analfabetos: 

20 pontos; 1-4 anos de estudo: 25 pontos; 5-8 anos de estudo: 26,5 

pontos; 9-11 anos de estudo: 28 pontos; >11: 29 pontos. Todos os 

indivíduos que atingiram uma pontuação menor que a sugerida para 

cada nível de escolaridade, foram classificados com provável déficit 

cognitivo.  

 Concomitantemente, foram investigadas a capacidade funcional 

verificada por meio da aplicação da escala de atividades da vida diária 

básicas e instrumentais (AVD)
(151)

, sendo classificada em ausência de 

dependência (incapacidade/dificuldade em nenhuma das atividades), 

dependência leve (incapacidade/dificuldade para realizar 1-3 atividades) 

e dependência moderada/grave (incapacidade/dificuldade em quatro ou 

mais atividades). Investigou-se se os idosos eram acamados (sim/não). 

 Do mesmo modo foram realizadas perguntas para verificar a 

participação dos idosos em grupos de convivência (sim/não) e quem era 

o cuidador principal (familiar, cuidador formal/outros), assim como a 

quantidade de pessoas que coabitavam com os idosos (1 a 4 pessoas; 5 

ou mais pessoas). 

A avaliação dos sintomas depressivos foi obtida através da Escala 

de Depressão Geriátrica (GDS), que é um dos instrumentos mais 

utilizados para avaliar sintomas depressivos em idosos, sendo uma 

escala simples e de fácil aplicação, bem aceita na prática clínica e na 

pesquisa. Criada por Yesavage, a GDS com 30 questões passou a ser 

considerada uma escala com propriedades de validade e confiabilidade 

satisfatórias para rastreamento de depressão no idoso. As versões 

reduzidas da GDS com uma, quatro, 10, 15 e 20 questões vêm sendo 

utilizadas de forma cada vez mais frequente. Alguns estudos foram 

realizados no Brasil, empregando-se a tradução para o português em 

duas versões (30 e 15 itens). A escala utilizada no EpiFloripa Idoso foi a 
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GDS-15, que se mostra adequada para a população idosa brasileira, 

sendo o ponto de corte utilizado cinco (ausência de sintomas 

depressivos) e seis (suspeita de sintomas depressivos) em escore que 

pode variar de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos, conforme sugestão dos 

estudos que envolveram a tradução e a validação da escala para o 

Brasil
(152)

.  

Investigaram-se 13 morbidades autorreferidas com resposta 

dicotômica (sim/n o). As perguntas eram: “Algum m dico ou 

profissional de saúde já disse que o(a) sr.(a) tem/teve”: dor nas costas; 

artrite; câncer; diabetes; bronquite; doença do coração ou 

cardiovascular; insuficiência renal crônica; tuberculose; cirrose; acidente 

vascular encefálico; osteoporose; hipertensão arterial sistêmica e 

depressão. As variáveis foram categorizadas da seguinte forma: 

nenhuma ou uma morbidade e duas ou mais
(153)

.  

 

5.8 Análise de dados 

 

   Os dados foram analisados através do programa Stata versão 

12.0, considerando-se o efeito do desenho amostral por conglomerados e 

incorporados os pesos amostrais, com aplicação do comando svy. A 

análise descritiva foi realizada em todas as variáveis do estudo. Utilizou-

se o teste qui-quadrado para mensurar a associação de cada variável 

exploratória com o desfecho; as que se mostraram significativamente 

associadas foram incluídas no modelo de regressão logística para 

examinar o efeito independente da violência.  

 A razão de chance (RC) e intervalos de confiança de 95% (IC95%) 

para cada variável foram obtidos a partir do modelo de regressão 

logística brutas e ajustadas. Neste estudo, as diferenças com um valor p 

inferior a 0,05 foram consideradas estatisticamente significativas. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados no formato de dois artigos 

científicos. O primeiro, “Fatores associados à violência contra a 

pessoa idosa em Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base 

populacional”, será submetido ao periódico Cadernos de Saúde  ública, 

Qualis A2 em Saúde Coletiva (quadriênio 2013-2016). O segundo artigo 

intitulado “Dimensões da violência contra a pessoa idosa e condições 

de saúde em Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base 

populacional.”, será submetido ao periódico Revista Panamericana de 

Salud Pública, Qualis A2 em Saúde Coletiva (quadriênio 2013-2016). 

  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

6.1 Artigo 1: Fatores associados à violência contra a pessoa idosa em 

Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base populacional 

  

Fatores associados à violência contra a pessoa idosa em 

Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base populacional 

 

Resumo 

Objetivo: Estimar a prevalência e os fatores associados à violência em 

idosos residentes em Florianópolis, Santa Catarina, estão submetidos. 

Métodos: estudo transversal com 1140 idosos a partir de 60 anos de 

ambos os sexos nos anos de 2013 e 2014, em Florianópolis. A 

prevalência de violência foi mensurada através do instrumento Hawlek-

Sengstock Elder Abuse Screening Test. Modelos de regressão logística 

foram utilizados para testar a associação da violência com as variáveis 

de exposição estratificadas por faixa etária (60-74 anos e 75 ou mais) 

Resultados: 25,7% dos idosos relataram sofrer violência; entre os 

idosos de 60-74 anos esse percentual é de 29,5%, e 75 anos ou mais, 

20,3%.  os idosos com idade entre 60 e 74 anos apenas o fator “número 

de pessoas que dependem da renda” mostrou-se associado à violência, e 

nos idosos com mais de 75 anos, na análise bivariada e multivariada, o 

número de pessoas que dependem da sua renda, cor da pele parda/preta, 

não trabalhar, condições de saúde (estado cognitivo e capacidade 

funcional) e possuir cuidador estiveram associados a maior chance de 

sofrer violência. Conclusões: conclui-se que idosos de ambas as faixas 

etárias estão sujeitos a sofrer violência; naqueles acima de 75 anos a 

chance de sofrer violência é maior quando este possui cor de pele 

preta/parda, não trabalha, quando 4 ou mais pessoas dependem da sua 

renda, apresentam déficit cognitivo, dificuldade para realizar atividade 

de vida diária e possui cuidador incluindo familiar ou cuidador 

profissional. Ressaltamos como pontos fortes deste estudo a abrangência 

populacional e a representatividade da amostra.  

Palavras chave: Violência. Violência doméstica. Maus-tratos ao 

idoso. Estudos transversais 

  

Factors associated with violence against the elderly in Florianópolis, 

Santa Catarina: a population-based study 

 

Abstract 

Objective: To estimate the prevalence and factors associated with 

violence that elderly residents in Florianópolis, Santa Catarina, are 
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undergoing. Methods: a cross-sectional study with 1140 elderly 

individuals aged 60 and older of both sexes in the years 2013 and 2014, 

in Florianópolis. The prevalence of violence was measured using the 

Hawlek-Sengstock Elder Abuse Screening Test. Logistic regression 

models were used to test the association of violence with exposure 

variables stratified by age group (60-74 years and 75 or more). Results: 

25.7% of the elderly reported experiencing violence; among the elderly 

of 60-74 years old this percentage is 29.5%, and 75 years or more, 

20.3%. In the elderly, between the ages of 60 and 74, only the "number 

of people dependent on income factor " was associated with violence. 

The bivariate and multivariate analysis showed that the elderly over 75 

years old were associated with a greater chance of suffering violence on 

the factor; number of people who depended on the their income; brown / 

black skin color; not working; health conditions (cognitive status and 

functional ability) and having caregiver Conclusions: it is concluded that 

the elderly of both age groups are subject to violence; in those over 75 

years of age, the chance of suffering violence is higher when they have 

black / brown skin color; do not work; when 4 or more people depend 

on their income; have cognitive deficits; have difficulty performing 

daily life activities; and have caregivers including family or professional 

caregiver. We highlight as strengths of this study the population 

coverage and representativeness of the sample. 

 

Keywords: Violence. Domestic violence. Elder abuse. Cross-

Sectional Studies 

 

Factores asociados a la violencia contra los ancianos en 

Florianópolis, Santa Catarina: estudio de base poblacional 

 

Resumen 

Objetivo: Estimar la prevalencia y los factores asociados a la violencia a 

la que están sometidos los ancianos residentes en Florianópolis, Santa 

Catarina. Métodos: estudio transversal con 1140 ancianos a partir de 60 

años de ambos sexos en los años de 2013 y 2014, en Florianópolis. El 

riesgo de violencia se midió a través del instrumento Hawlek-Sengstock 

Elder Abuse Screening Test. Los modelos de regresión logística se 

utilizaron para probar la asociación de la violencia con las variables de 

exposición estratificadas por grupo de edad (60-74 años y 75 o más) 

Resultados: 25,7% de los ancianos relataron sufrir violencia; entre los 

ancianos de 60-74 años ese porcentaje es del 29,5%, y 75 años o más, el 

20,3%. En los ancianos con edad entre 60 y 74 años sólo el factor 
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"número de personas que dependen de la renta" se mostró asociado a la 

violencia, y en los ancianos con más de 75 años, en el análisis bivariado 

y multivariada, el número de personas que dependen de la edad su 

ingreso, color de la piel parda / negra, no trabajar, condiciones de salud 

(estado cognitivo y capacidad funcional) y poseer cuidador estuvieron 

asociados a la mayor probabilidad de sufrir violencia. Conclusiones: se 

concluye que los ancianos de ambos grupos de edad están sujetos a 

sufrir violencia; en aquellos por encima de 75 años la probabilidad de 

sufrir violencia es mayor cuando éste tiene color de piel negra/parda, no 

trabaja, cuando 4 o más personas dependen de su ingreso, presentan 

déficit cognitivo, dificultad para realizar actividad de vida diaria y posee 

cuidador incluyendo familiar o cuidador profesional. Resaltamos como 

puntos fuertes de este estudio el alcance poblacional y la 

representatividad de la muestra. 

Palabras clave: Violencia. Violencia Doméstica . Maltrato al 

Anciano. Estudios Transversales   
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Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o abuso 

de idosos é uma violação de um dos direitos essenciais mais básicos de 

um ser humano, o direito de ser livre da violência
(1)

. A violência contra 

o idoso é definida como ato de acometimento ou omissão, que pode ser 

tanto intencional como voluntário, de natureza física, psicológica, sexual 

ou de ordem financeira
(1)

. As preocupações com maus-tratos de idosos 

aumentaram com a conscientização de que nas próximas décadas, tanto 

nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, haverá 

um aumento dramático na população do segmento idoso, e com o 

crescimento dessa população no mundo a violência passa a ter uma 

preocupação ainda mais significativa, uma vez que traz graves 

consequências na saúde das pessoas, representando assim um grave 

problema de saúde pública.  

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos
(2) 

e Europa
(3)

, 

encontraram prevalências de violência geral em idosos semelhantes, de 

2,6% e 2,2%, respectivamente. Entretanto, em países de origem oriental 

e africana essas estimativas são muito maiores, chegando a 36,2% na 

China
(4)

 e 30% na Nigéria
(5)

. O autor atribui a diferença da prevalência 

devido às mulheres idosas que foram entrevistadas na Nigéria serem de 

baixa renda e terem desvantagens em virtude de gênero. Dados 

provenientes do estudo The National Elder Abuse Incidence Study
(6)

, 

desenvolvido nos Estados Unidos, evidenciaram prevalência de 5,2% 

para o abuso financeiro, 5,1% para o potencial de negligência, 4,6% 

para o abuso emocional e 1,6% para o abuso físico, cometido por um 

membro da família. 
 No Brasil, as prevalências de violência contra pessoas idosas 

variam entre 20%
(7, 8)

 no Recife e em Uberaba, e 60%
(9)

 em Brasília, 

destacando-se que entre os atos de violência psicológica mais cometidos 

estão a humilhação, situações de insulto, falar mal, gritar e ameaçar, a 

violência física foi reportada por 10,1%. Apratto e colaboradores
(10)

, por 

sua vez, encontraram prevalência de 43,2% para violência psicológica 

contra idosos no município de Niterói (RJ).  

 A  violência financeira entre os estudos brasileiros varia em 

7,9%
(11)

 13,4%
(12)

 e 21,9%
(9)

. Essas prevalências são menores quando 

comparadas, por exemplo, à Austrália
(13)

 (27,8%); contudo, esse estudo 

aponta que 70,6% das instituições financeiras mantinham intervenções 

específicas ou serviços no local para combater esse tipo de violência, o 

que não foi evidenciado no Brasil.  
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Quanto ao autor da agressão, Aguiar et al.
(12) 

observaram que 

em pouco mais da metade dos eventos (54,5%) são os filhos os 

protagonistas da agressão. Outros estudos
(1, 14)

 também confirmam que 

95% dos casos de violência contra os idosos ocorrem na família. 

Ressalta-se ainda que grande maioria (71,4%) das agressões foi 

praticada por parentes, contrapondo-se àquelas (4,4%) praticadas por 

cuidadores sem relação consanguínea, o que demonstra o protagonismo 

familiar na violência contra a pessoa idosa
(12)

. A negação da autoria da 

violência é uma característica comum, considerando o contexto onde 

ocorre. Pesquisa conduzida em Portugal
(15)

 demonstrou que 13,5% das 

vítimas recusaram-se a identificar a pessoa responsável pelos 

comportamentos abusivos, o que pode indicar sentimentos de inibição. 

Qualquer que seja o tipo de violência, certamente resultará em 

sofrimento desnecessário, lesão ou dor, perda ou violação dos direitos 

humanos, e, consequentemente, em redução na qualidade de vida da 

pessoa idosa
(1)

. A depressão foi associada a um aumento de 447% no 

risco para maus-tratos de idosos entre os homens, e 854% entre as 

mulheres em estudo de Dong et al
(16)

. Outras associações relacionadas a 

sofrer violência são os transtornos de estresse pós-traumático, alta 

frequência de distúrbios de memória, sono e problemas de concentração, 

comportamento agressivo, ideação suicida e até morte
(17, 18)

. 

A estimativa da violência contra a pessoa idosa em uma 

população representa importante e desafiadora tarefa, principalmente 

para o planejamento de estratégias de enfrentamento
(19)

. Desta forma, a 

realização deste estudo se justifica pela necessidade de investigar os 

fatores associados à violência contra os idosos no Brasil, 

especificamente em Florianópolis, onde essa população representa  mais 

de 10% do estrato populacional
(20)

. Diante da magnitude deste tema, o 

presente estudo tem por objetivo estimar a prevalência e os fatores 

associados às violências a que os idosos residentes em Florianópolis 

foram submetidos. 

 

Métodos 

 
Delineamento e amostragem do estudo 

Trata-se de estudo transversal populacional de base domiciliar 

composto por idosos de 60 anos ou mais residentes no município de 

Florianópolis/SC. A população do estudo EpiFloripa Idoso 2013/2014 

(seguimento) é oriunda de estudo longitudinal cuja primeira onda (linha 

de base) ocorreu em 2009/2010. Este estudo selecionou idosos, de 
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ambos os sexos, residentes em um dos 80 setores censitários urbanos do 

município de Florianópolis sorteados para a pesquisa. 

Para a investigação do seguimento foram localizados os idosos 

entrevistados na primeira onda do inquérito, que considerou como 

parâmetros tamanho da população igual a 44.460, prevalência 

desconhecida do desfecho de 50%, erro amostral igual a 4 pontos 

percentuais, intervalo de confiança de 95% e efeito de delineamento 

igual a 2. Foram acrescidos, ainda, 20% para perdas previstas e 15% 

para estudos de associação, totalizando uma amostra desejável de, no 

mínimo, 1.599 pessoas. O programa Epi-Info, versão 6.04, foi utilizado 

para calcular o tamanho da amostra. A amostragem da linha de base foi 

realizada por conglomerados em dois estágios. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 420 setores 

censitários urbanos do município foram ordenados pela média da renda 

mensal dos chefes de família domiciliados no setor e estratificados em 

decis. Na etapa seguinte sorteou-se sistematicamente 80 setores (oito em 

cada decil de renda). Os domicílios foram as unidades do segundo 

estágio.  

Consideraram-se como perdas os idosos que estavam viajando e 

os não localizados após quatro visitas pelas entrevistadoras (sendo uma 

dessas visitas no período noturno ou final de semana). Foram 

consideradas recusas aqueles que se negaram a responder ao 

questionário. Para identificar possíveis óbitos, realizou-se busca ativa 

nos dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM), identificando-se assim 200 óbitos.  

Após esta etapa, os demais idosos receberam carta informativa 

sobre a nova entrevista. Os que possuíam telefone foram contatados, 

com o intuito de prepará-los para visita do entrevistador e atualização de 

endereços. Nesse procedimento, foram encontrados mais 17 óbitos 

informados por familiares. 

 Como estratégia de contato com os participantes utilizou-se 

telefone, redes sociais, lista telefônica, vizinhos, parente e amigos, e ao 

final chegou-se ao número de 1.564 idosos considerados elegíveis para 

realização do seguimento. Foram excluídas para o presente artigo as 

entrevistas respondidas por informantes (n=57). 

  

Coleta de dados 

A coleta de dados do seguimento do estudo ocorreu entre 

novembro de 2013 e outubro de 2014. O questionário foi aplicado na 

forma de entrevistas face a face, por entrevistadores treinados, e 

realizadas por meio de computadores portáteis (netbook). Considerando 
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a natureza delicada da investigação, o questionamento sobre violência 

aconteceu no final da entrevista pela possibilidade de se estabelecer 

vínculo de confiança entre entrevistador e idoso. Essa ocorreu 

preferencialmente sem a presença de outras pessoas. 

Semanalmente verificou-se a consistência dos dados e o controle 

de qualidade das entrevistas realizadas por telefone com aplicação do 

questionário reduzido em cerca de 10% das entrevistas selecionadas 

aleatoriamente. Foi aplicado o teste Kappa para o cálculo de 

reprodutibilidade das questões que variaram entre 0,50 e 0,94, o que 

corresponde a reprodutibilidade boa a excelente
(21)

. 

 

Variáveis do estudo 

  A variável desfecho deste estudo, a prevalência de violência, foi 

investigada por meio da versão adaptação transcultural do instrumento 

Hwalek-Sengstock Elder abuse Screening Test (H-S/EAST)
(22)

. Trata-se 

de instrumento desenvolvido com o objetivo de identificar tanto os 

sinais de presença (diretos) quanto de suspeita (indiretos) de abuso 

contra idosos. É composto por 15 itens, cujas opções de respostas são 

dicotomizadas (sim e não). Atribui-se um ponto para cada resposta 

afirmativa, à exceção dos itens 1, 6, 12 e 14, nos quais o ponto é 

atribuído para a resposta negativa. De acordo com a literatura, um 

escore de três ou mais pode indicar risco aumentado de algum tipo de 

violência presente
(22)

.  

Os itens que compuseram a variável de violência foram: 1. 

“O(a) Sr.(a) tem alguém que lhe faz companhia, que o(a) leva para fazer 

compras ou ao m dico?”; 2. “O(a) Sr.(a) está ajudando a sustentar 

algu m?”; 3. “O(a) Sr.(a) muitas vezes se sente triste ou só?”; 4. 

“Alguma outra pessoa toma decisões sobre sua vida – do tipo como o(a) 

Sr.(a) deve viver ou onde deve morar?”; 5. “O(a) Sr.(a) se sente 

desconfortável com algu m da sua família?”; 6. “O(a) Sr.(a)   capaz de 

tomar seus remédios e ir para os lugares por conta própria?”; 7. “O(a) 

Sr.(a) sente que ningu m quer o(a) Sr.(a) por perto?”; 8. “Algu m da sua 

família bebe muito?”; 9. “Algu m da sua família obriga o(a) Sr.(a) a 

ficar na cama ou lhe diz que está doente quando o(a) Sr.(a) sabe que não 

está?”; 10. “Alguém já obrigou o(a) Sr.(a) a fazer coisas que não queria 

fazer?”; 11. “Algu m já pegou coisas que pertencem ao(a) Sr.(a) sem o 

seu consentimento?”; 12. “O(a) Sr.(a) confia na maioria das pessoas da 

sua família?”; 13. “Algu m lhe diz que o(a) Sr.(a) causa muitos 

problemas?”; 14. “Em casa, o(a) Sr.(a) tem liberdade suficiente para 

ficar sossegado(a) quando quer?”; 15. “Algu m próximo ao(a) Sr.(a) 

tentou machucá-lo(a) ou prejudicá-lo(a) recentemente?”. 
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  As variáveis independentes foram: sexo, cor da pele autorreferida 

(branca, parda/preta), escolaridade (sem escolaridade formal, 1 a 4 anos 

de estudo, 5 a 8, 9 a 11, ≥ 12), estado civil (casado, 

solteiro/divorciado/separado, viúvo), renda familiar estratificada em 

salários mínimos (o salário mínimo no ano de 2013 era de R$ 678,00, e 

em 2014, R$ 724,00. A separação foi assim definida: até 3 salários 

mínimos; maior que 5 e menor ou igual a 10; maior que 10 salários 

mínimos). Ainda no que tange às variáveis socioeconômicas, os idosos 

foram questionados sobre trabalhar (sim/não) e número pessoas que 

dependem da sua renda (somente o idoso, 2 - 3 pessoas, 4 pessoas ou 

mais). 

 Concomitantemente, foram investigadas a capacidade funcional 

verificada por meio da aplicação da escala de atividades da vida diária 

básicas e instrumentais (AVD)
(23)

, sendo classificada em ausência de 

dependência (incapacidade/dificuldade em nenhuma das atividades), 

dependência leve (incapacidade/dificuldade para realizar 1-3 atividades) 

e dependência moderada/grave (incapacidade/dificuldade em quatro ou 

mais atividades), estado cognitivo investigado pelo Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM)
(24)

, dicotomizado em ausência de déficit 

cognitivo e provável déficit cognitivo, utilizando-se pontos de corte que 

levam em consideração o nível de escolaridade. Investigou-se se os 

idosos eram acamados (sim/não). 

 Do mesmo modo foram realizadas perguntas para verificar a 

participação dos idosos em grupos de convivência (sim/não) e quem era 

o cuidador principal (familiar, cuidador formal/outros), assim como a 

quantidade de pessoas que coabitavam com os idosos (1 a 4 pessoas; 5 

ou mais pessoas). 

 

Análise de dados e aspectos éticos 

As análises foram estratificadas por faixa etária: idosos mais 

jovens (60-74 anos) e mais longevos (75 anos ou mais). O teste qui-

quadrado mensurou a associação de cada variável exploratória com o 

desfecho (violência), o nível de significância dos testes foi estabelecido 

em 5%. 

 A razão de chance (RC) e intervalos de confiança de 95% (IC95%) 

para cada variável foram obtidos a partir do modelo de regressão 

logística bivariável e multivariável. A partir dos resultados da regress o 

bivariada, foram incluídas na análise multivariável todas as variáveis 

que apresentaram p≤0,20, permanecendo no modelo final aquelas que 

apresentaram p≤0,05.  
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As variáveis de ajuste foram sexo e cor da pele. A análise 

multivariável foi realizada em níveis diferentes de acordo com a faixa 

etária. Para os idosos de 60 a 74 anos, o seguinte modelo de análise foi 

empregado: nível 1 (distal): além do sexo e cor da pele, a escolaridade e 

renda; nível 2 (proximal): número de pessoas que dependem da renda e 

número de pessoas que moram no mesmo domicílio. Para os idosos com 

75 anos ou mais a análise multivariável ocorreu em 3 níveis. Nível 1 

(distal): além do sexo e cor da pele, se o idoso trabalhava e número de 

pessoas que dependem da renda; nível 2: estado cognitivo e dependência 

para as atividades de vida diária; nível 3 (proximal): as variáveis 

relacionadas ao cuidador e número de pessoas que moram no mesmo 

domicílio. O efeito de cada exposição sobre o desfecho foi ajustado 

pelas demais variáveis do mesmo nível e dos níveis superiores; esta 

opção se deu pela influência diferenciada destas variáveis para a 

violência. Os dados foram analisados através do programa Stata versão 

12.0, considerando-se o efeito do desenho amostral por conglomerados e 

incorporados os pesos amostrais, com aplicação do comando svy. 

As questões éticas foram atendidas em ambas as edições do 

estudo e receberam parecer favorável para sua execução através do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Santa Catarina, sob o parecer 526.126/2013.  

 

Resultados  

 

Dos 1.485 idosos elegíveis para participar do estudo, foram 

entrevistados 1.197 (80,6%); destas entrevistas, 57 foram excluídas por 

terem sido respondidas por informantes, totalizando uma amostra de 

1.140 idosos. Mulheres são maioria (62,8%); estavam casados ou 

vivendo com companheiro 56,1% dos idosos; 87,7% se autoreferiram 

como sendo de cor branca. Pouco mais de 1 em cada 4 idosos 

completaram até 4 anos de estudo, cerca da metade (45,7%) possuía 

renda familiar acima de 5 salários mínimos, 13,1% ainda trabalhavam e 

41,2% referiram que até 3 pessoas dependiam da sua renda. 21,6% 

apresentaram provável déficit cognitivo e aproximadamente 70% tinham 

alguma dificuldade para realizar atividades de vida diária. Menos de 1% 

dos idosos eram acamados e 40,6%, participavam de grupo de 

convivência. A grande maioria (94,1%) não possuía cuidador e 89,9% 

moravam com até 4 pessoas (Tabela 1).   

A prevalência de violência nos idosos foi de 25,7%; entre os 

idosos de 60-74 anos esse percentual é de 29,5%, e 75 anos ou mais, 

20,3%. De acordo com o teste do qui quadrado de Pearson, as variáveis 
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que se associaram aos idosos em situação de violência foram: cor da 

pele, estado civil, quantidade de pessoas que dependem da sua renda, ser 

acamado e cuidador. Podemos observar a diferença nas características 

dos idosos de acordo com faixa etária (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo as variáveis investigadas. 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2013/2014.  

 
 Amostra Situação de 

violência 

p 

Variáveis n % 60-74 

anos 

75 ou 

mais 

   n (%) n (%)  

Sexo (n=1140)     0,323 

Masculino 403 37,2 82 (45,1) 31 (30,7)  

Feminino 737 62,8 117 (54,9) 77 (69,3)  

Cor da pele (n=1130)     0,008 

Branca 980 87,7 162 (82,6) 84 (79,2)  

Parda/Preta 150 12,3 34 (17,4) 22 (20,8)  

Escolaridade (n=1139)     0,063 

Sem escolaridade formal 81 6,3 8 (2,8) 13 (12,3)  

1 a 4 anos 407 33,6 56 (26,9) 49 (44,8)  

5 a 8 anos 191 15,9 32 (15,0) 14 (9,1)  

9 a 11 anos 177 17,8 32 (17,1) 13 (10,4)  

12 ou mais anos 283 26,4 71 (38,2) 18 (23,4)  

Estado Civil (n=1140)     <0,001 

Casado 637 56,1 120 (57,5) 45 (43,7)  

Solteiro/divorciado/separado 154 13,9 41 (25,4) 14 (14,1)  

Viúvo 349 30,0 38 (17,1) 49 (42,2)  

Renda familiar em salários 

mínimos (n=1093) 

    0,561 

Até 3   396 35,2 57 (27,6) 44 (43,3)  

Maior de 3 e menor ou igual 

a 5 

218 19,1 38 (20,3) 25 (21,8)  

Maior de 5 e menor ou igual 

a 10 

262 23,9 51 (25,0) 17 (16,1)  

Maior de 10 217 21,8 44 (27,1) 16 (18,8)  

Trabalha (n=1140)     0,368 

Sim 131 13,1 27 (15,8) 1 (0,7)  

Não 907 86,9 153 (84,2) 98 (99,3)  

Quantas pessoas dependem da 

renda (n=1035) 

    0,003 

Só idoso 525 50,3 66 (37,9) 49 (48,6)  

2 -3 pessoas 428 41,3 93 (48,6) 36 (35,8)  



93 

 

4 ou mais pessoas 82 8,4 19 (13,5) 14 (15,6)  

Estado Cognitivo (n=1132)     0,079 

Ausência de provável déficit 

cognitivo 

872 78,4 166 (84,3) 55 (52,4)  

Presença de provável déficit 

cognitivo 

260 21,6 32 (15,7) 51 (47,6)  

Capacidade Funcional (n= 

1136) 

    0,070 

Nenhuma dificuldade AVD* 365 33,1 70 (37,1) 12 (12,1)  

1 a 3 AVD 462 40,2 88 (44,1) 28 (26,3)  

4 ou mais AVD 319 26,7 40 (18,8) 68 (61,6)  

Acamado (n=1140)     0,004 

Não 1,131 99,2 198 (99,7) 104 

(96,0) 

 

Sim 9 0,8 1 (0,3) 4 (4,0)  

Participa de grupos de 

convivência (n=1140) 

    0,145 

Não 664 59,4 116 (63,5) 68 (61,8)  

Sim 476 40,6 83 (36,5) 40 (38,2)  

Principal cuidador (n=1140)     0,002 

Não possui cuidador 1067 94,1 194 (96,5) 80 (75,4)  

Familiar 48 3,6 3 (2,8) 19 (14,6)  

Cuidador formal/outros 25 2,3 2 (0,7) 9 (10,0)  

Quantidade de pessoas na 

casa (n=1140)  

    0,083 

1 a 4 pessoas 1022 89,9 177 (87,6) 94 (85,5)  

5 ou mais 118 10,1 22 (12,4) 14 (14,5)  

Sofreu violência (n=1137)     - 

Não 830 74,3 469 (70,5) 361 

(79,7) 

 

Sim 307 25,7 199 (29,5) 108 

(20,3) 

 

* AVD - Atividade de vida diária 

 

As razões de chance (RC) bivariada e multivariável entre as 

variáveis independentes e a chance aumentada para sofrer violência 

estão descritas na Tabela 2. Na análise bivariada da faixa etária de 60-74 

anos observou-se que a variável associada ao desfecho foi o número de 
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pessoas que dependem da sua renda, onde ter de 2-3 pessoas 

dependentes aumentou em mais de 1 vez e meia a chance (RC = 1,64; 

IC95%: 1,01-2,66), e 4 ou mais dependentes em 2 vezes e meia a sua 

chance de ser vítima de algum tipo de violência (RC = 2,54; IC95%: 

1,18 – 5,47), mantendo-se essa mesma associação na análise 

multivariável.  

Enquanto nos idosos de 60 a 74 anos identificamos um único 

fator associado (número de pessoas que dependem da renda), na análise 

bivariada dos idosos mais longevos (75 anos ou mais) evidenciamos 

como fatores associados à violência, além do número de pessoas que 

dependem da sua renda, a cor da pele parda/preta, não trabalhar, 

condições de saúde (déficit cognitivo e capacidade funcional 

prejudicada) e possuir cuidador. 

Destacamos que nos idosos com mais de 75 anos, todas as 

variáveis que tiveram significância estatística na análise bivariada 

mantiveram-se associadas na análise multivariável. Chama a atenção 

neste grupo a expressiva magnitude da associação entre não trabalhar e 

sofrer violência; esse fator aumentou em aproximadamente 10 vezes a 

chance de sofrer violência quando comparados aos que tinham atividade 

laboral. Ter 4 ou mais pessoas que dependem da renda representa 3 

vezes mais chance de o idoso sofrer violência quando comparado 

àqueles que não possuem dependentes. Idosos que possuem cuidador ou 

que são cuidados por familiares apresentaram, em ambos os casos, em 

torno de 3 vezes mais chance de sofrer violência. Para aqueles que se 

autodeclararam de cor parda/preta, sofrer violência foi 2 vezes maior, 

assim como os que apresentaram déficit cognitivo e dificuldade para 

realizar 4 ou mais atividades de vida diária. 
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Tabela 2. Análise bivariada e multivariada da violência nos idosos segundo as variáveis investigadas. Florianópolis, 

Santa Catarina, Brasil, 2013/2014. 

 

Variáveis Análise bivariada Análise multivariável 

 60-74 anos  75 ou mais  60-74 

anos 

 75 ou 

mais 

 

 RC (IC95%) 

 

p RC 

(IC95%) 

 

p RC 

(IC95%) 

 

p RC 

(IC95%) 

 

p 

Sexo (n=1140)  0,112  0,594  0,245  0,454 

Masculino 1,00  1,00  1,00  1,00  

Feminino 0,73 (0,48-1,11)  1,18 (0,62-

2,23) 

 0,77 (0,50-

1,19) 

 1,27 (0,67-2,42)  

Cor da pele (n=1130)  0,090  0,020  0,105  0,017 

Branca 1,00  1,00  1,00  1,00  

Parda/Preta 1,61 (0,92-2,80)  2,02 (1,12-

3,66) 

 1,58 

(0,90-

2,77) 

 2,05 

(1,13-

3,72) 

 

Escolaridade (n=1139)  0,055  0,565  0,181   

Sem escolaridade formal 1,00  1,00  1,00    
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1 a 4 anos 1,44 (0,57-3,62)  0,83 (0,39-

1,77) 

 1,71 

(0,57-

5,13) 

   

5 a 8 anos 1,42 (0,52-3,88)  0,39 (0,14-

1,11) 

 1,40 

(0,43-

4,49) 

   

9 a 11 anos 1,36 (0,52-3,54)  0,44 (0,17-

1,12) 

 1,64 

(0,52-

5,14) 

   

12 ou mais anos 2,19 (0,86-5,57)  0,89 (0,36-

2,21) 

 2,36 

(0,75-

7,40) 

   

Estado Civil (n=1140)  0,676  0,891     

Casado 1,00  1,00      

Solteiro/divorciado/separado 2,14 (1,24-3,72)  1,83 (0,74-

4,49) 

     

Viúvo  0,89 (0,56-1,41)  1,04 (0,55-

1,96) 

     

Renda familiar em salários 

mínimos (n=1093) 

 0,172  0,299  0,677   

Até 3   1,00  1,00  1,00    

Maior de 3 e menor ou igual a 

5 

1,52 (0,86-2,67)  0,89 (0,43-

1,84) 

 1,39 

(0,75-

2,55) 

   

Maior de 5 e menor ou igual a 

10 

1,29 (0,75-2,20)  0,56 (0,27-

1,17) 

 1,07 

(0,60-
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1,93) 

Maior de 10 1,54 (0,85-2,77)  0,83 (0,46-

1,52) 

 1,17 

(0,57-

2,39) 

   

Trabalha (n=1140)  0,325  0,044  0,193  0,045 

Sim 1,00  1,00  1,00  1,00
a
  

Não 1,40 (0,71-2,75)  8,34 (1,06-

65,4) 

 1,58 

(0,78-

3,20) 

 9,56 

(1,04-

87,10) 

 

Quantas pessoas dependem da 

renda (n=1035) 

 0,008  0,065  0,028  0,045 

Só idoso 1,00  1,00
a
  1,00  1,00

a
  

2 - 3pessoas 1,64 (1,01-2,66)  1,02 (0,58-

1,79) 

 1,57 

(0,92-

2,66) 

 1,18 

(0,62-

2,27) 

 

4 ou mais 2,54 (1,18-5,47)  3,37 (1,40-

8,08) 

 2,31 

(1,00-

5,33) 

 3,40 

(1,31-

8,77) 

 

Estado Cognitivo (n=1132)  0,922  0,001    0,015 

Ausência de provável déficit 

cognitivo 

1,00  1,00    1,00
b
  

Presença de provável déficit 

cognitivo 

0,97 (0,61-1,55)  2,66 (1,54-

4,59) 

   2,02 

(1,01-

4,03) 

 



98 

 

Capacidade Funcional (n= 1136)  0,262  0,002    0,017 

Nenhuma  dificuldade AVD* 1,00  1,00    1,00
b
  

1 a 3 AVD 1,31 (0,87-1,98)  1,13 (0,45-

2,82) 

   1,39 

(0,59-

3,26) 

 

 4 ou mais AVD 1,29 (0,73-2,09)  3,41 (1,43-

8,14) 

   2,87 

(1,19-

6,91) 

 

Acamado (n=1140)  0,383  -     

Não 1,00  -      

Sim 0,36 (0,37-3,59)  -      

Participa de grupos de 

convivência (n=1140) 

 0,244  0,509     

Não 1,00  1,00      

Sim 0,79 (0,54-1,16)  0,85 (0,54-

1,35) 

     

Principal cuidador (n=1140)  0,414  0,000    0,003 

Não possui cuidador 1,00  1,00    1,00
c
  

Familiar 2,43 (0,48-12,16)  4,25 (1,78-

10,16) 

   2,81 

(1,14-

6,94) 
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* AVD - Atividade de vida diária 

a: ajustada por sexo, cor da pele 

b: ajustada por sexo, cor da pele, trabalho e número de pessoas que dependem da renda 

c: ajustada por sexo, cor da pele, trabalho e número de pessoas que dependem da renda, estado cognitivo e AVD 

Cuidador formal/outros 1,22 (0,14-10,22)  3,88 (1,80-

8,36) 

   3,35 

(1,34-

8,40) 

 

Quantidade de pessoas na casa 

(n=1140)  

 0,189  0,109  0,703  0,978 

1 a 4 pessoas 1,00  1,00  1,00  1,00
c
  

5 ou mais 1,47 (0,82-2,64)  1,71 (0,88-

3,32) 

 0,88 

(0,46-

1,68) 

 0,84 

(0,37-

1,81) 
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Discussão 

 

 
A prevalência de violência contra pessoa idosa nesse estudo foi 

considerada elevada, 25,7%, tendo como referência o esperado (6%) 

pela Organização Mundial da Saúde
(1)

. No Brasil, dois estudos
(8, 25)

 com 

desenhos amostrais semelhantes, de base populacional, obtiveram 

prevalências de violência de 21,2% no município de Camaragibe/PE
(25)

, 

e 20,9% em Uberaba/MG
(8)

, percentuais menores que a encontrada neste 

estudo.   

No entanto, prevalências maiores foram identificadas na China 

31,2%
(26) 

e no México
(27)

, 32,1%, em estudo nacional com 1089 idosos, 

que analisou a simultaneidade da violência (33,7%), ou seja, sofrer mais 

de um ato ao mesmo tempo. No  Canadá
(28)

 (4,5%) e Estados Unidos 

(1,8%)
(29)

 identificou-se prevalências próximas e abaixo do esperado 

pela Organização Mundial de Saúde.  

Os principais achados do presente estudo demonstraram, além 

da alta prevalência de violência, diferenças significativas da chance de 

sofrer violência entre as pessoas idosas nas duas faixas etárias 

pesquisadas (60 a 74 anos e 75 anos ou mais). A única variável que 

permaneceu estatisticamente significativa na análise multivariável em 

ambas as faixas etárias foi o número de pessoas que dependem da renda 

do idoso; curiosamente, a renda mensal não está associada à presença de 

violência, o que se aplicou a todos os idosos com renda maior de 10 

salários mínimos. Todavia, diversos autores
(29-31)

 encontram associação 

entre baixa renda e violência.  

Vale destacar que nos idosos de 60 a 74 anos a dependência da 

renda por parte de outras pessoas que não o idoso apenas permaneceu 

associada na análise multivariável, aumentando em 2 vezes a chance de 

sofrer violência, enquanto nos idosos acima de 75 anos a chance dessa 

possibilidade aumenta para 3. Santana e colaboradores
(19)

 em revis o de 

literatura apoiam esse achado, apontando que entre os fatores que 

contribuem para a maior vulnerabilidade dos idosos à violência está o 

agressor viver na mesma casa que a pessoa agredida e existirem relações 

de dependência financeira entre estes.  

O idoso de que outras pessoas dependem de sua renda fica em 

vulnerabilidade para sofrer violência, e essa cruel realidade ocorre 

justamente por parte das pessoas que deveriam ampará-los e valorizá-

los, em se tratando muitas vezes de seus familiares. A teoria da 

aprendizagem social de Bandura
(32)

 afirma que crianças aprendem na 

observação dos comportamentos, valores e postura agressiva de adultos. 
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Então, depois de considerá-los como regras a serem seguidas, estas são 

imitadas e convertidas em padrões de comportamento que passam de 

geração em geração. 

Este estudo identificou que além de ter pessoas que dependem 

da renda da pessoa idosa, que os coloca em situação violência, ser 

cuidado por familiares e cuidadores aumenta em aproximadamente 3 

vezes a chance de o idoso sofrer violência. Este achado se assemelha ao 

encontrado por Rahman
(33)

, que constatou como os maiores 

perpetradores de violência os netos (70%) ou filhos (59%). Na Irlanda, 

entre os perpetradores da violência contra os idosos, os filhos foram os 

mais frequentemente identificados (50%), seguidos por outros parentes 

(24%), esposo ou parceiro (20%), amigos (4%) e cuidadores (2%). A 

maioria dos maus-tratos aconteceu na própria casa (77%), e em 37% a 

vítima coabitava com o perpetrador
(31)

. 

As primeiras reações dos idosos, diante da violência doméstica, 

podem envolver sentimentos de medo, vergonha e até mesmo culpa pelo 

fracasso das relações, resultando muitas vezes na omissão do fato pela 

vítima e até mesmo a aceitação deste como acontecimento natural das 

relações entre os membros da família
(34)

. Segundo Bolsoni et al
(35)

, 

idosos que moravam com filhos ou netos apresentaram chance duas 

vezes maior de sofrer violência se comparados aos que viviam com 

cônjuges ou outros de sua geração. Pesquisas realizadas no Brasil
(11, 12, 

25)
 e em outros países

(36-39)
 têm encontrado resultados semelhantes, 

apontando membro da família como principal perpetrador da violência. 

É imprescindível mencionar que o familiar passa a ter papel de cuidador 

dos idosos por fatores como condições financeiras de contratar cuidador 

formal ou abrigá-los em instituições asilares.   

O fato de as pessoas estarem em situação de violência quando 

idosas pode ser explicado por uma dinâmica de violência iniciada antes 

de o indivíduo se tornar idoso. Essa informação é corroborada por 

Tobiasz-Adamczyk et al
(40)

, que em sua análise afirma que os idosos em 

situação de violência antes dos 60 têm maior probabilidade de serem 

vítimas desse tipo de violência. Mais tarde na vida estas situações de 

violência tendem a agravar-se, principalmente se o idoso apresenta 

problemas de saúde. Quando surgem situações de fragilidade e 

dependência, há necessidade de adaptação e reorganização da família, 

que se refletem no ajustamento dos papéis familiares definidos ao longo 

do tempo e nas formas como cada membro interage com os demais
(41)

. 

Neste estudo, idoso com idade de 75 anos ou mais, cor da pela 

parda ou negra, déficit cognitivo e dificuldade em realizar suas 

atividades de vida diárias foi associado com maior chance de abuso. Os 
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idosos que apresentaram déficit cognitivo e dificuldade para realizar as 

atividades de vida diárias tiveram chance 2 vezes maior de sofrer 

violência. Dados semelhantes foram encontrados por Dong
(42)

, que 

pesquisou os fatores de risco associados ao abuso de idosos: idade, sexo, 

raça e etnia, condição socioeconômica, déficit cognitivo, incapacidade 

física, sintomas depressivos, rede social e participação social. Outro 

estudo desse mesmo autor
(43)

 constatou que a chance de sofrer abuso foi 

cerca de 5 vezes maior naqueles que apresentaram déficit cognitivo. Os 

resultados também demonstraram que a força de associação entre as 

medidas da função cognitiva e abuso de idosos varia de acordo com os 

subtipos específicos de violência, bem como múltiplas formas de abuso 

de idosos
(43)

.   

A fusão de todos esses fatores de risco potencial pode estar 

associada à probabilidade de prever a ocorrência de abuso de idosos. 

Estudo de Faustino et al.
(9)

 verificou a relação entre a capacidade 

funcional do idoso e a presença de situações de violência; 60% dos 

participantes referiram ter sofrido algum tipo de violência em algum 

momento da vida após os 60 anos de idade. Constataram que quanto 

maior a dependência no desempenho das atividades básicas, maior é a 

chance de sofrer agressão física corporal, quando, por exemplo, 

necessitar de ajuda para manter continência fecal ou urinária, para trocar 

de roupa ou para realizar o banho.  

A perda da capacidade funcional limita a participação social do 

idoso de forma independente, restringindo-o ao seu contexto domiciliar. 

Pode, ainda, diminuir seu convívio com outras pessoas, além dos seus 

familiares, dificultando a procura por serviços de saúde e serviços 

especializados para denúncia quando submetidos à violência
(8)

. Diante 

deste contexto, conseguimos constatar que possuir algum grau de 

dependência ou déficit cognitivo se agrava com a situação de violência 

que ele vivencia. Este dado demonstra a importância de lançar um olhar 

mais cauteloso às condições de saúde que atingem os idosos. É 

necessário que sejam previstas quais as ações de prevenção dos idosos 

relacionadas à sua capacidade funcional e deficiência cognitiva. 

 Os maus-tratos de idosos podem ser agravados pelo aumento 

da violência social e as mudanças na estrutura familiar e dos papéis de 

gênero tradicionais. Resolver adequadamente este problema requer 

atenção integral às necessidades de idosos, com a participação de todos 

os setores da sociedade, aprofundando o seu conhecimento, 

conscientizando a sociedade e as estruturas em desenvolvimento para 

que permitam a prestação efetiva e oportuna dos serviços de saúde
(44)

. 
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Ainda, estar atento principalmente às famílias em que idosos necessitem 

de cuidados especiais, os quais podem estar mais sujeitos à violência.  

Além de todos os fatores associados já mencionados, não 

trabalhar coloca o idoso com 9 vezes mais chance de sofrer violência. 

Este dado é corroborado por pesquisas
(32, 33)

 que apontam idosos que não 

trabalham têm até 87% mais chance de sofrer violência
(32)

. Desta forma, 

os achados da presente pesquisa evidenciam de alguma forma a 

importância do trabalho na proteção contra a violência. Amorim et al.
(45)

 

em revisão sistemática constataram os fatores positivos de idosos que 

trabalham após os 60 anos. O trabalho foi relatado como mecanismo de 

proteção contra a depressão, incapacidade e fragilidade, mantendo o 

bem-estar, bom nível cognitivo e independência nas atividades diárias.  

Nesse contexto, podemos supor que o trabalho seja uma medida 

indireta para a independência do idoso, e desta forma protegê-lo de 

situações de violência, pois, segundo esse estudo, ele está mais sujeito a 

ser agredido por familiares e cuidadores. Outra contradição é que estes 

seriam, em tese, quem os acolheria na velhice. Trabalhar após os 75 

anos parece paradoxal, uma vez que esses mesmos idosos estão, muitas 

vezes, acometidos por doenças que podem incapacita-los para o 

trabalho. De fato, é necessário que a sociedade fique alerta para as 

condições de vida das pessoas idosas em famílias, e que estejamos 

atentos para os sinais de reconhecimento de grupos de risco para sofrer 

violência, aqui também evidenciado naqueles com mais de 75 anos.  

Os dados encontrados no estudo não apresentaram associação 

entre a violência e as variáveis sexo, escolaridade, estado civil, renda 

familiar, ser acamado, participar de grupos e quantidade de pessoas no 

domicílio, fato semelhante ao observado em pesquisa conduzida com 

idosos chineses nos Estados Unidos
(46)

, onde não foram estatisticamente 

significativas as diferenças entre as características sexo e renda 

associadas à violência. Entretanto, a literatura
(7, 33, 42, 47)

 demonstra que 

mulheres geralmente são mais acometidas por violência, em todas as 

faixas etárias, o que se agrava com o envelhecimento
(48, 49)

.  

Uma das limitações desse estudo é seu desenho transversal que 

não permite estabelecer causalidade, e a realização da entrevista no 

ambiente domiciliar, que pode gerar constrangimento ou medo aos 

idosos em informar sobre violência, onde possivelmente pode estar em 

risco. Ressaltamos como pontos fortes deste estudo a abrangência 

populacional que possibilitou elaborar um panorama dos fatores 

associados à violência aos quais os idosos estão submetidos. 

Entendemos que a publicização dessas informações contribui para que 

sejam ampliadas estratégias concretas de promoção de um 
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envelhecimento saudável, que garantam bom convívio do idoso com 

seus familiares e cuidadores, bem como as voltadas especificamente à 

prevenção da violência doméstica, que poderão ser planejadas e postas 

em prática
(50)

. 

 A partir dos dados apresentados através deste estudo, conclui-se 

que os idosos acima de 75 anos estão mais sujeitos a sofrer violência, o 

que se agrava quando este possui cor de pele preta/parda, não trabalha, 

quando 4 ou mais pessoas dependem da sua renda, apresentam déficit 

cognitivo, dificuldade para realizar 4 ou mais atividades de vida diária e 

possui cuidador, incluindo familiar ou cuidador profissional. Ainda que 

o instrumento utilizado para detectar a violência tenha sido aplicado 

pela primeira vez em um inquérito populacional no Brasil, considerou-

se que este foi de fácil aplicação e entendimento para os idosos. Sugere-

se que novas pesquisas com foco na violência contra o idoso, como, por 

exemplo, as relacionadas às morbidades e sintomas depressivos, sejam 

realizadas a fim de tornar visível o tema para que um sistema mais 

efetivo de proteção ao idoso nessa situação seja instituído.    
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6.2 Artigo 2: Dimensões da violência contra a pessoa idosa e 

condições de saúde em Florianópolis, Santa Catarina: estudo de 

base populacional. 

 

Dimensões da violência contra a pessoa idosa e condições de saúde 

em Florianópolis, Santa Catarina: estudo de base populacional. 

 

Resumo  

Objetivos: Estimar a prevalência de violência e sua associação com 

condições de saúde das pessoas idosas do município de Florianópolis, 

Santa Catarina. Métodos: estudo transversal com 1.140 idosos a partir 

de 60 anos de ambos os sexos entrevistados em 2013 e 2014, em 

Florianópolis. A prevalência e dimensões da violência foram 

mensuradas por meio do instrumento Hawlek-Sengstock Elder Abuse 

Screening Test. Para testar a associação de violência com condições de 

saúde, aplicou-se modelo de regressão logística bivariada e 

multivariável; as análises foram estratificadas por sexo e ajustadas por 

idade, raça, escolaridade e renda. Resultados: Encontrada alta 

prevalência de violência contra a pessoa idosa (25,7%), quanto às 

dimensões da violência, o abuso potencial (56,1% p=0,039) e violação 

dos direitos pessoais ou abuso direto (31,9% p=0,012) foi maior entre 

homens comparado às mulheres, enquanto as características de 

vulnerabilidade apresentaram-se elevadas em ambos os sexos e não 

apresentou diferença estatística entre eles (p=0,857). Ressaltamos a 

relevância dos sintomas depressivos entre as condições de saúde, que 

aumentaram a chance de sofrer violência em cerca de três vezes, tanto 

para homens quanto para mulheres. Conclusões: Os resultados oriundos 

do presente estudo evidenciaram a alta prevalência de violência a que as 

pessoas idosas de Florianópolis estão submetidas. Homens e mulheres 

sofrem violência na mesma proporção, entretanto, homens são mais 

acometidos pelas questões atreladas à violência financeira, enquanto as 

mulheres são acometidas por questões que as expõem a 

vulnerabilidades. Destacamos sintomas depressivos como condição de 

saúde fortemente associada à violência contra a pessoa idosa. 
Almejamos que as evidências trazidas possam subsidiar ações efetivas 

de prevenção à violência contra o idoso. 

 

Palavras chave: Violência. Violência doméstica. Maus-tratos ao 

idoso. Nível de Saúde. Depressão. 
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Dimensions of violence against the elderly and health conditions in 

Florianópolis, Santa Catarina: a population-based study. 

 

Abstract  

Objectives: To estimate the prevalence of violence and its association 

with the health conditions of the elderly in the city of Florianópolis, 

Santa Catarina. Methods: a cross-sectional study with 1140 elderly 

individuals aged 60 and older of both sexes interviewed in years 2013 

and 2014 in Florianópolis. The prevalence and dimensions of violence 

were measured using the Hawlek-Sengstock Elder Abuse Screening 

Test. To test the association of violence with health conditions, a 

bivariate and multivariate logistic regression model was applied; the 

analyzes were stratified by sex and adjusted for age, race, schooling, and 

income. Results: A high prevalence of violence against the elderly 

(25,7%) was found, regarding the dimensions of violence, potential 

abuse (56,1% p = 0,039) and violation of personal rights or direct abuse 

(31,9% p = 0,012) was higher among males compared to females, while 

the vulnerability characteristics were higher in both sexes and did not 

present statistical difference between them (p = 0,857). We highlight the 

relevance of depressive symptoms among health conditions, which 

increased the chance of suffering violence about three times for both 

men and women. Conclusions: The results of the present study 

evidenced the high prevalence of violence that elderly people in 

Florianópolis are subjected to. Men and women suffer violence in the 

same proportion, however, men are more affected by issues linked to 

financial violence, while women are plagued by issues that expose them 

to vulnerabilities. We highlight depressive symptoms as a health 

condition strongly associated with violence against the elderly. We hope 

that the evidence presented may support effective actions to prevent 

violence against the elderly. 

Keywords: Violence. Domestic violence. Elder abuse. Health Status. 

Depression.   

 

Dimensiones de la violencia contra la persona anciana y condiciones 

de salud en Florianópolis, Santa Catarina: estudio de base 

poblacional. 
Objetivos: Estimar la prevalencia de violencia y su asociación con 

condiciones de salud de las personas mayores del municipio de 

Florianópolis, Santa Catarina. Métodos: estudio transversal con 1.140 

ancianos a partir de 60 años de ambos sexos entrevistados en 2013 y 
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2014, en Florianópolis. La prevalencia y las dimensiones de la violencia 

se midieron a través del instrumento Hawlek-Sengstock Elder Abuse 

Screening Test. Para probar la asociación de violencia con condiciones 

de salud, se aplicó modelo de regresión logística bivariada y 

multivariable; los análisis fueron estratificados por sexo y ajustados por 

edad, raza, escolaridad y renta. Resultados: Encontrado alta prevalencia 

de violencia contra la persona anciana (25,7%), en cuanto a las 

dimensiones de la violencia, el abuso potencial (56,1% p = 0,039) y 

violación de los derechos personales o abuso directo (31,9% p = 0,012) 

fue mayor entre hombres comparado a las mujeres, mientras que las 

características de vulnerabilidad se presentaron elevadas en ambos sexos 

y no presentó diferencia estadística entre ellos (p = 0,857). Resaltamos 

la relevancia de los síntomas depresivos entre las condiciones de salud, 

que aumentaron la posibilidad de sufrir violencia en cerca de tres veces, 

tanto para hombres como para mujeres. Conclusiones: Los resultados 

provenientes del presente estudio evidenciaron la alta prevalencia de 

violencia a la que las personas mayores de Florianópolis están 

sometidas. Los hombres y las mujeres sufren violencia en la misma 

proporción, sin embargo, los hombres son más afectados por las 

cuestiones relacionadas con la violencia financiera, mientras que las 

mujeres son acometidas por cuestiones que las exponen a 

vulnerabilidades. Destacamos síntomas depresivos como condición de 

salud fuertemente asociada a la violencia contra la persona mayor. 

Esperemos que las evidencias aportadas puedan subsidiar acciones 

efectivas de prevención a la violencia contra el anciano. 

Palabras clave: Violencia. Violencia Doméstica . Maltrato al 

Anciano. Estado de Salud. Depresión 
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Introdução 

 

A violência contra a pessoa idosa é compreendida como ato de 

agressão ou omissão, que pode ser intencional ou involuntário, de 

natureza física ou psicológica e envolver maus-tratos de ordem 

financeira ou material
(1)

. Pesquisadores consideraram o nível de estresse 

do cuidador um fator relevante para a violência, mas, não responde por 

si só por essa ocorrência
(2-4)

. Veras
(5)

 corrobora essa informação e afirma 

que grande parcela da violência contra o idoso acontece na família, e os 

filhos são os principais perpetradores.  

 Estudo conduzido no Nepal
(6)

 estimou a prevalência de 

violência contra o idoso em 49,1%; no Peru, Silva-Fhon encontrou 

79,9% de idosos que haviam sofrido algum tipo de violência; entre 

estes, 40,1% violência psicológica, 13,3% física e 53,1% financeira. Ao 

analisar a violência contra a pessoa idosa estratificada por sexo, estudo 

realizado em Cuba estimou a prevalência de 44,7%, dos quais 56% eram 

mulheres
(7)

. Resultados semelhantes foram encontrados na Irlanda
(8)

, 

onde 55% das pessoas que referiram sofrer violência eram do sexo 

feminino. Assim como ser mulher foi fator de risco encontrado entre 

idosas em estudo conduzido no México, aumentando três vezes a chance 

de sofrer violência
(9)

. No Brasil, pesquisa oriunda da análise de 

inquéritos de violência contra idosos identificou que a maioria era de 

mulheres (65,2%) entre 60 e 69 anos (50,9%), aposentadas (73,2%), 

com ensino fundamental (66,1%)
(10)

.  

O abuso contra a pessoa idosa acontece de múltiplas formas, 

cujos efeitos frequentemente se sobrepõem e se confundem com sinais e 

sintomas relacionados a diversas patologias prevalentes nessa idade
(11)

. 

Estima-se que os prejuízos emocionais e afetivos possam ocorrer a 

médio e longo prazo, temporalmente distantes dos atos violentos em si. 

O sofrimento causado pela violência pode servir de catalisador para 

processos de adoecimento mentais e físicos como diversas morbidades 

instaladas ou ainda predispostas
(12)

. De acordo com Tobiasz-

Adamczyk
(13)

, algumas condições específicas como doenças crônicas, 

incapacidade para realizar as atividades de vida diária, deficiência 

cognitiva, demência, além da depressão, podem aumentar o risco da 

pessoa idosa sofrer algum tipo de violência. 

Segundo Cohen
(14)

, dado o aumento do conhecimento acerca da 

prevalência e fatores de risco para a violência contra a pessoa idosa e as 

repercussões adversas no estado de saúde, torna-se importante que se 

investigue a violência em nível populacional, uma vez que gera sério e 
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contínuo impacto negativo no bem-estar psicológico e na qualidade de 

vida das vítimas.   

 Tendo em vista a magnitude dessa temática ascendente, no 

município de Florianópolis, inquérito de base populacional foi realizado 

para conhecer as condições de vida e saúde dos idosos, incluindo a 

violência doméstica. Este inquérito subsidiou as informações para 

realizar o presente estudo, que tem o objetivo de estimar a prevalência 

de violência contra o idoso e sua associação com as condições de saúde, 

bem como as diferenças destas estimativas entre homens e mulheres. 

 

Métodos 

 

Delineamento e amostragem do estudo 

Trata-se de estudo transversal de base populacional domiciliar 

composto por pessoas idosas de 60 anos ou mais residentes no 

município de Florianópolis, Santa Catarina. A população do EpiFloripa 

Idoso 2013/2014 (segmento) é oriunda de estudo longitudinal cuja linha 

de base ocorreu em 2009/2010, que selecionou idosos, de ambos os 

sexos, residentes em um dos 80 setores censitários urbanos do município 

de Florianópolis sorteados para a pesquisa. 

Para a investigação do segmento foram localizados os idosos 

entrevistados na linha de base do inquérito que considerou como 

parâmetros, tamanho da população igual a 44.460 habitantes, 

prevalência desconhecida de 50%, erro amostral igual a 4 pontos 

percentuais, intervalo de confiança de 95% e efeito de delineamento 

igual a 2. Foram acrescidos, ainda, 20% para perdas previstas e 15% 

para estudos de associação, totalizando uma amostra desejável de, no 

mínimo, 1.599 pessoas. Utilizou-se para calcular o tamanho da amostra 

o programa Epi-Info, versão 6.04.  

A amostragem da linha de base foi realizada por conglomerados 

em dois estágios. 

No primeiro estágio, os 420 setores censitários urbanos da cidade foram 

ordenados pela média da renda mensal dos chefes de família 

domiciliados no setor e estratificados em decis. Posteriormente, sorteou-

se sistematicamente 80 setores (oito em cada decil de renda), sendo 

assegurada a representatividade socioeconômica da amostra.  Os 

domicílios foram considerados como unidades do segundo estágio.  

Consideraram-se como perda os idosos que estavam viajando e 

os não localizados após quatro visitas pelas entrevistadoras (sendo uma 

dessas visitas no período noturno ou final de semana). Os que se 

negaram a responder o questionário foram considerados recusas. Para 
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identificar possíveis óbitos, realizou-se busca ativa nos dados fornecidos 

pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) identificando-se 

assim 200 óbitos. Após esta etapa, os demais receberam carta 

informativa sobre a nova entrevista e os que possuíam telefone foram 

contatados, com o intuito de prepará-los para a visita do entrevistador e 

atualização de endereço. Nesse procedimento, foram encontrados mais 

17 óbitos informados por familiares. 

 Como estratégia de contato com os participantes utilizou-se 

telefone, redes sociais, lista telefônica, vizinhos, parente e amigos e, ao 

final, chegou-se ao número de 1.564 idosos considerados elegíveis para 

a realização do segmento. Foram excluídos deste estudo, as entrevistas 

respondidas por informantes. 

  

Coleta de dados 

A coleta de dados do segmento ocorreu entre novembro de 2013 

e outubro de 2014. O questionário do estudo foi aplicado na forma de 

entrevistas face a face, por entrevistadores treinados, e realizadas por 

meio de computadores portáteis (netbook). Considerando a natureza 

delicada da investigação, o questionamento sobre violência aconteceu 

no final da entrevista pela possibilidade de estabelecer vínculo de 

confiança entre o entrevistador e a pessoa idosa. Essa ocorreu 

preferencialmente sem a presença de outros. 

Semanalmente verificou-se a consistência dos dados através do 

controle de qualidade das entrevistas realizadas por telefone com 

aplicação do questionário reduzido em cerca de 10% das entrevistas 

selecionadas aleatoriamente. Foi aplicado o teste Kappa para o cálculo 

de reprodutibilidade das questões que variaram entre 0,50 e 0,94, o que 

corresponde a reprodutibilidade boa a excelente
(15)

. 

 
Variáveis do estudo 

  A variável desfecho deste estudo, violência foi investigada por 

meio da adaptação transcultural do instrumento Hwalek-Sengstock Elder 

abuse Screening Test (H-S/EAST)
(16)

. Trata-se de instrumento 

desenvolvido com o objetivo de identificar tanto os sinais de presença 

(diretos) quanto de suspeita (indiretos) de abuso contra idosos. 

Composto por 15 perguntas, cujas opções de respostas são 

dicotomizadas (sim e não), e atribui-se um ponto para cada resposta 

afirmativa – à exceção dos itens 1, 6, 12 e 14, nos quais o ponto é 

atribuído para a resposta negativa. De acordo com a literatura, se o idoso 

atingir um escore de três pontos ao responder sim e não, dependendo da 
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pergunta, pode indicar que ele esteja com risco aumentado de sofrer 

algum tipo de violência
(16)

.  

O conjunto de perguntas do instrumento passa a ser 

representado por três dimensões da violência: “abuso potencial”, 

“viola  o dos direitos pessoais ou abuso direto” e “características de 

vulnerabilidade”. Cada uma dessas três dimensões de violência   

composta por um conjunto de perguntas, conforme segue.  

 Para determinar o abuso potencial: “O(a) Sr.(a) está ajudando a 

sustentar algu m?”; “O(a) Sr.(a) se sente desconfortável com algu m da 

sua família?”; “O(a) Sr.(a) sente que ningu m quer o(a) Sr.(a) por 

perto?”; “Algu m da sua família bebe muito?”; “O(a) Sr.(a) confia na 

maioria das pessoas da sua família?”; “Algu m lhe diz que o(a) Sr.(a) 

causa muitos problemas?”; “Em casa, o(a) Sr.(a) tem liberdade 

suficiente para ficar sossegado(a) quando quer?”.  

Para determinar a violação dos direitos pessoais ou abuso 

direto, as seguintes perguntas foram realizadas: “Alguma outra pessoa 

toma decisões sobre sua vida – do tipo como o(a) Sr.(a) deve viver ou 

onde deve morar?”; “Algu m da sua família obriga o(a) Sr.(a) a ficar na 

cama ou lhe diz que está doente quando o(a) Sr.(a) sabe que n o está?”; 

“Algu m já obrigou o(a) Sr.(a) a fazer coisas que n o queria fazer?”; 

“Algu m já pegou coisas que pertencem ao(à) Sr.(a) sem o seu 

consentimento?”; “Algu m próximo ao(à) Sr.(a) tentou machucá-lo(a) 

ou prejudicá-lo(a) recentemente?”.  

Para determinar as características de vulnerabilidade foram 

feitas as seguintes perguntas: “O(a) Sr.(a) tem algu m que lhe faz 

companhia, que o(a) leva para fazer compras ou ao m dico?”; “O(a) 

Sr.(a) muitas vezes se sente triste ou só?”; “O(a) Sr.(a)   capaz de tomar 

seus rem dios e ir para os lugares por conta própria?”. Atribuiu-se um 

ponto a cada resposta afirmativa, à exceção dos itens 1, 6, 12 e 14, nos 

quais o ponto é atribuído para a resposta negativa.  

  As variáveis independentes foram: sexo, cor da pele autorreferida 

(branca, parda/preta), escolaridade (sem escolaridade formal, 1 a 4, 5 a 

8, 9 a 11, ≥ 12 anos de estudo), estado civil (casado, 

solteiro/divorciado/separado, viúvo), renda familiar estratificada em 

salários mínimos – o salário mínimo no ano de 2013 era de R$ 678,00 e 

em 2014 R$ 724,00 (até 3 salários mínimos, maior de 5 e menor ou 

igual a 10, maior de 10 salários mínimos). Ainda relacionado às 

variáveis socioeconômicas, os idosos foram questionados sobre 

trabalhar (sim/não) e número de pessoas que dependem da sua renda 

(somente o idoso, 2-3 pessoas, 4 pessoas ou mais). 
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 Concomitantemente, foi investigada a capacidade funcional 

verificada por meio da aplicação da escala de atividades da vida diária 

básicas e instrumentais (AVD)
(17)

, sendo classificada em ausência de 

dependência (incapacidade/dificuldade em nenhuma das atividades), 

dependência leve (incapacidade/dificuldade para realizar 1-3 atividades) 

e dependência moderada/grave (incapacidade/dificuldade em quatro ou 

mais atividades), estado cognitivo investigado pelo Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM)
(18)

, dicotomizado em ausência de déficit 

cognitivo e provável déficit cognitivo, utilizando-se pontos de corte que 

levam em consideração o nível de escolaridade.  

 Investigaram-se 13 morbidades autorreferidas com resposta 

dicotômica (sim/n o). As perguntas eram: “Algum m dico ou 

profissional de saúde já disse que o(a) sr.(a) tem/teve” dor nas costas; 

artrite; câncer; diabetes; bronquite; doença do coração ou 

cardiovascular; insuficiência renal crônica; tuberculose; cirrose; acidente 

vascular encefálico; osteoporose; hipertensão arterial sistêmica e 

depressão? As variáveis foram categorizadas da seguinte forma: 

nenhuma ou uma morbidade e duas ou mais
(19)

. Os sintomas 

depressivos, obtidos por meio da aplicação da Geriatric Depression 
Scale (GDS)

(20)
 com 15 questões sendo o ponto de corte utilizado cinco 

(ausência de sintomas depressivos) e seis (suspeita de sintomas 

depressivos) em escore que pode variar de zero a 15 pontos. 

 

Análise de dados e aspectos éticos 

 Para a análise estatística utilizou-se o programa Stata versão 

12.0, considerando-se o efeito de desenho do estudo e pesos amostrais. 

Para os cálculos de prevalência foi empregada estatística descritiva e o 

teste qui-quadrado mensurou a associação de cada variável exploratória 

com o desfecho; o nível de significância dos testes foi estabelecido em 

5%. A associação entre as variáveis foi testada por meio da regressão 

logística bivariada e multivariável, estratificadas por sexo e ajustadas 

por idade, raça, escolaridade e renda, com os valores expressos em razão 

de chance (RC) e os respectivos intervalos de confiança de 95%. Todas 

as variáveis com p valor ≤0,20 na análise bivariada entraram no modelo 

multivariável e valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. A análise foi realizada com a rotina svy para considerar o 

fato dos dados serem provenientes de amostragem complexa. 

O projeto EpiFloripa Idoso atendeu todos os preceitos éticos, 

conforme a Resolução n° 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

de 12 de dezembro de 2012. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em 



118 

 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CONEP/UFSC) sob o parecer 526.126/2013. 

 

Resultados 

Neste estudo foram realizadas 1.197 entrevistas com idosos, 57 

excluídas por terem sido respondidas por informantes, resultando em 

1.140 como foco de análise. Dentre os participantes, as mulheres 

representaram aproximadamente dois terços (62,7%) da amostra, grande 

parte (87,7%) se autodeclarou de cor branca. Quase metade (43,3%) 

eram viúvas e a maioria dos homens eram casados (82,5%). Tanto a 

renda quanto os anos de estudo foram maiores entre os homens. Cabe 

mencionar a alta prevalência de idosos que relataram duas ou mais 

morbidades, representando 67,5% nos homens e mais de 80% entre as 

mulheres; estas são mais acometidas pela dificuldade em realizar quatro 

ou mais atividades de vida diárias (31,5%) e pelo déficit cognitivo 

(25,5%) quando comparadas aos homens.  

A violência contra a pessoa idosa apresentou alta prevalência 

(25,7%), tanto em homens (27,9%) quanto em mulheres (24,4%), sendo 

essa diferença entre os sexos sem significância estatística (p=0,323), 

sugerindo que homens sofrem violência tanto quanto as mulheres. 

Outras características da amostra estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Características da amostra segundo variáveis investigadas. 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2013/2014. 

 Amostr

a 

Homen

s 

Mulhere

s 

 

Variáveis n (%) n (%) n (%) p 

Faixa etária (n=1140)    0,55

0 

60-69 anos 405 

(35,1) 

154 

(37,5) 

251 

(33,7) 
 

70-79 anos 499 

(44,3) 

171 

(42,3) 

328 

(44,8) 

 

80 ou mais 236 

(20,6) 

78 

(19,2) 

158 

(21,5) 

 

Cor da pele (n=1130)    0,18
7 

Branca 980 

(87,7) 

338 

(85,7) 

642 

(88,8) 

 

Parda/Preta 150 58 92 (11,2)  
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(12,3) (14,3) 

Escolaridade (n=1139)    0,00

0 

Sem escolaridade formal 81 (6,3) 29 (6,3) 52 (6,3)  

1 a 4 anos 407 

(33,5) 

119 

(25,6) 

288 

(38,2) 

 

5 a 8 anos 191 

(15,9) 

61 

(14,6) 

130 

(16,6) 

 

9 a 11 anos 177 

(17,8) 

57 

(17,1) 

120 

(18,2) 

 

12 ou mais anos 283 

(26,4) 

137 

(36,2) 

146 

(20,5) 

 

Estado Civil (n=1140)    0,00

0 

Casado 637 

(56,1) 

336 

(82,5) 

301 

(40,4) 

 

Solteiro/divorciado/separad

o 

154 

(13,9) 

37 

(10,0) 

117 

(16,2) 

 

Viúvo 349 

(29,9) 

30 (7,5) 319 

(43,3) 

 

Renda familiar em salários 

mínimos (n=1093) 

   0,00

0 

Até 3   396 

(35,1) 

113 

(26,7) 

283 

(40,1) 

 

Maior de 3 e menor ou igual 

a 5 

218 

(19,1) 

69 

(16,7) 

149 

(20,6) 

 

Maior de 5 e menor ou igual 

a 10 

262 

(23,9) 

92 

(25,1) 

170 

(23,1) 

 

Maior de 10 210 

(21,8) 

116 

(31,3) 

101 

(16,0) 

 

Estado Cognitivo (n=1132)    0,00

3 

Ausência de provável déficit 

cognitivo 

872 

(78,4) 

330 

(85,1) 

542 

(74,5) 

 

Presença de provável déficit 

cognitivo 

260 

(21,5) 

73 

(14,9) 

187 

(25,5) 

 

Capacidade Funcional (n= 

1136) 

   0,00

0 

Nenhuma dificuldade 

AVD* 

365 

(32,1) 

171 

(43,6) 

194 

(26,8) 

 

1 a 3 AVD 452 148 304  
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(39,8) (37,4) (41,8) 

4 ou mais AVD 319 

(28,1) 

81 

(19,0) 

238 

(31,5) 

 

Morbidades (n= 1140)    0,00

0 

Nenhuma ou 1 250 

(23,8) 

124 

(32,5) 

126 

(18,7) 

 

2 ou mais  890 

(76,1) 

279 

(67,5) 

611 

(81,3) 

 

Sintomas Depressivos (n= 

1130) 

   0,05

6 

Ausência  907 

(80,9) 

336 

(84,3) 

571(79,0)  

Suspeita  223 

(19,1) 

62 

(15,7) 

161 

(21,0) 

 

Prevalência de violência 

(n=1137) 

   0,32

3 

Não 830 

(74,3) 

290 

(72,1) 

540 

(75,6) 

 

Sim 307 

(25,7) 

113 

(27,9) 

194 

(24,4) 

 

 

A figura 1 apresenta a prevalência geral de cada dimensão da 

violência estratificada em homens e mulheres. Ambos foram sujeitos a 

todas as dimensões da violência, todavia, o abuso potencial (56,1% 

p=0,039) e violação dos direitos pessoais ou abuso direto (31,9% 

p=0,012) foi maior entre os homens comparado às mulheres, destacando 

que nesta última dimensão cerca de um terço dos homens sofreram 

algum tipo de abuso. As características de vulnerabilidade chegaram a 

atingir três em cada cinco idosos de ambos os sexos, porém, sem 

diferença estatística entre eles (p=0,857). 
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Figura 1 

_________________________________________________________ 

Prevalência de abuso potencial, abuso direto e vulnerabilidade na 

amostra e em homens e mulheres. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 

2013-2014. 

 
 

Quando analisado separadamente o abuso potencial, violação 

dos direitos pessoais/abuso direto e características de vulnerabilidade 

verificou-se diferenças entre homens e mulheres quanto à distribuição 

de algumas perguntas que compõem as dimensões da violência.  

Em relação ao abuso potencial, dois quintos dos homens estão 

ajudando a sustentar alguém e 12% se sente desconfortável com alguém 

da família. Nas mulheres os mesmos itens foram os mais prevalentes, 

entretanto, a proporção daquelas que ajuda a sustentar alguém é de um 

quarto. Nessa dimensão é importante destacar que 10,8% dos homens 

afirmaram que alguém de sua família bebe muito e para as mulheres 

essa característica é presente em 15,3%, sem diferença estatisticamente 

significante entre os sexos.   

Na violação dos direitos pessoais ou abuso direto, as mulheres 

apresentaram medida percentual maior no item “algu m toma decisões 

sobre a sua vida”, sendo duas vezes maior nas mulheres em compara  o 
com os homens. Enquanto que na resposta afirmativa para a quest o “se 

algu m pegou coisas que lhe pertencem sem consentimento”, 

apresentou-se 10% maior para homens, um resultado que pode indicar 

que idosos estejam sofrendo violência financeira ou patrimonial. É 

necessário mencionar que um em cada 45 homens respondeu 
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afirmativamente que “algu m próximo tentou machucá-lo ou prejudicá-

lo recentemente”, enquanto nas mulheres esta rela  o foi de uma para 

cada 31. 

Nas características de vulnerabilidade, cinco em cada dez 

homens “n o possuem algu m que fa a companhia” e nas mulheres essa 

relação é de três em cada dez. Porém, quando questionado sobre “muitas 

vezes se sentir triste ou só”, 32% das mulheres contra 13,8% dos 

homens afirmaram tal situação (tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição das respostas às questões das dimensões da 

violência em homens e mulheres idosos. Florianópolis, Santa Catarina, 

Brasil 2013/2014. 

 
 

Questões 

 

n (%) 

Homens  

% (IC95%) 

Mulheres 

 % 

(IC95%) 

 

p 

Abuso potencial     

2. Está ajudando a 

sustentar alguém? 

349 

(31,6) 

41,2 (35,4-

47,0) 

25,8 (22,3-

29,4) 

0,000 

5. Se sente desconfortável 

com alguém da sua família? 

138 

(12,5) 

12,1 (7,8-

16,4) 

12,7 (10,0-

15,4) 

0,843 

7. Sente que ninguém quer 

o(a) Sr.(a) por perto? 

30 

(2,2) 

2,8 (0,8-4,7) 1,9 (0,9-2,9) 0,431 

8. Alguém da sua família 

bebe muito? 

186 

(13,6) 

10,8 (7,4-

14,2) 

15,3 (12,2-

18,3) 

0,052 

12. Não confia na maioria das 

pessoas da sua família? 

77 

(6,4) 

8,0 (4,6-

11,5) 

5,4 (3,7-7,2) 0,171 

13. Alguém lhe diz que você 

causa muitos problemas? 

51 

(4,3) 

5,7 (2,8-8,5) 3,4 (2,0-4,9) 0,137 

14. Em casa, você não tem 

liberdade suficiente para ficar 

sossegado(a) quando quer? 

50 

(4,0) 

3,7 (1,6-5,8) 4,2 (2,0-6,3) 0,765 

Violação dos direitos 

pessoais ou abuso direto 

    

4. Alguma outra pessoa toma 

decisões sobre sua vida – do 

tipo como deve viver ou onde 

deve morar? 

76 

(6,7) 

4,2 (2,0-6,4) 8,2 (6,2-

10,2) 

0,014 

9. Alguém da sua família 

obriga a ficar na cama ou lhe 

diz que está doente quando 

9 (0,7) 0,4 (0,4-1,3) 0,8 (0,1-1,4) 0,558 
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o(a) sabe que não está? 

10. Alguém já obrigou a fazer 

coisas que não queria fazer? 

38 

(3,1) 

3,3 (1,2-5,4) 2,9 (1,5-4,4) 0,776 

11. Alguém já pegou coisas 

que lhe pertencem sem o seu 

consentimento? 

215 

(19,0) 

25,0 (20,4-

29,5) 

15,3 (12,6-

18,1) 

0,000 

15. Alguém próximo tentou 

machucá-lo(a) ou prejudicá-

lo(a) recentemente? 

42 

(2,8) 

2,2 (0,7-3,6) 3,2 (2,0-4,4) 0,305 

Características de 

vulnerabilidade 

    

1. Não possui alguém 

que lhe faz companhia, 

que o(a) leva para fazer 

compras ou ao médico? 

459 

(41,4) 

50,1 (43,0-

57,2) 

36,2 (31,6-

40,9) 

0,000 

3. Muitas vezes se sente triste 

ou só? 

301 

(25,2) 

13,8 (9,5-

18,1) 

32,0 (26,3-

37,7) 

0,000 

6. Não é capaz de tomar seus 

remédios e ir para os lugares 

por conta própria? 

155 

(12,5) 

12,5 (8,3-

16,6) 

12,5 (9,1-

15,8) 

0,999 

 

 Quando testada a violência ajustada pelas características 

sociodemográficas e econômicas estratificadas por sexo (tabela 3), 

verificou-se que na análise bivariada as condições de saúde e sua 

associação com violência se apresentam diferentemente para homens e 

mulheres. Entre eles, apenas a presen a de “d ficit cognitivo” e ter 

“sintomas depressivos” estiveram associados com maior chance de 

sofrer violência, enquanto entre as idosas todas as variáveis relacionadas 

às condições de saúde foram estatisticamente significativas neste teste, 

com destaque para as morbidades e suspeita de sintomas depressivos 

que aumentam em mais de 100% e 300%, respectivamente, a chance de 

sofrer violência.  

 Na análise multivariável dentre todas as variáveis relacionadas 

às condições de saúde, a “suspeita de sintomas depressivos” permaneceu 

associada aumentando a chance de sofrer violência em 280% para as 

mulheres e 190% para homens, mostrando-se condição importante a ser 
considerada quando estudamos violência contra idosos.  
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Tabela 3. Análise bivariada e multivariável da violência nos idosos 

segundo as variáveis investigadas. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 

2013/2014. 

 Análise bivariada Análise multivariável 

 Homens  Mulheres Homens Mulheres 

 RC (IC95%) RC 

(IC95%) 

RC 

(IC95%)** 

RC 

(IC95%)** 

Estado 

Cognitivo 

    

Ausência de 

provável 

déficit 

cognitivo 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Presença de 

provável 

déficit 

cognitivo 

1,52 (0,79-

2,90) 

1,40 (0,92-

2,13) 

1,99 (0,85-

4,65) 

1,20 (0,72-

2,00) 

Valor de p 0,197 0,112 0,108 0,466 

Capacidade 

Funcional 

(n=1193) 

    

  Nenhuma 

dificuldade 

AVD* 

1,00 1,00  1,00 

  1 a 3 AVD 1,42 (0,86-

2,34) 

0,98 (0,57-

1,85) 

 0,77 (0,41-

1,46) 

  4 ou mais 

AVD 

1,14 (0,63-

2,06) 

1,85 (1,09-

3,15) 

 1,10 (0,59-

2,06) 

Valor de p 0,401 0,019  0,687 

Morbidades 

(n= 1197) 

    

Nenhuma ou 1 1,00 1,00  1,00 

2 ou mais  1,04 (0,61-

1,77) 

2,34 (1,18-

4,66) 

 1,68 (0,81-

3,49) 

Valor de p 0,871 0,015  0,159 

Sintomas 

Depressivos 

(n= 1130) 

    

Ausência  1,00 1,00 1,00 1,00 
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* AVD – Atividade de vida diária. 

** Ajustada por idade, raça, escolaridade e renda. 

RC: razão de chance – (IC95%) – intervalo. 

 

Discussão 

Este estudo representa o seguimento do inquérito 

epidemiológico de base populacional realizado em Florianópolis, Santa 

Catarina, que investigou violência contra a pessoa idosa e aponta alta 

prevalência. Demonstramos, ainda, que homens sofrem mais violência 

nas situações relacionadas às condições financeiras, enquanto as 

mulheres relacionadas à vulnerabilidade no item sensação de tristeza e 

solidão. Ressaltamos a relevância dos sintomas depressivos entre as 

condições de saúde, que aumentaram a chance de sofrer violência em 

cerca de três vezes tanto em homens quanto em mulheres. 

Importante destacar algumas características das pessoas idosas 

investigadas, como a alta escolaridade e condições econômicas, uma vez 

que 44,2% possuem nove anos ou mais de estudo e 64,8% recebem até 

três salários mínimos. As informações encontradas vão ao encontro do 

perfil socioeconômico de Florianópolis, que possui o terceiro maior 

índice de desenvolvimento humano do Brasil
(21)

, enquanto na população 

idosa brasileira apenas 17,4% possui a mesma escolaridade
(22)

. Diante 

deste indicador esperava-se que os idosos estivessem protegidos de 

situações de violência, considerando que estudos
(23, 24)

 apontam idosos 

com baixa renda e escolaridade mais sujeitos à violência.  

Consideramos elevada a prevalência de violência (25,7%) 

contra a pessoa idosa comparado com pesquisas internacionais que 

utilizaram o mesmo instrumento e encontraram prevalência de 15% em 

dois estudos
(25, 26)

 com idosos chineses e nos Estados Unidos. No Brasil, 

estimou-se prevalência maior (54,7%) em pesquisa conduzida em João 

Pessoa/PB
(12)

, utilizando também o mesmo instrumento. Importante 

salientar que os autores daquele estudo construíram a variável 

“prevalência” pontuando a cada item respondido, enquanto em nosso 

estudo a situação de violência foi pontuada somente depois que o idoso 

respondesse a pelo menos três itens.  

Ainda consideramos a prevalência elevada em nosso estudo 

quando comparamos a estudos nacionais com diferentes instrumentos 

para investigar a violência. Como de Duque et al
(27)

, realizado no Recife 

Suspeita  2,43 (1,08-

5,46) 

4,57 (2,94-

7,10) 

2,91 (1,14-

7,39) 

3,79 (2,32-

6,17) 

Valor de p 0,031 <0,001 0,025 <0,001 
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com 20,8% de prevalência, e Paiva
(23)

 em Uberaba com 20,9%. Esses 

dados indicam a alarmante situação de violência, quando comparamos 

com a estimativa do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde
(1)

 que é 

de que 4% a 6% dos idosos sejam vítimas de violência, número pelo 

menos três vezes inferior aos nossos achados.  

Ao analisar as dimensões da violência com idosos, ressaltamos 

que existem diferenças entre os sexos. Os homens referiram sofrer mais 

violência em duas dimensões: “abuso potencial” e “abuso direto”; 

enquanto na dimens o “características de vulnerabilidade” os homens 

continuam apontando alta prevalência acompanhado pelas mulheres.  

O abuso potencial, dimensão composta por sete itens, mostrou 

que 41,2% dos homens e 25,8% das mulheres estão ajudando a sustentar 

alguém. Esse fato demonstra a magnitude deste item para homens, 

considerando que 56,4% deles estão nos maiores estratos de renda (de 5 

a 10 salários mínimos). Tal fato pode ocorrer uma vez que familiares 

que convivem com o idoso e o julgam inapto para gerenciar os próprios 

recursos sem considerarem ser isso uma violência, como ainda 

sustentam filhos adultos e, às vezes, netos, sem que seja uma opção da 

pessoa idosa. Da mesma forma, outro item referido em proporção 

semelhante por homens e mulheres é sentir-se desconfortável com 

alguém da família e que alguém de sua família bebe muito. Para Gil
(28)

, 

o consumo abusivo de álcool por parte do agressor foi referenciado por 

42,3% das vítimas de violência. Acreditamos que o somatório de todas 

essas situações comuns no dia a dia do idoso os tornem potencialmente 

abusados em seu domicílio.  

Na dimensão violação dos direitos pessoais ou abuso direto, o 

item mais prevalente para homens (25,0%) e mulheres (15,3%) foi “se 
alguém pegou coisas que lhe pertencem sem consentimento”. Esse fato 

demonstra claramente que os idosos podem estar sendo vítimas de 

violência financeira ou patrimonial, que é definida como exploração ou 

uso não consentido dos recursos financeiros e patrimoniais do idoso. 

Um agravante desse tipo de violência foi constatado por Beach et al
(29)

. 

Em seu estudo, esse tipo de exploração e os maus-tratos psicológicos 

aumentaram seis vezes o risco de depressão. 

Apontamos tamb m nessa dimens o o item “outras pessoas 

tomarem decisão sobre a sua vida – do tipo como deve viver ou morar”, 

mais frequente entre mulheres, e a decisão sobre onde e como morar – 

seja sozinho, com familiar ou cuidador. São situações difíceis de serem 

avaliadas, pois dependem da dinâmica familiar, das condições 

financeiras e da situação de saúde do idoso. Essa determinação pode 

gerar incômodo e descontentamento, fazendo com que a decisão mais 
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adequada não seja necessariamente a que a pessoa idosa tenha como 

expectativa. Nas mulheres essa característica é exacerbada, podendo 

estar vinculada ao papel da cuidadora que não desempenha mais nessa 

fase da vida, agora necessitando muitas vezes de serem cuidadas, numa 

inversão de funções que ocasiona conflitos familiares
(30)

. Sendo assim, é 

importante respeitar a opinião da pessoa idosa sobre como quer viver, 

não descartando a possibilidade de morar sozinha, o que é uma 

tendência no Brasil e no mundo
(31)

. 

Em nossos achados, 3% dos homens e mulheres afirmaram que 

“alguém próximo tentou machucá-lo ou prejudicá-lo recentemente, 

como ainda o obrigou a fazer coisas que não queria”, uma situa  o que 

se caracteriza como indicativo de violência psicológica e/ou física. O 

Brasil se destaca por apresentar altas prevalências de violência física 

cometida contra a pessoa idosa. Mascarenhas et al
(32)

, com base na 

análise das notificações realizadas no setor saúde, apontou prevalência 

de 67,7%, enquanto Melo et al
(33)

 encontraram prevalência de 17,4% 

para homens e 40% para mulheres em Recife. Vale lembrar que a 

violência física geralmente vem acompanhada de outros tipos de abuso 

e, quando estas ocorrem ao mesmo tempo (“polivitimiza  o”), podem 

agravar o quadro de violência vivenciada pelo idoso, com consequências 

negativas para a sua saúde
(34)

. 

Chama atenção que metade dos homens e 36% das mulheres 

responderam n o ao item “se possui algu m que lhe faz companhia”, na 

dimensão das características de vulnerabilidade. Essa diferença pode 

ser atribuída ao fato de que os homens do estudo se mostraram mais 

independentes para atividades da vida diária, bem como, tiveram menos 

déficit cognitivo e morbidades que as mulheres. Para Caldas
(35)

, a 

condição de pessoa idosa é delineada de forma bem-sucedida quando se 

tem bom funcionamento físico e mental e maior interação com a vida, 

porém nem todos os idosos apresentam essas características. Assim, a 

oportunidade do idoso ter alguém para lhe fazer companhia é apontado 

como uma vantagem nesse momento da vida. 

Outro item relevante foi “sentir-se triste ou só”, mais referido 

por mulheres. Esses resultados apontam uma característica comum das 

masculinidades hegemônicas, que determinam que homens não podem 

expressar seus sentimentos, sobretudo aqueles que indicam fragilidade, 

e às mulheres que têm sua função social atribuída à feminilidade, de 

forma que esta pode assumir papel de passividade, submissão e fraqueza 

e, assim, falar sobre sentimentos sinalizando essa vulnerabilidade entre 

as idosas. Para Silva et al
(36)

, o processo de envelhecimento é 
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acompanhado por alterações físicas, sociais e psicológicas, o que 

provoca insegurança e sentimentos de solidão. 

Estudo
(37)

 sobre a solidão em idosos demonstrou que a maioria 

dos entrevistados não morava sozinho, embora boa parte se sentia 

solitário. Esse achado aponta que se sentir só não é sinônimo de estar 

sozinho e que a manutenção do convívio familiar e do trabalho parecem 

evitar o sentimento de solidão. Para Azeredo
(38)

, a solidão é vista como 

um sentimento penoso e angustiante, que conduz a um mal-estar em que 

a pessoa se sente só, ainda que rodeada de pessoas, por pensar que lhe 

falta suporte, sobretudo de natureza afetiva.  

O sentimento de solidão, muitas vezes, pode estar atrelado a 

diversas condições de saúde. Em nosso estudo destacamos a alta 

prevalência da presença de duas ou mais morbidades (76,1%) e a 

magnitude da associação dos sintomas depressivos na amostra, que tanto 

em homens quanto em mulheres permaneceu associada, aumentando a 

chance de sofrer violência de aproximadamente três e quatro vezes, 

respectivamente. Estudo conduzido na China sobre violência constatou 

que a depressão foi associada ao aumento de 347% de chance para 

maus-tratos de idosos entre os homens, e de 754% entre as mulheres
(39)

. 

Já em um estudo realizado em Chicago os sintomas depressivos foram 

classificados em baixa, média e alta gravidade, sendo que os 

participantes no tercil mais alto dos sintomas depressivos tiveram o 

dobro da probabilidade de terem confirmada a violência
(40)

.  

A depressão tem sido apontada como uma das condições de 

saúde mental mais comuns e preocupantes entre os idosos, causada por 

fatores biológicos, psicológicos e sociais, como outros transtornos 

mentais
(41)

. No presente estudo, os sintomas depressivos estiveram 

presentes em 19,1% da população e não houve diferença 

estatisticamente significativa entre homens e mulheres, mostrando que 

ambos estão sujeitos a esta situação. 

Por ser um dos fatores de risco mais intimamente associados ao 

suicídio em pessoas idosas, a depressão é considerada transtorno mental 

de extrema relevância. Bortolini
(42)

 encontrou entre os fatores 

psicológicos e psiquiátricos mais associados ao suicídio; nessa 

categoria, a depress o   destacada em 26,3%.   importante ressaltar que 

o suicídio   um evento previnível, e que a melhora do contato social, do 

suporte e da integração comunitária também apresentam resultados 

efetivos na sua redução
(43)

.  

Idosos que fizeram parte desse estudo possuem alta prevalência 

de morbidades. Entendemos que a depressão pode ser negligenciada 

frente às inúmeras demandas de cuidados que outras enfermidades 
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trazem para a vida da pessoa idosa, família e cuidadores, aumentando a 

chance de sofrer violência. Para Borges e Dalmolin
(44)

, as comorbidades 

– especialmente o aparecimento de doenças crônicas – são capazes de 

produzir sintomatologia depressiva e foram evidenciadas em seu estudo 

como fatores associados a idosos depressivos. O que chama atenção 

nessas informações é que tanto a violência quanto os sintomas 

depressivos, assim como o suicídio, são circunstâncias preveníveis e que 

trazem prejuízos à saúde das pessoas idosas. Silva-Fhon
(45) 

corroboram 

essa afirmação, dado que os idosos do seu estudo que não possuíam 

sintomas depressivos apresentaram 62% menos chance de sofrer 

violência.  

Quanto aos aspectos relevantes desse estudo vale destacar a 

utilização de questionário sobre violência contra o idoso adaptado para o 

português que permitiu mostrar a prevalência de violência doméstica em 

homens e mulheres e em quais dimensões elas são mais prevalentes em 

cada sexo. O fato deste instrumento investigar os sinais diretos e a 

suspeita de situação de violência elucidou quais itens mais 

predispuseram os idosos a tais situalções. Outro ponto relevante é a 

criteriosa metodologia empregada para coletar os dados e a alta taxa de 

resposta capaz de representar a população de idosos de Florianópolis. 

Entre as limitações do estudo destacamos seu desenho transversal, pois 

não permite estabelecer causalidade entre as variáveis investigadas, 

sobretudo naquelas relacionadas às condições de saúde e o viés 

recordatório atrelado ao autorrelato de estar em algum episódio de 

violência.  

 Os resultados oriundos do presente estudo reiteram a 

importância de estudar o fenômeno da violência, principalmente aquela 

cometida contra a pessoa idosa, além de analisar como se apresenta para 

homens e mulheres. Diante das informações trazidas e da relevância do 

tema, destacamos a importância de que novos estudos de base 

populacional que tenham como foco a violência contra o idoso sejam 

realizados, a fim de que as evidências trazidas possam subsidiar ações 

efetivas de prevenção à violência contra o idoso, em especial aquelas 

que ocorrem em âmbito domiciliar. Além disso, que as condições de 

saúde dos idosos e até mesmo sua sobrevida possam ser pesquisadas de 

forma longitudinal, para que possamos entender de fato a magnitude da 

violência na saúde dos idosos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir das análises realizadas nesta tese de doutorado pode-se 

concluir que:  

1. Existe diferença entre as chances de sofrer violência nas diferentes 

faixas etárias (60-74 anos e 75 anos ou mais) das pessoas idosas. 

Aqueles com baixa escolaridade e renda, que quatro ou mais pessoas 
dependem da sua renda, com provável déficit cognitivo, dificuldades 

para realizar as atividades de vida diária, e que possuem cuidador, tem 
maior chance de sofrer violência, independente do sexo e cor da pele. 

 

Quando analisada a ocorrência de violência nas diferentes faixas 

etárias observamos que não houve diferença nas prevalências entre os 

idosos, porém, essa diferença foi significativa quando testados os fatores 

associados.  Nos idosos com idade entre 60 e 74 anos apenas o fator 

“número de pessoas que dependem da renda” mostrou-se associado à 

violência, e com os acima de 75 anos, na análise bivariada e 

multivariada, o número de pessoas que dependem da sua renda, cor da 

pele parda/preta, não trabalhar, apresentar déficit cognitivo e dificuldade 

para realizar as atividades de vida diárias e possuir cuidador estiveram 

associados a maior chance de sofrer violência.  

 

2. Homens e mulheres idosos estão expostos às diferentes dimensões da 

violência (abuso potencial, violação dos direitos pessoais ou abuso 

direto e características de vulnerabilidade), porém em proporções 
diferentes.  

 

A análise das dimensões da violência nos mostrou que homens e 

mulheres idosos estão expostos à todas as dimensões da violência. 

Porém, estas não ocorrem nas mesmas proporções. A prevalência 

relativa de cada dimensão da violência na amostra e estratificada em 

homens e mulheres mostrou que o abuso potencial (56,1% p=0,039) e 

violação dos direitos pessoais ou abuso direto (31,9% p=0,012) foi 
maior entre homens comparado às mulheres, enquanto as características 

de vulnerabilidade apresentaram-se elevadas em ambos os sexos e não 

apresentou diferença estatística entre eles (p=0,857).  

A respeito dos itens mais prevalentes de cada dimensão vale destacar 

que no abuso potencial, dois quintos dos homens está ajudando a 
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sustentar alguém e 12% se sente desconfortável com alguém da família. 

Nas mulheres, os mesmos itens foram os mais prevalentes, entretanto 

em proporções menores. Nessa dimensão é importante destacar que 

10,8% dos homens afirmaram que alguém de sua família bebe muito e 

para as mulheres essa característica é presente em 15,3%. Na violação 

dos direitos pessoais ou abuso direto, as mulheres apresentaram medida 

percentual maior no item „algu m toma decisões sobre a sua vida‟, 

sendo duas vezes maior nas mulheres em comparação com homens. 

Enquanto, resposta afirmativa para a quest o “se algu m pegou coisas 

que o pertencem sem consentimento” apresentou-se 10% maior para 

homens, este resultado pode indicar que idosos estejam sofrendo 

violência financeira ou patrimonial. Necessário mencionar que a 

violência física pode estar presente entre os idosos pois, um em cada 45 

homens respondeu afirmativamente que “algu m próximo tentou 

machucá-lo ou prejudicá-lo recentemente”, enquanto nas mulheres esta 

relação foi de uma para cada 31. Nas características de vulnerabilidade, 

5 em cada 10 homens “n o possuem algu m que fa a companhia” e nas 

mulheres essa relação foi 3 em cada 10. Porém, quando questionado 

sobre “muitas vezes se sentirem triste ou só” 32% das mulheres e 13,8% 

dos homens afirmaram tal situação. 

3. Possuir sintomas depressivos aumentam a chance da pessoa idosa 

sofrer violência.  
Embora tenhamos realizado análises para testar a associação da 

violência com outras condições de saúde (déficit cognitivo, dependência 

e morbidades). Constatamos na análise multivariável os sintomas 

depressivos foi a única variável relacionada às condições de saúde 

estatisticamente significativa à violência em ambos sexos, aumentando 

em 3 e 4 vezes a chance de homens e mulheres, respectivamente, 

estarem em situação de violência, mostrando-se importante transtorno a 

ser pesquisado em idosos principalmente naqueles em possível 

circunstância de violência. 

Os resultados oriundos desta tese reforçam a importância de 

estudar o binômio pessoa idosa-violência. Observamos que a alta 

prevalência (25,7%) encontrada entre os idosos de Florianópolis, teve 

associações que se concretizaram tanto quando estratificamos por faixa 
etária quanto por gênero.  

Esperamos que com essas informações possamos publicizar a 

questão da violência contra a pessoa idosa, sua magnitude e 

consequências para que estudiosos do tema, gestores e serviços de saúde 

estejam engajados em prevenir e subsidiar o suporte necessário tanto 
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para a família quanto para aqueles que cometem algum tipo de violência 

contra a pessoa idosa. 

Acreditamos que estudos longitudinais possam auxiliar na 

discussão sobre a causalidade entre as condições de saúde e violência, 

sobretudo nos sintomas depressivos que ao mesmo tempo que foram 

prevalentes na população estudada foram fortemente associados à 

violência contra a pessoa idosa. 
  



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

REFERÊNCIAS 

 
1. Minayo MCdS. Violência contra idosos: relevância para um 

velho problema Violence against the elderly: the relevance of an old 

health problem. 2003;783-91. 

2. Organização das Nações Unidas no Brasil.  A ONU e as pessoas 

idosas. Disponível em <https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/>. 

Acesso em: 09 out 2017. 

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2014 

e Projeção da população do Brasil por Sexo e Idade para o período de 

2000-2060 – revisão 2013. 

4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.   Síntese 

de indicadores sociais: uma análise das   condições de vida da população 

brasileira . Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de 

Janeiro, 2012    

5. Brasil. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica 

– Brasília: Ministério da Saúde, 2006. . 192 p. 

6. Brasil. Portaria no 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília.: Ministério da 

Saúde.; 2006. 

7. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. 

Relatório mundial sobre violênciae saúde In: OMS, editor. 

Genebra.2002. p. 380. 

8. Action on Elder Abuse. (1995, May/June). Definition of elder 

abuse.Action on Elder Abuse Bulletin, 11. 

9. 

Gondim, LVC. Violência intrafamiliar contra o idoso: uma preocupação 

social  e  jurídica. Revista  Acadêmica  da  Escola  Superior  do  Ministé

rio  Público  do 

Ceará. Fortaleza, ano 3, n. 2. ago./dez. 2011. Disponível em:  http://ww

w.pgj.ce.gov.br/esmp/publicacoes/edi002_2011/artigos/04-

violencia.Intrafamiliar.Contra.o.Idoso.pdf. Acesso em: 12 ago 2012 . 

ISSN 2176-7939. 
10. Acierno R, Hernandez MA, Amstadter AB, Resnick HS, Steve 

K, Muzzy W, et al. Prevalence and correlates of emotional, physical, 

sexual, and financial abuse and potential neglect in the United States: 

the National Elder Mistreatment Study. Am J Public Health. 

2010;100(2):292-7. 

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/%3e
http://www.pgj.ce.gov.br/esmp/publicacoes/edi002_2011/artigos/04-violencia.Intrafamiliar.Contra.o.Idoso.pdf. Acesso em:
http://www.pgj.ce.gov.br/esmp/publicacoes/edi002_2011/artigos/04-violencia.Intrafamiliar.Contra.o.Idoso.pdf. Acesso em:
http://www.pgj.ce.gov.br/esmp/publicacoes/edi002_2011/artigos/04-violencia.Intrafamiliar.Contra.o.Idoso.pdf. Acesso em:


140 

 

11. Dong X, Simon M, Evans D. A population-based study of 

physical function and risk for elder abuse reported to social service 

agency: findings from the chicago health and aging project. J Appl 

Gerontol. 2014;33(7):808-30. 

12. Naughton C, Drennan J, Lyons I, Lafferty A, Treacy M, Phelan 

A, et al. Elder abuse and neglect in Ireland: results from a national 

prevalence survey. Age Ageing. 2012;41(1):98-103. 

13. Giraldo-Rodriguez L, Rosas-Carrasco O, Mino-Leon D. Abuse 

in Mexican Older Adults with Long-Term Disability: National 

Prevalence and Associated Factors. J Am Geriatr Soc. 2015;63(8):1594-

600. 

14. Silva-Fhon JR, Del Río-Suarez AD, Motta-Herrera SN, Coelho 

Fabricio-Wehbe SC, Partezani-Rodrigues RA. Violencia intrafamiliar en 

el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú. Revista de la 

Facultad de Medicina. 2015;63:367-75. 

15. Oliveira AAVd, Trigueiro DRSG, Fernandes MdGM, Silva AO. 

Maus-tratos a idosos: revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira 

de Enfermagem. 2013;66:128-33. 

16. Duque AM, Leal MCC, Marques APdO, Eskinazi FMV, Duque 

AM. Violência contra idosos no ambiente doméstico: prevalência e 

fatores associados (Recife/PE). Violence against the elderly in the home 

environment: prevalence and associated factors (Recife, State of 

Pernambuco). Ciênc saúde coletiva. 2012;17(8):2199-208. 

17. Apratto Junior PC. [The domestic violence against the elderly 

within the Family Health Program of Niteroi (RJ, Brazil)]. Cien Saude 

Colet. 2010;15(6):2983-95. 

18. Mascarenhas MD, Andrade SS, das Neves AC, Pedrosa AA, da 

Silva MM, Malta Dde C. [Violence against the elderly: analysis of the 

reports made in the health sector--Brazil, 2010]. Cien Saude Colet. 

2012;17(9):2331-41. 

19. Bruno LMdSM. Considerações sobre o abuso financeiro de 

pessoas idosas e a dinâmica das relações familiares. Textos sobre 

Envelhecimento. 2005;8:224-37. 

20. Santos ACPdO, Silva CAd, Carvalho LS, Menezes MdRd. A 

construção da violência contra idosos. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia. 2007;10:129-40. 

21. Sanches APRA. Violência doméstica contra idosos no 

município de São Paulo: estudo SABE, 2000. Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Saúde Pública. 2006. 

22. Florêncio MVDL. Rastreamento de Violência Contra Pessoas 

Idosas Cadastradas pela Estratégia de Saúde da Família em João Pessoa-



141 

 

PB. . Porto Alegre: Faculdade de Medicina, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; 2014. 

23. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

e Promoção da Saúde. Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 

e 2014 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017. 

24. Conceição LFSd. Saúde do idoso: orientações ao cuidador do 

idoso acamado 

Elderly health: guidance to bedridden elderly caregivers. 2010. 

25. Queiroz ZPVd, Lemos NdFD, Ramos LR. Fatores 

potencialmente associados à negligência doméstica entre idosos 

atendidos em programa de assistência domiciliar 

Factors potentially associated to domestic negligence among elders 

assisted in home assistance program. 2010:2815-24. 

26. Souza AS, Meira EC, Neri IG, Silva JAd, Gonçalves LHT. 

Fatores de risco de maus-tratos ao idoso na relação idoso/cuidador em 

convivência intrafamiliar. Textos sobre Envelhecimento. 2004;7:63-85. 

27. Minayo MCdS. Violência contra idosos: relevância para um 

velho problema. Cadernos de Saúde Pública. 2003;19:783-91. 

28. Njaine. Katie et. al. Impactos da violência na ssaúde. 2ª ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Fundação Oswaldo Cruz.2009. 3849. 

29. Dong X, Simon MA. Vulnerability risk index profile for elder 

abuse in a community-dwelling. J Am Geriatr Soc. 2014;62(1):10-5. 

30. Burnes D, Pillemer K, Caccamise PL, Mason A, Henderson CR, 

Jr., Berman J, et al. Prevalence of and Risk Factors for Elder Abuse and 

Neglect in the Community: A Population-Based Study. J Am Geriatr 

Soc. 2015;63(9):1906-12. 

31. Lai DW. Abuse and neglect experienced by aging chinese in 

Canada. J Elder Abuse Negl. 2011;23(4):326-47. 

32. Roepke-Buehler SK, Simon M, Dong X. Association Between 

Depressive Symptoms, Multiple Dimensions of Depression, and Elder 

Abuse: A Cross-Sectional, Population-Based Analysis of Older Adults 

in Urban Chicago. J Aging Health. 2015;27(6):1003-25. 

33. Cano SM, Garzón MO, Segura ÁM, Cardona D. Factores 

asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública. 2015;33:67-74. 

34. Reichenheim ME, Paixão Jr CM, Moraes CL. Adaptação 

transcultural para o português (Brasil) do instrumento Hwalek-



142 

 

Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST) utilizado para 

identificar risco de violência contra o idoso. Cadernos de Saúde Pública. 

2008;24:1801-13. 

35. Bolsoni CC, Coelho EBS, Giehl MWC, d´Orsi E. Prevalence of 

violence against the elderly and associated factors - a population based 

study in Florianópolis, Santa Catarina. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia. 2016;19:671-82. 

36. Andrade CFTA, Veríssimo MTM. Os maus-tratos em idosos 

artigo de revisão. Dissertação de mestrado. 99p. Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra. Coimbra 2015. 

37. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas 

populacionais para o TCU. Estimativas da população para 1º de julho de 

2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/PO

P2009_DOU.pdf>. Acesso em 14 Jun 2015.   

38. World Health Organization. European report on preventing 

elder maltreatment. Copenhagen: OMS:2011. 

39. Minayo MC. Violência contra idosos: o avesso do respeito à 

experiência e à sabedoria. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2ª edição, 2005. 

40. Valadares FC, Souza ERd. Violência contra a pessoa idosa: 

análise de aspectos da atenção de saúde mental em cinco capitais 

brasileiras 

Violence against the elderly: analysis of aspects of mental health care in 

five Brazilian cities. 2010;2763-74. 

41. Souza ERd, Correia BSC. Construção de indicadores 

avaliativos de políticas de atenção à saúde da pessoa idosa vítima de 

acidentes e violência 

Construction of indicators for assessing the policy of reducing accidents 

and violence for the elderly care. 2010;2753-62. 

42. Souza JAVd, Freitas MCd, Queiroz TAd. Violência contra os 

idosos: análise documental Violence against the aged: documental 

analysis. 2007;268-72. 

43. Gaioli CC, Rodrigues RA. Occurrence of domestic elder abuse. 

Rev Lat Am Enfermagem. 2008;16(3):465-70. 

44. Gawryszewski VP, Jorge MHPdM, Koizumi MS. Mortes e 

internações por causas externas entre os idosos no Brasil: o desafio de 

integrar a saúde coletiva e atenção individual. Revista da Associação 

Médica Brasileira. 2004;50:97-103. 

45. Correa, MR. Cartografias do envelhecimento na 

contemporaneidade: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf%3e
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf%3e


143 

 

velhice e terceira idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 

46. Rosas ICG. Idoso: Vulnerabilidade, Risco e Violência - Que 

medidas de proteção? Porto. Dissertação [Mestrado em Gerontologia 

Social] - Instituto Superior de Serviço Social do Porto; 2015. 

47. Brasil. Presidência da República. Subsecretaria de Direitos 

Humanos. Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra a 

Pessoa Idosa / Presidência da República. Subsecretaria de Direitos 

Humanos. Brasília: Subsecretaria de Direitos Humanos. 2005. 

48. Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da 

Saúde. Boletim Epidemiológico. Volume 44, n. 9. 2013. 

49. Araújo LFd, Lobo Filho JG. Análise psicossocial da violência 

contra idosos. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2009;22:153-60. 

50. Garbin CAS, Joaquim RC, Rovida TAS, Garbin AJI. Elderly 

victims of abuse: a five year document analysis. Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia. 2016;19:87-94. 

51. Peixoto C. Entre os estigmas e a compaixão e os termos 

classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira idade. In: Lins de Barros, 

M.M. (org). Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre 

identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

52. Dornelles B, Costa GJC, organizadores. Investindo no 

envelhecimento 

saudável. Porto Alegre: EDIPUCRS; 2003. 

53. Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Observatório Nacional do 

Idoso [homepage na internet]. Sobre os Centros [acesso em 5 set 2016. 

Disponível 

em:     http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/centros/index

.php. 

54. Amstadter AB, Begle AM, Cisler JM, Hernandez MA, Muzzy 

W, Acierno R. Prevalence and correlates of poor self-rated health in the 

United States: the national elder mistreatment study. Am J Geriatr 

Psychiatry. 2010;18(7):615-23. 

55. Amstadter AB, Cisler JM, McCauley JL, Hernandez MA, 

Muzzy W, Acierno R. Do incident and perpetrator characteristics of 

elder mistreatment differ by gender of the victim? Results from the 

National Elder Mistreatment Study. J Elder Abuse Negl. 2011;23(1):43-

57. 

56. Beach SR, Schulz R, Castle NG, Rosen J. Financial exploitation 

and psychological mistreatment among older adults: differences 

between African Americans and non-African Americans in a 

population-based survey. Gerontologist. 2010;50(6):744-57. 

http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/centros/index.php
http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/centros/index.php


144 

 

57. Clancy M, McDaid B, O'Neill D, O'Brien JG. National profiling 

of elder abuse referrals. Age Ageing. 2011;40(3):346-52. 

58. Keskinoglu P, Pycakcyefe M, Bilgic N, Giray H, Karakus N, 

Ucku R. Elder abuse and neglect in two different socioeconomic 

districts in Izmir, Turkey. Int Psychogeriatr. 2007;19(4):719-31. 

59. Pérez-Rojo G, Izal M, Montorio I, Regato P, Espinosa JM. 

Prevalencia de malos tratos hacia personas mayores que viven en la 

comunidad en España. Medicina Clínica. 2013;141(12):522-6. 

60. Laumann EO, Leitsch SA, Waite LJ. Elder mistreatment in the 

United States: prevalence estimates from a nationally representative 

study. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2008;63(4):S248-s54. 

61. Melo VLd, Cunha JdOCd, Falbo Neto GH. Maus-tratos contra 

idosos no município de Camaragibe, Pernambuco 

Elder abuse in Camaragibe, Pernambuco. Rev bras saúde matern infant. 

2006;6(supl.1):s43-s8. 

62. Veras R. Vida plena sem violência na maturidade: a busca 

contemporânea 

Living a full life without violence at maturity: the contemporary search. 

2010:2671-3. 

63. Santos AMd, Leite MT, Hildebrandt LM. Maus-tratos a idosos 

no domicílio: concepção de familiares. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia. 2008;11:209-21. 

64. Camacho ACLF, Alves RR. Revisão integrativa sobre maus 

tratos contra os idosos na perspectiva da enfermagem. Journal of 

Nursing UFPE on line [JNUOL/DOI: 105205/01012007/Impact factor: 

RIC: 0, 9220]. 2014;9(2):927-35. 

65. Moré, CLOO;  Krenkel, S. Violência no contexto familiar 

[recurso eletrônico] / Universidade Federal de Santa Catarina; 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. 82 p. 

66. Carter, B.; McGoldrick, M. As mudanças no ciclo de vida 

familiar. Uma estrutura para a terapia familiar. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. 

67. Minuchin, S. Famílias: Funcionamento & Tratamento. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1990. 

68. Gil AP ,  Santos AJ ,  Nicolau  R,  Santos C.     Fatores de risco 

de violência contra as pessoas idosas: consensos e controvérsias em 

estudos de prevalência.     Configurações , (16)2015, 75-95. 

69. Hightower J, Smith MJ, Hightower HC. Hearing the voices of 

abused older women. J Gerontol Soc Work. 2006;46(3-4):205-27. 



145 

 

70. Stratton DC, Moore AJ. Fractured relationships and the 

potential for abuse of older men. J Elder Abuse Negl. 2007;19(1-2):75-

97, table of contents. 

71. Bolsoni CC, Conceição TB, Lindner SR, Coelho EBS.   

Violência contra o idoso: uma meta-síntese.  Saúde & Transformação 

Social. 2017; 8(1): 98-105. 

72. Bolsoni CC, Conceição TB, Lindner SR, Coelho EBS.   

Violência contra o idoso: uma meta-síntese.  Saúde &amp; 

Transformação Social. 2017; 8(1): 98-105. 

73. Adams VM, Bagshaw D, Wendt S, Zannettino L. Financial 

abuse of older people by a family member: a difficult terrain for service 

providers in Australia. J Elder Abuse Negl. 2014;26(3):270-90. 

74. Friedman B, Santos EJ, Liebel DV, Russ AJ, Conwell Y. 

Longitudinal prevalence and correlates of elder mistreatment among 

older adults receiving home visiting nursing. J Elder Abuse Negl. 

2015;27(1):34-64. 

75. Oveisi S, Karimi R, Mahram M. Note from Iran: Self-reported 

elder abuse in Qazvin, 2012. J Elder Abuse Negl. 2014;26(3):337-40. 

76. Nisha C, Manjaly S, Kiran P, Mathew B, Kasturi A. Study on 

elder abuse and neglect among patients in a medical college hospital, 

Bangalore, India. J Elder Abuse Negl. 2016;28(1):34-40. 

77. Morgado R. Impacto da violência na saúde dos brasileiros. 

Ciência & Saúde Coletiva. 2006;11:537-40. 

78. Oliveira C, Madrid DM. VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA O IDOSO. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498. 2015;7(7). 

79. Mello ALSFd, Moysés SJ. Análise diagnóstica do atendimento 

pré-hospitalar para acidentes e violências contra idosos em Curitiba (PR, 

Brasil) 

Situational analysis of the pre-hospital health services for attending 

accidents and violence against the elderly in Curitiba (PR, Brazil). 

2010;2709-18. 

80. Portal do 

Envelhecimento. Os direitos humanos e a pessoa idosa. 2010. 

Disponível em: <  http://www.portaldoenvelhecimento.com/direitos-e-

politicas/item/673-direitos-humanos-do-idoso  >. Acesso em 04 out 

2016. 

81. Comissão de Direitos Humanos da USP. Declaração e 

Programa de Ação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social - 

Copenhague 

-1995.   Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social. 

http://www.portaldoenvelhecimento.com/direitos-e-politicas/item/673-direitos-humanos-do-idoso
http://www.portaldoenvelhecimento.com/direitos-e-politicas/item/673-direitos-humanos-do-idoso


146 

 

Copenhague, Dinamarca. 1995. Disponível em: <      

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de-Cúpula-

das-Nações-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-e-programa-de-

acao-da-cupula-mundial-sobre-desenvolvimento-social.html >. Acesso 

em 05 out 2017  

82. ONU. Organização das Nações Unidas. A ONU e as pessoas 

idosas. 2010. 

83. Brasil. Constituição (1988).   Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal. 

84. Brasil. Manual de enfrentamento à violência contra a pessoa 

idosa. É possível 

prevenir. É necessário superar. Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República; Texto de Maria Cecília de Souza Minayo. 

2014. Brasília, DF: Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República. 

85. Brasil. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a 

política nacional 

do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 

Disponível em <  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm>  

. Acesso em 26/9/2016. 

86. Ministério da Saúde. Violência intrafamiliar: orientações 

para prática em serviço/Secretaria de Políticas de Saúde. 2002. Brasília: 

Ministério da Saúde.  

87. Brasil. Decreto n.° 4227, de 13 de maio de 2002, Cria o 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] Republica Federativa do 

Brasil, Brasília. 

88. Brasil. Lei nº 12.461/2011. Altera a Lei no
 
10.741, de 1 de 

outubro de 2003, para estabelecer a notificação compulsória dos atos de 

violência praticados contra o idoso atendido em serviço de saúde. 

Brasília, DF. 

89. Camarano AA.; Pasinato MT. O envelhecimento populacional 

na agenda das políticas públicas. In: CAMARANO, Ana Amélia. Os 

Novos Idosos Brasileiros: Muito Além dos 60? Rio de Janeiro: IPEA, 

2004. p. 253-292. 

90. Secretaria da Saúde. Violência doméstica contra a pessoa idosa: 

orientações gerais. Coordenação Desenvolvimento de Programas e 

Políticas de Saúde - CODEPPS. São Paulo: SMS, 2007. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de-Cúpula-das-Nações-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-e-programa-de-acao-da-cupula-mundial-sobre-desenvolvimento-social.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de-Cúpula-das-Nações-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-e-programa-de-acao-da-cupula-mundial-sobre-desenvolvimento-social.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de-Cúpula-das-Nações-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-e-programa-de-acao-da-cupula-mundial-sobre-desenvolvimento-social.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm


147 

 

91. Lei nº 7694, de 25 de agosto de 2008. Dispõe sobre a Política 

Municipal do Idoso, cria o conselho municipal do idoso e dá outras 

providências. Florianópolis, 2008. 

92. CIAPREVI. Centro Integrado de Atenção e Prevenção à 

Violência contra a Pessoa Idosa. Acesso em: 04 Jun 2016. Disponível 

em: 

<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/?cms=ciaprevi&menu=1>. 

93. Jose JDR. Um Estudo exploratório do Centro Integrado de 

Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa 

(CIAPREVI). Florianópolis, SC, 2009. 172 f. TCC 

(Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina.   Disponível em : 

<http://tcc.bu.ufsc.br/. 

94. Souza ERd, Minayo MCdS. Inserção do tema violência contra a 

pessoa idosa nas políticas públicas de atenção à saúde no Brasil. Ciência 

& Saúde Coletiva. 2010;15:2659-68. 

95. Wanderbroocke ACNS. A violência familiar na perspectiva de 

idosos e Profissionais no contexto da atenção primária à Saúde [tese]. 

Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina; 2011. 

96. Willig MH, Lenardt MH, Méier MJ. A trajetória das políticas 

públicas do idoso no Brasil: breve análise. Cogitare Enfermagem; v 17, 

n 3 (2012). 2012. 

97. Guedes DT, Alvarado BE, Phillips SP, Curcio CL, Zunzunegui 

MV, Guerra RO. Socioeconomic status, social relations and domestic 

violence (DV) against elderly people in Canada, Albania, Colombia and 

Brazil. Arch Gerontol Geriatr. 2015;60(3):492-500. 

98. Eslami B, Viitasara E, Macassa G, Melchiorre MG, Lindert J, 

Stankunas M, et al. The prevalence of lifetime abuse among older adults 

in seven European countries. Int J Public Health. 2016. 

99. Gil AP, Santos AJ, Kislaya I, Santos C, Mascoli L, Ferreira AI, 

et al. Estudo sobre pessoas idosas vítimas de violência em Portugal: 

sociografia da ocorrência. Cadernos de Saúde Pública. 2015;31:1234-

46. 

100. Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P, Brzyska M. Health-related 

quality of life in older age and a risk of being a victim of domestic 

violence. Arch Gerontol Geriatr. 2014;58(3):388-98. 

101. Dong X, Chen R, Simon MA. Elder Mistreatment in U.S. 

Community-Dwelling Chinese Older Women. Violence Against 

Women. 2016;22(9):1097-112. 

102. Fulmer T, Rodgers RF, Pelger A. Verbal mistreatment of the 

elderly. J Elder Abuse Negl. 2014;26(4):351-64. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/?cms=ciaprevi&menu=1%3e
http://tcc.bu.ufsc.br/


148 

 

103. Esvaldo RgM, Alberto OÃl, Rolando JosÃ© GGa, RenÃ© 

GaR. Maltrato a los ancianos: Estudio en el Consejo Popular de 

BelÃ©n, Habana Vieja. Rev Cubana Enfermer.144-53. 

104. Ribot VC, Rousseaux E, Garcia TC, Arteaga E, Ramos M, 

Alfonso M. Psychological the most common elder abuse in a Havana 

neighborhood. MEDICC Rev. 2015;17(2):39-43. 

105. Faustino AM, Gandolfi L, Moura LBdA. Capacidade funcional 

e situações de violência em idosos. Acta paul enferm. 2014;27(5):392-8. 

106. Wang JJ. Psychological abuse and its characteristic correlates 

among elderly Taiwanese. Arch Gerontol Geriatr. 2006;42(3):307-18. 

107. Garre-Olmo J, Planas-Pujol X, Lopez-Pousa S, Juvinya D, Vila 

A, Vilalta-Franch J. Prevalence and risk factors of suspected elder abuse 

subtypes in people aged 75 and older. J Am Geriatr Soc. 

2009;57(5):815-22. 

108. Cadmus EO, Owoaje ET. Prevalence and correlates of elder 

abuse among older women in rural and urban communities in South 

Western Nigeria. Health Care Women Int. 2012;33(10):973-84. 

109. Mendo Alcolea N, Infante Tavío NI, Lamote Moya SE, Núñez 

Beris SJ, Freyre Soler J. Evaluación del maltrato en ancianos 

pertenecientes a un policlínico universitario. MEDISAN. 2012;16:364-

70. 

110. Griñan Peralta IA, Cremé Lobaina E, Matos Lobaina C. 

Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud. 

MEDISAN. 2012;16:1241-8. 

111. Burnes D, Pillemer K, Lachs MS. Elder Abuse Severity: A 

Critical but Understudied Dimension of Victimization for Clinicians and 

Researchers. Gerontologist. 2016. 

112. von Heydrich L, Schiamberg LB, Chee G. Social-relational risk 

factors for predicting elder physical abuse: an ecological bi-focal model. 

Int J Aging Hum Dev. 2012;75(1):71-94. 

113. Alexandra Hernandez-Tejada M, Amstadter A, Muzzy W, 

Acierno R. The national elder mistreatment study: race and ethnicity 

findings. J Elder Abuse Negl. 2013;25(4):281-93. 

114. Paiva MMd, Tavares DMdS. Violência física e psicológica 

contra idosos: prevalência e fatores associados. Revista Brasileira de 

Enfermagem. 2015;68:1035-41. 

115. Moraes CL, Apratto Junior PC, Reichenheim ME. [Breaking 

silence and its barriers: a household survey on domestic violence against 

the elderly within the scope of a Family Health Program in Niteroi, Rio 

de Janeiro State, Brazil]. Cad Saude Publica. 2008;24(10):2289-300. 



149 

 

116. Leung DY, Lo SK, Leung AY, Lou VW, Chong AM, Kwan JS, 

et al. Prevalence and correlates of abuse screening items among 

community-dwelling Hong Kong Chinese older adults. Geriatr Gerontol 

Int. 2015. 

117. Gil AP, Kislaya I, Santos AJ, Nunes B, Nicolau R, Fernandes 

AA. Elder abuse in Portugal: findings from the first national prevalence 

study. J Elder Abuse Negl. 2015;27(3):174-95. 

118. DeLiema M, Gassoumis ZD, Homeier DC, Wilber KH. 

Determining prevalence and correlates of elder abuse using promotores: 

low-income immigrant Latinos report high rates of abuse and neglect. J 

Am Geriatr Soc. 2012;60(7):1333-9. 

119. Risco Romero C, Paniagua Vicioso Mdel C, Jimenez Mendoza 

G, Poblador Curto MD, Molina Martinez L, Buitrago F. [Prevalence and 

risk factors of suspicion abuse in elder population]. Med Clin (Barc). 

2005;125(2):51-5. 

120. Ruelas González MG, Salgado Zinder N. Factores asociados 

con el auto-reporte de maltrato en adultos mayores en México 

Factors associated with self-reporting of abuse in seniors citizens in 

Mexico. 2009:90-9. 

121. Amstadter AB, Zajac K, Strachan M, Hernandez MA, 

Kilpatrick DG, Acierno R. Prevalence and correlates of elder 

mistreatment in South Carolina: the South Carolina elder mistreatment 

study. J Interpers Violence. 2011;26(15):2947-72. 

122. Dong X, Beck T, Simon MA. The associations of gender, 

depression and elder mistreatment in a community-dwelling Chinese 

population: the modifying effect of social support. Arch Gerontol 

Geriatr. 2010;50(2):202-8. 

123. Wu L, Chen H, Hu Y, Xiang H, Yu X, Zhang T, et al. 

Prevalence and associated factors of elder mistreatment in a rural 

community in People's Republic of China: a cross-sectional study. PLoS 

One. 2012;7(3):e33857. 

124. Ruelas González MG, Salgado Zinder N. Factores asociados 

con el auto-reporte de maltrato en adultos mayores en México 

Factors associated with self-reporting of abuse in seniors citizens in 

Mexico. Rev chil salud pública. 2009;13(2):90-9. 

125. Melchiorre MG, Chiatti C, Lamura G, Torres-Gonzales F, 

Stankunas M, Lindert J, et al. Social support, socio-economic status, 

health and abuse among older people in seven European countries. PLoS 

One. 2013;8(1):e54856. 

126. Docampo Santaló L, Barreto Lacaba R, Santana Serrano C. 

Comportamiento de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor 



150 

 

Behavior of the intrafamilial violence in the elderly. Arch méd 

Camaguey. 2009;13(6). 

127. Jürschik P, Viladrosa M, Botigué T, Lavedán A, Vena AB, 

Noguera T. Prevalencia y factores asociados a sospecha de malos tratos 

en la unidad geriátrica del área de urgencias del hospital. Revista 

Española de Geriatría y Gerontología. 2013;48(2):55-8. 

128. Dong X. Do the definitions of elder mistreatment subtypes 

matter? Findings from the PINE Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 

2014;69 Suppl 2:S68-75. 

129. Naughton C, Drennan J, Lyons I, Lafferty A. The relationship 

between older people's awareness of the term elder abuse and actual 

experiences of elder abuse. Int Psychogeriatr. 2013;25(8):1257-66. 

130. Abdel Rahman TT, El Gaafary MM. Elder mistreatment in a 

rural area in Egypt. Geriatr Gerontol Int. 2012;12(3):532-7. 

131. Dong X, Simon M, Rajan K, Evans DA. Association of 

cognitive function and risk for elder abuse in a community-dwelling 

population. Dement Geriatr Cogn Disord. 2011;32(3):209-15. 

132. Perez-Carceles MD, Rubio L, Pereniguez JE, Perez-Flores D, 

Osuna E, Luna A. Suspicion of elder abuse in South Eastern Spain: the 

extent and risk factors. Arch Gerontol Geriatr. 2009;49(1):132-7. 

133. Yadav UN, Paudel G. Prevalence and associated factors of elder 

mistreatment: a cross sectional study from urban Nepal. Age Ageing. 

2016;45(5):609-13. 

134. Oh J, Kim HS, Martins D, Kim H. A study of elder abuse in 

Korea. Int J Nurs Stud. 2006;43(2):203-14. 

135. Lemos N, Medeiros SL. Suporte social ao idoso dependente. In: 

Freitas EV, Cançado FAX, Gorzoni ML, organizadores. Tratado de 

geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. 

136. Sánchez SCD. Características del abuso y maltrato de personas 

ancianas en Puerto Rico Features of elder abuse and mistreatment in 

Puerto Rico. P R Health Sci J. 2007;26(1):35-41. 

137. Gómez Guerra DB, Valdés Vento AC, Arteaga Prado Y, 

Casanova Moreno MdlC, Barrabe AM. Caracterización del maltrato a 

ancianos. Consejo Popular Capitán San Luis. Pinar del Río. Revista de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2010;14:48-54. 

138. Augusto AD. Trazos y trozos sobre el uso y abuso de la Guerra 

Civil EspaÃ±ola en Colombia Bits and Pieces Regarding the Use and 

Abuse of the Spanish Civil war in Colombia. Anu colomb hist soc 

cult.111-52. 



151 

 

139. Perez-Rojo G, Izal M, Montorio I, Penhale B. Risk factors of 

elder abuse in a community dwelling Spanish sample. Arch Gerontol 

Geriatr. 2009;49(1):17-21. 

140. Enamorado Pina GV, Pérez Rodríguez J, Domínguez Cancino 

A, Rodríguez Enamorado JE. Violencia intrafamiliar contra el adulto 

mayor en una comunidad de Guinea Bissau. MEDISAN. 2013;17:1053-

9. 

141. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil, 2003. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/atlas>. Acesso em 14 Jun 2015. 

142. (IBGE) IBdGeE. Censo Demográfico 2000: Resultados Gerais 

da Amostra. http://www.cidades.ibge.gov.br. 2000. 

143. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo 

2000Acesso em julho de 2012. 

144. (PNUD) PdNUpoD. Atlas de desenvolvimento humano no 

Brasil; 2013. Disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>[2015 Fev 02]. 

145. Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Informática do 

SUS. CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão. 2011. [Acesso: 

2015. Jun 10]. Disponível em: 

http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm. 

146. Coutinho ESF, Coeli CM. Acurácia da metodologia de 

relacionamento probabilístico de registros para identificação de óbitos 

em estudos de sobrevida Accuracy of the probabilistic record linkage 

methodology to ascertain deaths. Cad Saúde Pública. 2006;22(10):2249-

52. 

147. Camargo K, Coeli CM. OpenRecLink. Versão 2.8. 2013. 

148. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement 

for categorical data. biometrics. 1977:159-74. 

149. Folstein M.F.; Folstein, S.E.; Mchugh, P.R. Mini-Mental State: 

a practical method for grading the cognitive state of patients for 

clinician. J Psychiatr Res, v. 12, p. 189-98, 1975. 

150. Brucki, SM. et al. Sugestões para o uso do Mini- Exame do 

Estado Mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr, v. 61, n. 3B, p. 777-81, 

2003. 

151. Rosa TEdC, Benício MHDA, Latorre MdRDdO, Ramos LR. 

Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. Revista de 

Saúde Pública. 2003;37:40-8. 

152. Borges, LJ.     Sintomas depressivos e atividade física em 

idosos:     estudo 

http://www.pnud.org.br/atlas%3e
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/%3e%5b2015
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm


152 

 

longitudinal. 2014. 179 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de 

Santa 

Catarina, Centro de Desportos, Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física, 

Florianópolis, 2014. Disponível em: 

<http://www.bu.ufsc.br/teses/PGEF0368-T.pdf>. 

153. Amaral CdA, Portela MC, Muniz PT, Farias EdS, Araújo TSd, 

Souza OFd. Associação da força de preensão manual com morbidades 

referidas em adultos de Rio Branco, Acre, Brasil: estudo de base 

populacional. Cadernos de Saúde Pública. 2015;31:1313-25. 

154. Dong X, Simon MA. Association between reported elder abuse 

and rates of admission to skilled nursing facilities: findings from a 

longitudinal population-based cohort study. Gerontology. 

2013;59(5):464-72. 

155. Lindert J, de Luna J, Torres-Gonzales F, Barros H, Ioannidi-

Kopolou E, Melchiorre MG, et al. Abuse and neglect of older persons in 

seven cities in seven countries in Europe: a cross-sectional community 

study. Int J Public Health. 2013;58(1):121-32. 

156. Aguiar MPCd, Leite HA, Dias IM, Mattos MCTd, Lima WR. 

Violência contra idosos: descrição de casos no Município de Aracaju, 

Sergipe, Brasil. Escola Anna Nery. 2015;19:343-9. 

157. Cooper C, Selwood A, Blanchard M, Walker Z, Blizard R, 

Livingston G. Abuse of people with dementia by family carers: 

representative cross sectional survey. Bmj. 2009;338:b155. 

158. Yan E, Chan KL. Prevalence and correlates of intimate partner 

violence among older Chinese couples in Hong Kong. Int Psychogeriatr. 

2012;24(9):1437-46. 

159. Olofsson N, Lindqvist K, Danielsson I. Fear of crime and 

psychological and physical abuse associated with ill health in a Swedish 

population aged 65-84 years. Public Health. 2012;126(4):358-64. 

160. O'Brien JG, Riain AN, Collins C, Long V, O'Neill D. Elder 

abuse and neglect: a survey of Irish general practitioners. J Elder Abuse 

Negl. 2014;26(3):291-9. 

161. Friedman LS, Avila S Fau - Shah M, Shah M Fau - Tanouye K, 

Tanouye K Fau - Joseph K, Joseph K. A description of cases of severe 

physical abuse in the elderly and 1-year mortality. (1540-4129 

(Electronic)). 

162. Dong X, Simon MA. Urban and rural variations in the 

characteristics associated with elder mistreatment in a community-

dwelling Chinese population. J Elder Abuse Negl. 2013;25(2):97-125. 

http://www.bu.ufsc.br/teses/PGEF0368-T.pdf%3e


153 

 

163. Dong X, Simon M, Evans D. Elder self-neglect is associated 

with increased risk for elder abuse in a community-dwelling population: 

findings from the Chicago Health and Aging Project. J Aging Health. 

2013;25(1):80-96. 

164. Dong X, Chen R, Fulmer T, Simon MA. Prevalence and 

correlates of elder mistreatment in a community-dwelling population of 

U.S. Chinese older adults. J Aging Health. 2014;26(7):1209-24. 

165. Risco Romero C, del Carmen Paniagua Vicioso M, Jiménez 

Mendoza G, Poblador Curtó MD, Molina Martínez L, Buitrago F. 

Prevalencia y factores de riesgo de sospecha de maltrato en población 

anciana. Medicina Clínica. 2005;125(2):51-5. 

166. Rusac S. Elderly Abuse and Alcohol Consumption. Coll 

Antropol. 2015;39(4):869-75. 

 
  



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

APÊNDICE  



156 

 

APÊNDICE A 

 

Quadro 3: Estudos consultados na revisão de literatura por título, ano de 

publicação, autor e tipo de violência investigada. 

 

 

Título 
A

no 
Autor 

Psicoló

gica 

Físi

ca 

Financ

eira 

Prevalê

ncia 

Geral 

1 Prevalence 

and 

correlates of 

emotional, 

physical, 

sexual, and 

financial 

abuse and 

potential 

neglect in the 

United 

States: The 

national elder 

mistreatment 

study 

20

10 

Acierno 

et al
(10)

  

   

 

2 Prevalence 

and 

Correlates of 

Elder 

Mistreatment 

in South 

Carolina: The 

South 

Carolina 

Elder 

Mistreatment 

Study 

20

11 

Amstadt

er et 

al
(121) 

   

 

3 Prevalence 

and 

Correlates of 

Elder Abuse 

Among Older 

Women in 

Rural and 

Urban 

20

12 

Cadmus 

e 

Owoaje
(

108) 

   

 



157 

 

Communities 

in South 

Western 

Nigeria 

4 National 

profiling of 

elder abuse 

referrals 

20

11 

Clancy 

et al
(57) 

   

 

5 Determining 

Prevalence 

and 

Correlates of 

Elder Abuse 

Using 

Promotores: 

Low Income 

Immigrant 

Latinos 

Report High 

Rates of 

Abuse and 

Neglect 

20

12 

DeLiem

a et 

al
(118) 

   

 

6 Association 

between 

Reported 

Elder Abuse 

and Rates of 

Admission to 

the Skilled 

Nursing 

Facilities: 

Findings 

from a 

Longitudinal 

Population-

Based Cohort 

Study 

20

13 

Dong e 

Simon
(15

4) 

   

 

7 A 

Population-

Based Study 

of Physical 

Function and 

Risk for 

Elder Abuse 

Reported to 

20

14 

Dong et 

al
(11)

 

   

 



158 

 

Social 

Service 

Agency: 

Findings 

from the 

Chicago 

Health and 

Aging 

Project 

8 Do the 

Definitions 

of Elder 

Mistreatment 

Subtypes 

Matter? 

Findings 

From the 

PINE Study 

20

14 

XinQi 

Dong
(128

)
 

   

 

9 Prevalencia y 

factores 

asociados a 

sospecha de 

malos tratos 

en la unidad 

geriátrica del 

área de 

urgencias del 

hospital 

20

13 

Jürschik 

et al
(127)

 

   

 

1

0 

Prevalence 

and risk 

factors of 

suspected 

elder abuse 

subtypes in 

people aged 

75 and older 

20

09 

Garre-

Olmo
(107

) 

   

 

1

1 

Suspicion of 

elder abuse 

in South 

Eastern 

Spain: the 

extent and 

risk factors 

20

09 

Pérez-

Cárceles
(132) 

   

 

1

2 

Abuse and 

neglect of 

20

13 

Lindert 

et al
(155)    

 



159 

 

older persons 

in seven 

cities in 

seven 

countries in 

Europe: a 

cross-

sectional 

community 

study 

1

3 

Health-

related 

quality of life 

in older age 

and a risk of 

being a 

victim of 

domestic 

violence 

20

14 

Tobiasz-

Adamcz

yk et 

al
(100) 

   

 

1

4 

Prevalencia 

de malos 

tratos hacia 

personas 

mayores que 

viven en la 

comunidad 

en España 

20

13 

Perez-

Rojo et 

al
(59) 

   

 

1

5 

Capacidade 

funcional e 

situações de 

violência em 

idosos 

20

14 

Faustino 

et al
(105) 

   

 

1

6 

Elder abuse 

and neglet i 

two different 

socioeconom

ic districts in 

Izmir, 

Turkey 

20

07 

Keskino

glu et 

al
(58) 

   

 

1

7 

A study of 

elder abuse 

in Korea 

20

06 

Jinjoo 

Oh
(134) 

   

 

1

8 

Violência 

contra a 

pessoa idosa: 

20

12 

Mascare

nhas et 

al
(18) 

   

 



160 

 

análise das 

notificações 

realizadas no 

setor saúde – 

Brasil, 2010 

1

9 

Elder abuse 

and neglect 

in Ireland: 

results 

from a 

national 

prevalence 

survey 

20

12 

Naughto

n et al
(12) 

   

 

2

0 

Elder 

mistreatment 

in a rural area 

in Egypt 

20

12 

Rahman 

e 

Gaafary
(

130) 

   

 

2

1 

Prevalence 

and 

Associated 

Factors of 

Elder 

Mistreatment 

in a Rural 

Community 

in  eople‟s 

Republic of 

China: A 

Cross-

Sectional 

Study 

20

12 

Wu et 

al
(123) 

   

 

2

2 

Elder 

Mistreatment 

in the United 

States: 

Prevalence 

Estimates 

From a 

Nationally 

Representativ

e Study 

20

08 

Lauman

n et al
(60) 

   

 

2

3 

Association 

of Cognitive 

Function and 

Risk for 

20

11 

Dong et 

al
(131) 

   

 



161 

 

Elder Abuse 

in a 

Community-

Dwelling 

Population 

2

4 

Note From 

Iran: Self-

Reported 

Elder Abuse 

in Qazvin, 

2012 

20

14 

Oveisi 

et al
(75) 

   

 

2

5 

Study on 

elder abuse 

and neglect 

among 

patients in a 

medical 

college 

hospital, 

Bangalore, 

India. 

20

15 

Nisha et 

al
(76)

 

   

 

2

6 

Estudo sobre 

pessoas 

idosas 

vítimas de 

violência em 

Portugal: 

sociografia 

da ocorrência 

20

15 

Gil et 

al
(99)

 

   

 

2

7 

Association 

Between 

Depressive 

Symptoms, 

Multiple 

Dimensions 

of 

Depression, 

and Elder 

Abuse: A 

Cross-

Sectional, 

Population-

Based 

Analysis of 

Older Adults 

20

15 

Roepke-

Buehler 

et al
(32)

 

   

 



162 

 

in Urban 

Chicago. 

2

8 

Psychologica

l the Most 

Common 

Elder Abuse 

in a Havana 

Neighborhoo

d 

20

15 

Ribot et 

al
(104)

 

   

 

2

9 

Elder Abuse 

in Portugal: 

Findings 

From the 

First National 

Prevalence 

Study 

20

15 

Gil et 

al
(117)

 

   

 

3

0 

Violencia 

intrafamiliar 

en el adulto 

mayor que 

vive en el 

distrito de 

Breña, Perú 

20

15 

Silva-

Fhon et 

al
(14)

 

   

 

3

1 

Violência 

contra 

idosos: 

descrição de 

casos no 

Município de 

Aracaju, 

Sergipe, 

Brasil 

20

15 

Aguiar 

et al
(156)

 

   

 

3

2 

The 

prevalence of 

lifetime 

abuse among 

older adults 

in seven 

European 

countries 

20

16 

Eslami 

et al
(98)

 

   

 

3

3 

Factores 

asociados al 

maltrato del 

adulto mayor 

de Antioquia, 

20

15 

Cano et 

al
(33)

 

   

 



163 

 

2012 

3

4 

Maltrato 

intrafamiliar 

en adultos 

mayores de 

un área de 

salud 

20

12 

Peralta 

et al
(110)

 

   

 

3

5 

Evaluación 

del maltrato 

en ancianos 

perteneciente

s a un 

policlínico 

universitario 

20

12 

Alcolea 

et al
(109)

 

   

 

3

6 

Caracterizaci

ón del 

maltrato a 

ancianos. 

Consejo 

Popular 

Capitán San 

Luis. Pinar 

del Río 

20

10 

Guerra 

et al
(137)

 

   

 

3

7 

Prevalência 

de violência 

contra idosos 

e fatores 

associados, 

estudo de 

base 

populacional 

em 

Florianópolis

, SC 

20

16 

Bolsoni 

et al 

   

 

3

8 

Prevalence 

and 

associated 

factors of 

elder 

mistreatment: 

a cross 

sectional 

study from 

urban Nepal 

20

16 

Yadav 

et al 

   

 



164 

 

3

9 

The 

prevalence of 

lifetime 

abuse among 

older adults 

in seven 

European 

countries 

20

16 

Eslami 

et al 

   

 

4

0 

A violência 

doméstica 

contra idosos 

nas áreas de 

abrangência 

do Programa 

Saúde da 

Família de 

Niterói (RJ, 

Brasil) 

20

10 

Apratto 

Júnior
(17

)
 

   

 

4

1 

Abuse of 

people with 

dementia by 

family carers: 

representativ

e cross 

sectional 

survey 

20

09 

Cooper
(1

57) 

 

   

 

4

2 

Do Incident 

and 

Perpetrator 

Characteristi

cs of Elder 

Mistreatment 

Differ by 

Gender of the 

Victim? 

Results from 

the National 

Elder 

Mistreatment 

Study 

20

11 

Amstadt

er et 

al
(55) 

   

 

4

3 

The National 

Elder 

Mistreatment 

Study: Race 

and Ethnicity 

20

13 

Hernand

ez-

Tejada 

et al
(113) 

   

 



165 

 

Findings 

4

4 

Maus-tratos 

contra idosos 

no município 

de 

Camaragibe, 

Pernambuco 

20

06 

Melo et 

al
(61) 

   

 

4

5 

Prevalence 

and 

correlates of 

intimate 

partner 

violence 

among older 

Chinese 

couples in 

Hong Kong 

20

12 

Yan e 

Chan
(158)

 

   

 

4

6 

Fear of crime 

and 

psychologica

l and 

physical 

abuse 

associated 

with ill 

health in a 

Swedish 

population 

aged 65-84 

years 

20

12 

Olofsso

n et 

al
(159) 

   

 

4

7 

Elder Abuse 

Severity: A 

Critical but 

Understudied 

Dimension of 

Victimization 

for Clinicians 

and 

Researchers 

20

16 

Burnes 

et al
(111)

 

   

 

4

8 

Prevalence of 

and Risk 

Factors for 

Elder Abuse 

and Neglect 

20

15 

Burnes 

et al
(30)

 

   

 



166 

 

in the 

Community: 

A 

Population-

Based Study 

4

9 

Socioeconom

ic status, 

social 

relations and 

domestic 

violence 

(DV) against 

elderly 

people in 

Canada, 

Albania, 

Colombia 

and Brazil 

20

15 

Guedes 

et al
(97)

 

   

 

5

0 

Violência 

física e 

psicológica 

contra 

idosos: 

pevalência e 

fatores 

associados 

20

15 

Paiva et 

al
(114)

 

 

   

 

5

1 

Característica

s del abuso y 

maltrato de 

personas 

ancianas en 

Puerto Rico 

20

07 

Sanchez 
(136) 

   

 

5

2 

Financial 

Exploitation 

and 

Psychologica

l 

Mistreatment 

Among Older 

Adults: 

Differences 

Between 

African 

Americans 

and Non-

20

10 

Beach et 

al
(56) 

   

 



167 

 

African 

Americans in 

a Population-

Based Survey 

5

3 

The 

relationship 

between 

older 

people‟s 

awareness of 

the term 

elder abuse 

and actual 

experiences 

of elder 

abuse 

20

13 

Naughto

n et 

al
(129) 

   

 

5

4 

Longitudinal 

prevalence 

and 

correlates of 

elder 

mistreatment 

among older 

adults 

receiving 

home visiting 

nursing. 

20

15 

Friedma

n et al
(74)

 

   

 

5

5 

Violencia 

intrafamiliar 

contra el 

adulto mayor 

en una 

comunidad 

de Guinea 

Bissau 

20

13 

Pina et 

al
(140)

 

   

 

5

6 

Abuse and 

Neglect 

Experienced 

by Aging 

Chinese in 

Canada 

20

11 

Lai
(31) 

   

 

5

7 

Verbal 

Mistreatment 

of the Elderly 

20

14 

Fulmer 

et al
(102) 

   

 



168 

 

5

8 

Maltrato a 

los ancianos. 

Estudio en el 

consejo 

popular de 

belén, habana 

vieja 

20

02 

Miranda 

et al
(103) 

   

 

5

9 

Psychologica

l abuse and 

its 

characteristic 

correlates 

among 

elderly 

Taiwanese 

20

06 

Jing-Jy 

Wang
(10

6) 

   

 

6

0 

Elder Abuse 

and Neglect: 

A Survey of 

Irish General 

Practitioners 

20

08 

O‟brien 

et al
(160) 

   

 

6

1 

Abuse in 

Mexican 

Older Adults 

with Long-

Term 

Disability: 

National 

Prevalence 

and 

Associated 

Factors. 

20

15 

Giraldo-

Rodrígu

ez et 

al
(13)

 

   

 

6

2 

Elder 

Mistreatment 

in U.S. 

Community-

Dwelling 

Chinese 

Older 

Women 

20

16 

Dong et 

al
(101)

 

   

 

6

3 

Social-

relational risk 

factors for 

predicting 

elder 

physical 

20

12 

Heydric

h et 

al
(112) 

    

 



169 

 

abuse: an 

ecological bi-

focal model 

6

4 

Rompendo o 

silêncio e 

suas 

barreiras: um 

inquérito 

domiciliar 

sobre a 

violência 

doméstica 

contra idosos 

em área de 

abrangência 

do Programa 

Médico de 

Família de 

Niterói, Rio 

de Janeiro, 

Brasil 

20

08 

Moraes 

et al
(115) 

    

 

6

5 

A 

Description 

of Cases of 

Severe 

Physical 

Abuse in the 

Elderly and 

1-Year 

Mortality 

20

14 

Friedma

n et 

al
(161) 

    

 

6

6 

Prevalence 

and 

correlates of 

abuse 

screening 

items among 

community-

dwelling 

Hong Kong 

Chinese older 

adults 

20

15 

Leung et 

al
(116)

 

   

 

6

7 

Financial 

Abuse of 

Older People 

by a 

20

14 

Adams 

et al
(73) 

    

 



170 

 

Family 

Member: A 

Difficult 

Terrain for 

Service 

Providers in 

Australia 

6

8 

A 

Population-

Based Study 

of Physical 

Function and 

Risk for 

Elder Abuse 

Reported to 

Social 

Service 

Agency: 

Findings 

from the 

Chicago 

Health and 

Aging 

Project 

20

14 

Dong et 

al
(11)

 

   

 

6

9 

Vulnerability 

Risk Index 

Profile for 

Elder Abuse 

in a 

Community-

Dwelling 

Population 

20

14 

Dong et 

al
(29)

 

   

 

7

0 

Urban and 

Rural 

Variations in 

the 

Characteristi

cs Associated 

with Elder 

Mistreatment 

in a 

Community-

Dwelling 

Chinese 

Population 

20

13 

Dong et 

al
(162)

 

   

 



171 

 

7

1 

Elder Self-

Neglect Is 

Associated 

With 

Increased 

Risk for 

Elder Abuse 

in a 

Community-

Dwelling 

Population: 

Findings 

From the 

Chicago 

Health and 

Aging 

Project 

20

13 

Dong et 

al
(163)

 

   

 

7

2 

Violência 

contra idosos 

no ambiente 

doméstico: 

prevalência e 

fatores 

associados 

(Recife/PE) 

20

12 

Duque 

et al
(16)

 

   

 

7

3 

The 

associations 

of gender, 

depression 

and elder 

mistreatment 

in a 

communityd

welling 

Chinese 

population: 

The 

modifying 

effect of 

social 

support 

20

10 

Dong et 

al
(122)

 

   

 

7

4 

Prevalence 

and 

Correlates of 

Elder 

20

14 

Dong et 

al
(164)

 
   

 



172 

 

Mistreatment 

in a 

Community-

Dwelling 

Population of 

U.S. Chinese 

Older Adults 

7

5 

Comportamie

nto de 

violencia 

intrafamiliar 

en el adulto 

mayor 

20

09 

Santaló 

et al
(126)

 

   

 

7

6 

Factores 

asociados 

con el auto-

reporte de 

maltrato em 

adultos 

mayores de 

México 

20

09 

Gonzále

z e 

Zinder
(12

4)
 

   

 

7

7 

Prevalencia y 

factores de 

riesgo de 

sospecha de 

maltrato en 

población 

anciana 

20

05 

Romero 

et al
(165)

 

   

 

7

8 

Elderly 

Abuse and 

Alcohol 

Consumption 

20

13 

Silvia 

Rusac et 

al
(166)

 
   

 



173 

 

 

 ANEXOS  



174 

 

Anexo A - Instrumento da Pesquisa 

Início da entrevista: ____h ____min 

 

Meu nome é <…>. Sou entrevistador(a) da UFSC e, conforme 

combinamos com o(a) Sr.(a), estou aqui para realizarmos a 

entrevista da mesma pesquisa que o(a) Sr.(a) participou em 

2009/2010 sobre a saúde dos idosos de Florianópolis. Sua 

participação é muito importante, pois poderemos verificar como 

está a saúde das pessoas com 60 anos ou mais da cidade de 

Florianópolis. Se o(a) entrevistado(a) tiver que marcar para outro dia, 

anotar na planilha de campo Dia e Hora da entrevista agendada. Caso 
você tenha chegado na casa no horário combinado e não encontrar 

ninguém, deixe um bilhete informando que esteve no local e que entrará 

em contato para remarcar. Caso o(a) entrevistado(a) tenha concordado 
ou tenha ficado na dúvida, continue: Gostaríamos de lhe fazer 

algumas perguntas sobre a sua saúde e também tomar algumas 

medidas como, por exemplo, sua altura e peso. Este questionário 

não possui respostas certas ou erradas. As informações dadas 

pelo(a) Sr.(a) não serão divulgadas, nem as respostas que o(a) Sr.(a) 

nos der. Peço que durante esta entrevista o(a) Sr.(a) não tome café, 

chimarrão, chá ou qualquer outro alimento que possa influenciar na 

sua pressão arterial, pois iremos verificá-la. Desde já agradeço a sua 

disponibilidade. Este é o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no qual o(a) Sr.(a) concorda em participar da 

pesquisa, fique à vontade para fazer a leitura e, se assim desejar, 

assinar. Uma cópia ficará com o(a) Sr.(a). 

BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO 

Etiqueta de 
identificaç

ão 

ESTE BLOCO DEVERÁ ESTAR PREENCHIDO 

ANTES DA ENTREVISTA. 

Setor censitário IBGE __ ___ ___ 

Número do questionário: ____  __  __  __ 

Nome DO 

ENTREVISTADO__________________________________

_________________ 

NOME DA MÃE 

__________________________________________________

_________ 

 

SETOR_C

ENS 

ID 

NOME 

NOMEMA

E 

DATANA

SC 

LOCALN
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Data de nascimento: dia |__ __|mês |__ __| ano |__ __ __ __| 
Local de nascimento: 

Cidade:__________________Estado:___________________

_País:___________ 

Nome do entrevistador: 

_______________________________ 

Endereço 

completo:__________________________________ 

Logradouro:_____Nome:___________________________

_______________________ 

Número:___________Complemento:_________________

_Bairro:_____________________ 

CEP:_ _ _ _ _ -_ _ _  

Telefone residencial (fixo)______________________ 

Celular do entrevistado ________________________ 

Telefone trabalho ______________________________ 

Celular de outro membro da família: 

__________________(nome:____________) 

Telefone de um parente/amigo 

próximo______________________ 

(nome:______________) 

Ponto de referência do domicílio 

_________________________________ 

 

ASC 

ESTANAS

C 

PAISNAS

C 

ENTREVI

STADOR 

ENDEREÇ

O 

BAIRRO 

CEP 

TEL 

CEL 

OUTRO_T

EL 

OUTRO_T

EL 

NOME 

OUTRO_C

EL 

NOME 

REFDOMI

CILIO 

Data da entrevista (1
a
 visita): _____/ _____/ _____ 

Data da entrevista (2
a
 visita): _____/ _____/ _____  

 

DATAEN

TREV1 

DATAEN

TREV2 

BLOCO GERAL 

As questões a seguir são para o(a) entrevistador(a) somente anotar as 

respostas, sem perguntar ao entrevistado. 

1. Quem responde: 
(1) Idoso 

(2) Informante _____________________________ 

RESP_ 

2. Sexo do(a) idoso(a): 
(1) Masculino – Pule e marque 8888 nas questões 353 a 

356 

(2) Feminino 

SEXO_ 

AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O(A) 

SENHOR(A), SUA FAMÍLIA E SUA CASA. 
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[AS QUESTÕES 7 E 28 PODERÃO SER RESPONDIDAS SOMENTE 

PELO(A) IDOSO(A). AS DEMAIS PODERÃO SER RESPONDIDAS 

PELO(A) IDOSO(A) OU INFORMANTE] 

3. Quantos anos o(a) Sr.(a) tem? (Marcar os anos 

completos) 

Idade |__ __ __|  

(9999) Não sabe ou não quer informar 

IDADE_ _ 

_ 

4. Neste momento o(a) Sr.(a) está? 

(1) Casado(a)/ com companheiro(a)– Pule para a 

questão 7 e marque 8888 nas questões5 e 6 

(2) Solteiro(a) 

(3) Divorciado(a)/separado(a) 

(4) Viúvo(a) 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

ESTADOC

IVIL01_ 

O(a) Sr.(a) sabe ler e escrever? 
(0) Não – Marque opção (0) Resposta errada nas questões 
91 e 92 

(1) Sim 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

ALFABET

IZADO_ 

O(a) Sr.(a) estudou na escola? 
(0) Não – Pule para questão 11, marque8888 na questão 

10 

(1) Sim 

(9999) Não sabe ou não quer informar– Pule para a 

questão 11, marque 8888 na questão 10 

ESTUDO_ 

Quantos anos o(a)Sr.(a) estudou?(Marcar os anos 

completos) 
Anos |__ __| 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

ANOSEST

UDO_ _ 

Cuidador é uma pessoa que fica lhe ajudando nas 

suas atividades diárias, como tomar banho, vestir-

se, alimentar-se ou ajudar a tomar seus remédios. 

O(a) Sr.(a) tem cuidador? 
(0)Não - Pule para a questão 13, marque 8888 na 
questão12 

(1) Sim 

CUIDADO

R_ 
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(9999) Não sabe ou não quer informar- Pule para a 
questão 13, marque 8888 na questão 12 

Quem é seu cuidador principal? 
(1) Esposo(a)/companheiro(a) 

(2) Filho(a)/Neto(a) 

(3) Cuidador formal (pessoa contratada para cuidar do 

idoso) 

(4) Outros 

(5) Sem cuidador fixo 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

PRINCIPC

UIDA_ 

Com quem o(a) Sr.(a) mora?  

Só – Pule para a 

questão 20, 

marque 8888 

nas questões 14 

a 19 e na 

questão 27 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer informar 

MORA01_ 

Com cuidador 

profissional 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer informar 

MORA02_ 

Com o 

cônjuge/compan

heiro(a) 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer informar 

MORA03_ 

Com outros de 

sua geração 

[irmã(o), 

cunhada(o), 

amigo(a)] 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer informar 

MORA04_ 

Com filhos 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer informar 

MORA05_ 

Com netos 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) Não 

sabe ou não 

querinformar 

MORA06_ 
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5. Quantas pessoas vivem com o(a) Sr.(a)? [exceto o(a) 

entrevistado(a)] 

|__ __| pessoas 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

PESSOAS

_ _ 

6. Em relação à sua vida financeira,o(a) Sr.(a) tem 

algum tipo de renda? 
(0) Não– Pule para a questão 27, marque 8888 nas 

questões 21 a 26 
(1) Sim  

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RENDA01 

_  

 

7. O(a) Sr.(a) tem algum trabalho remunerado 

atualmente? 

(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

TRABAL

HA _  

8. Recebe aposentadoria? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

APOSENT

ADORIA_ 

9. Recebe pensão? 

(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

PENSAO_ 

10. Recebe ALGUMA outra renda? 

(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RENDA02

_ 

11. Considerando todas as SUAS fontes de renda, 

quanto o(a) Sr.(a) recebeu no último mês? 

R$ _________,00 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RENDA03

_ _ _ _ _, _ 

_ 

12. Quantas pessoas dependem dessa renda, incluindo 

o(a) Sr.(a)? 

(1) Só eu 

RENDA04

_ 
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(2) 2 

(3) 3 

(4) 4 

(5) 5 ou mais 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

BLOCO SAÚDE MENTAL 
[PODERÁ SER RESPONDIDO SOMENTEPELO(A) IDOSO(A). 

AS PERGUNTAS 60 A 93 DEVERÃO SER RESPONDIDAS 

PELO(A) IDOSO(A) MESMO QUE O INFORMANTE ESTEJA 

RESPONDENDO]. 

13. Que 

dia do mês é 

hoje? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

1_ 

14. Em 

que mês 

estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

2_ 

15. Em 

que ano 

estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

3_ 

16. Em 

que dia da 

semana 

estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

4_ 

17. Qual é 

a hora 

aproximada? 
(Considere a 

variação de + 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

MMSE0

5_ 
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ou -1 hora) mar 

18. Em 

que local nós 

estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

6_ 

19. Em 

que rua nós 

estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

7_ 

20. Em 

que bairro 

nós estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

8_ 

21. Em 

qual cidade 

nós estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE0

9_ 

22. Em 

qual estado 

nós estamos? 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888)  

Não se aplica 

(999

9) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE1

0_ 

Eu vou dizer 3 palavras e o(a) Sr.(a) irá repetí-las a seguir: 
CARRO, VASO, TIJOLO (Se ele não entender as três palavras, 

repita pausadamente 3 vezes, no máximo) 

23. CAR
RO 

(0) 
resposta 

errada 

(1)  
resposta 

correta 

(8888) 
Não se 

aplica 

(9999) 
Não 

quer 

infor

mar 

MMSE1
1_ 

24. VAS (0)  (1)  (8888) (9999) MMSE1
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O resposta 

errada 

resposta 

correta 

Não se 

aplica 

Não 

quer 

infor

mar 

2_ 

25. TIJO

LO 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

infor

mar 

MMSE1

3_ 

O(a) Sr.(a) faz cálculos / contas? 
(0) Não – Peça para soletrar a palavra MUNDO de trás 
para diante, marque 8888 nas questões 74 a 78e responda 

as questões 79 a 83 

(1) Sim – Peça para fazer a subtração seriada,responda as 

questões 74 a 78 e marque 8888 nas questões79 a 83 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não quer informar 

MMSE1

5_ 

Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, 

quanto resta? E se retirarmos mais 7 reais, quanto resta? (total de 5 

subtrações, continuar a subtração seguinte do resultado anterior, mesmo 

que esteja errado) 

______  
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

inform

ar 

MMSE1

6_ 

______  
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

inform

ar 

MMSE1

7_ 

______  
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

se aplica 

(9999) 

Não 

quer 

inform

ar 

MMSE1

8_ 

______  
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

inform

MMSE1

9_ 
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ar 

______  
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

inform

ar 

MMSE2

0_ 

Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “MUNDO” de 

trás para diante.  

O 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

informa

r 

MMSE2

1_ 

D 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

informa

r 

MMSE2

2_ 

N 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

informa

r 

MMSE2

3_ 

U 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

informa

r 

MMSE2

4_ 

M 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não 

quer 

informa

r 

MMSE2

5_ 

O(a) Sr.(a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? 

Registre as palavras que foram repetidas, corretamente. Se houver erros, 

corrija-os e prossiga. Considere correto se o entrevistado 

espontaneamente se auto-corrigir. 

 84.1- Carro 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE2

6_ 
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84.2- Vaso (0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE2

7_ 

84.3- Tijolo (0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE2

8_ 

Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto? Repita com a 
caneta. Registre as respostas corretas. 

Relógio 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMS

E29_ 

Caneta 
(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMS

E30_ 

Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o(a) Sr.(a) 

a repita depois de mim: (Considere acerto somente se a 

repetição for perfeita) 

“ E  AQU , 

NEM ALI, 

 E  LÁ” 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE3

1_ 

Diga: Por favor,pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio 

e coloque-o no chão: (Considere acerto a realização de cada etapa 

pedida. Não mostre como se faz. Se o indivíduo pedir ajuda no meio da 
tarefa não dê dicas). 

Com a mão 

direita 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE3

2_ 

Dobre-o ao 

meio 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE3

3_ 

Coloque-o no 

chão 

(0)  

resposta 

errada 

(1)  

resposta 

correta 

(8888) 

Não se 

aplica 

(9999) 

Não quer 

informar 

MMSE3

4_ 

Por favor, faça o que está escrito aqui: (mostre o cartão). 

(Não auxilie se pedir ajuda ousó ler a frase sem realizar o 
comando. Pergunte antes se a pessoa está enxergando bem 

ou se precisa colocar os óculos). 

 

“FECHE OS 
(0)  (1)  (8888) (9999) MMSE3



184 

 

OLHOS” resposta 

errada 

resposta 

correta 

Não se 

aplica 

Não quer 

informar 

5_ 

Peça-lhe para escrever uma frase. Se não 

compreender o significado ajude com: “alguma 

frase que tenha começo, meio e fim; ou alguma coisa 

que queira dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”. 
(0) Resposta errada 

(1) Resposta correta 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não quer informar 

MMSE3

6_ 

Copie este desenho(mostre o cartão). Peça–lhe que 

copie o desenho no espaço abaixo, da melhor forma 

possível. Considere certo se ambas as figuras tiverem 

5 lados e uma intersecção entre elas. 
(0) Resposta errada 

(1) Resposta correta 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não quer informar 

MMSE3

7_ 

AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O SEU 

HUMOR 
[PODERÁ SER RESPONDIDO SOMENTEPELO(A) IDOSO(A)] 

O(a) Sr.(a), de um 

modo geral, está 

satisfeito(a) com a sua 

vida ? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS01_ 

O(a) Sr.(a) tem a 

sensação de que a sua 

vida anda meio vazia ? 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS02_ 

O(a) Sr.(a) tem medo 

de que alguma coisa 

ruim vai lhe acontecer 

? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS03_ 



185 

 

 

a 

Na maior parte do 

tempo,o(a) Sr.(a) se 

sente feliz? 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS04_ 

Nos últimos tempos 

o(a) Sr.(a) deixou de 

fazer muitas 

atividades, ou coisas 

que tinha interesse em 

fazer? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS05_ 

O(a) Sr.(a) se sente 

impotente diante das 

coisas, incapaz diante 

das coisas? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS06_ 

O(a) Sr.(a) acha que 

tem mais problemas de 

memória que a maioria 

das pessoas? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS07_ 

O(a) Sr.(a) se sente 

cheio(a) de energia? (0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS08_ 

O(a) Sr.(a) anda sem 

esperança em relação 

às coisas da sua vida? 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS09

_ 

O(a) Sr.(a) acha a que 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

(9999) Não 

sabe ou não 

GDS10

_ 
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maioria das pessoas 

está melhor que Sr.(a)? 

Não 

se 

aplic

a 

quer 

informar 

Acontece com 

frequência de o(a) 

Sr.(a) sentir que as 

coisas estão chatas, 

sem graça? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS11

_ 

Na maior parte do 

tempo o(a) Sr.(a) anda 

de bom humor? 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS12

_ 

Nos últimos tempos 

o(a) Sr.(a) tem 

preferido ficar mais 

em casa do que antes? 

Deixou de sair e fazer 

coisas novas fora de 

casa? 

(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS13

_ 

O(a) Sr.(a) acha que 

estar vivo agora é 

maravilhoso? 
(0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic

a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS14

_ 

O(a) Sr.(a) se sente 

inútil, sem valor? (0) 

Não 

(1) 

Sim 

(888

8)  

Não 

se 

aplic
a 

(9999) Não 

sabe ou não 

quer 

informar 

GDS15

_ 

AGORA EU VOU PERGUNTAR SOBRE ALGUMAS 

ATIVIDADES E TAREFAS DO SEU DIA-A-DIA. POR FAVOR, 

DIGA SINCERAMENTE SE CONSEGUE FAZER CADA COISA 

SEM NENHUMA DIFICULDADE, COM POUCA 
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DIFICULDADE, COM MUITA DIFICULDADE OU NÃO 

CONSEGUE FAZER. 

[PODERÁ SER RESPONDIDOPELO(A) IDOSO(A) OU 

INFORMANTE] 

Deitar/ 

levantar 

da cama 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

1 _ 

Comer 
(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

2 _ 

Cuidar 

da 

aparênci

a 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

3 _ 

Andar 

no plano 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

4 _ 

Tomar 

banho 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

5 _ 

Vestir-

se 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

6 _ 



188 

 

Ir ao 

banheiro

, quando 

sente 

vontade, 

em 

tempo 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

7 _ 

Subir 

um 

lance de 

escadas 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

8 _ 

Tomar 

seus 

remédio

s na 

hora 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD0

9 _ 

Andar 

perto de 

casa 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD1

0 _ 

Fazer 

compras 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD1

1 _ 

Preparar 

refeiçõe

s 

(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 
dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 
rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 
quer 

informar 

AVD1

2 _ 

Cortar 
(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

(2) 

Muit

(3) 

Nã

(9999) 

Não sabe 

AVD1

3 _ 
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as unhas 

dos pés 

de a 

dific

ulda

de 

o 

rea

liz

a 

ou não 

quer 

informar 

Sair de 

ônibus 

ou táxi 
(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD1

4 _ 

Fazer 

limpeza 

da casa 
(0)Nenh

uma 

(1)Pouca 

dificulda

de 

(2) 

Muit

a 

dific

ulda

de 

(3) 

Nã

o 

rea

liz

a 

(9999) 

Não sabe 

ou não 

quer 

informar 

AVD1

5 _ 

BLOCO MORBIDADES 

[A QUESTÃO 336 PODERÁ SER RESPONDIDA SOMENTE 

PELO(A) IDOSO(A). AS DEMAIS PODERÃO SER 

RESPONDIDAS PELO(A) IDOSO(A) OU INFORMANTE] 

ALGUM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE JÁ DISSE 

QUE O(A) SR.(A) TEM/TEVE: 

Doença de 

coluna ou 

costas? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

CO

ST

AS 

_ 

Artrite ou 

reumatismo? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

AR

TRI

TE_ 

Câncer? 
(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

CA

_ 

Diabetes? 
(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

DIA

B_ 

Bronquite ou 

asma? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

BR

ON

Q_ 

Doença do 

coração ou 

cardiovascular? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

CA

RDI

O_ 



190 

 

Insuficiência 

renal crônica? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

RE

NA

L_ 

Tuberculose? 
(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

TB_ 

Cirrose? 
(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

CIR

RO

SE_ 

Derrame ou 

AVC ou 

isquemia 

cerebral? 

(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

AV

C_ 

Osteoporose? 
(0) Não (1) 

Sim 

(9999) Não sabe ou não 

quer informar 

OS

TE

OP_ 

Hipertensão (pressão alta)? 
(0) Não - Pule para a questão 334 e marque 8888 na questão 

333 
(1) Sim 

(9999) Não sabe ou não quer informar –Pule para a questão 334 

e marque 8888 na questão 333 

HA

S01

_ 

BLOCO SOBRE VIOLÊNCIA 
[PODERÁ SER RESPONDIDO SOMENTE PELO(A) IDOSO(A)] 

QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM DE ABUSO/VIOLÊNCIA 

O(a) Sr.(a) tem alguém que lhe faz companhia, que 

o(a) leva para fazer compras ou ao médico? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL01

_ 

O(a) Sr.(a) está ajudando a sustentar alguém? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL02

_ 
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O(a) Sr.(a) muitas vezes se sente triste ou só? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL03

_ 

Alguma outra pessoa toma decisões sobre sua vida – 

do tipo como o(a) Sr.(a) deve viver ou onde deve 

morar? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL04

_ 

O(a) Sr.(a) se sente desconfortável com alguém da sua 

família? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL05

_ 

O(a) Sr.(a) é capaz de tomar seus remédios e ir para os 

lugares por conta própria? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL06

_  

O(a) Sr.(a) sente que ninguém quer o(a) Sr.(a) por 

perto? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL07

_ 

Alguém da sua família bebe muito? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL08

_ 
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Alguém da sua família obriga o(a) Sr.(a) a ficar na 

cama ou lhe diz que está doente quando o(a) Sr.(a) 

sabe que não está? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL09

_ 

Alguém já obrigou o(a) Sr.(a) a fazer coisas que não 

queria fazer? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL10

_ 

Alguém já pegou coisas que pertencem ao(a) Sr.(a) 

sem o seu consentimento? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL11

_ 

O(a) Sr.(a) confia na maioria das pessoas da sua 

família? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL12

_ 

Alguém lhe diz que o(a) Sr.(a) causa muitos 

problemas? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL13

_ 

Em casa, o(a) Sr.(a) tem liberdade suficiente para ficar 

sossegado(a) quando quer? 
(0) Não 

(1) Sim 

RVI
OL14

_ 



193 

 

 

 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

Alguém próximo ao(a) Sr.(a) tentou machucá-lo(a) ou 

prejudicá-lo(a) recentemente? 
(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

RVI

OL15

_ 

O(A) idoso(a) é acamado(a)? 

(0) Não 

(1) Sim 

(8888) Não se aplica 

(9999) Não sabe ou não quer informar 

ACA

M01_ 

TERMINEI A ENTREVISTA, AGRADEÇO A SUA 

PARTICIPAÇÃO, COLABORAÇÃO E PACIÊNCIA. O NOSSO 

TRABALHO É SUPERVISIONADO PELA UNIVERSIDADE, 

ASSIM, PODE SER QUE OUTRO PESQUISADOR ENTRE EM 

CONTATO COM O(A) SR.(A) PARA CONFIRMAR APENAS 

ALGUNS DADOS. MUITO OBRIGADO(A)! 
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Anexo B - Parecer do CEPSH/UFSC do Estudo EpiFloripa Idoso 

2009/2010 
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Anexo C - Parecer do CEPSH/UFSC do Estudo EpiFloripa Idoso 

2013/2014 
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Anexo D - Termo de consentimento livre e esclarecido do Estudo 

EpiFloripa Idoso 2013/2014 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

O Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Condições 

gerais de saúde e hábitos de vida em idosos: estudo longitudinal de 
base populacional em Florianópolis, SC, EpiFloripa 2013”. Sua 

colaboração neste estudo é MUITO IMPORTANTE, mas a decisão de 

participar é VOLUNTÁRIA, o que significa que o(a) Senhor(a) terá o 

direito de decidir se quer ou não participar, bem como de desistir de 

fazê-lo a qualquer momento.  

Esta pesquisa tem como objetivo acompanhar a situação de saúde dos 

participantes do Estudo Epifloripa entrevistados em 2009/2010 e 

estabelecer sua relação com condições socioeconômicas, demográficas e 

de saúde. 

Garantimos que será mantida a CONFIDENCIALIDADE das 

informações e o ANONIMATO. Ou seja, o seu nome não será 

mencionado em qualquer hipótese ou circunstância, mesmo em 

publicações científicas. NÃO HÁ RISCOS quanto à sua participação e o 

BENEFÍCIO será conhecer a realidade da saúde dos moradores de 

Florianópolis, a qual poderá melhorar os serviços de saúde em sua 

comunidade.    

Será realizada uma entrevista e também serão verificadas as seguintes 

medidas: pressão arterial (duas vezes), peso, altura e cintura que não 

causarão problemas à sua saúde. Para isso será necessário 

aproximadamente uma hora. Os seus dados coletados anteriormente na 

entrevista realizada em 2009/2010 serão novamente utilizados para fins 

comparativos. 

 Em caso de dúvida o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com 

 rofessora Eleonora d‟Orsi, coordenadora deste projeto de pesquisa, no 

endereço abaixo: 
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DADOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

DE PESQUISA:  

Nome completo:  rofessora Eleonora d‟Orsi, 

Doc. de Identificação: 6271033 SSP/SC 

Endereço completo: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Departamento de Saúde Pública - Trindade  

Florianópolis/SC - 88040-900 

Fone: (+55 48) 3721-9388 ramal 206 

Endereço de email: eleonora@ccs.ufsc.br 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONSENTIMENTO DO VOLUNTÁRIO:  

Nome completo ____________________________________________ 

Doc. de Identificação ________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO E ASSENTIMENTO/ANUÊNCIA DE 

PARTICIPANTE VULNERÁVEL: (Quando se tratar de população 

vulnerável) 

Nome completo _____________________________________ 

Doc. de Identificação_________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

LEGAL:  

(Quando se tratar de população vulnerável) 

Nome completo ____________________________________________ 

Doc. de Identificação ________________________________________  

Tipo de representação: _______________________________________  

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO:  

 
“ eclaro que, em ____/____/____, concordei em participar, na 

qualidade de participante do projeto de pesquisa intitulado “Condições 

gerais de saúde e hábitos de vida em  idosos: estudo longitudinal de 

base populacional em Florianópolis, SC, EpiFloripa 2013”, assim 

como autorizo o acesso aos meus dados previamente coletados, após 

estar devidamente informado sobre os objetivos, as finalidades do 

estudo e os termos de minha participação. Assino o presente Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, que serão assinadas 

também pelo pesquisador responsável pelo projeto, sendo que uma 

cópia se destina a mim (participante) e a outra ao pesquisador.” 

“As informa ões fornecidas aos pesquisadores ser o utilizadas na exata 

medida dos objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que 
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minha identificação será mantida em sigilo e sobre a responsabilidade 

dos proponentes do projeto.” 

“  o receberei nenhuma remunera  o e n o terei qualquer ônus 

financeiro (despesas) em função do meu consentimento espontâneo em 

participar do presente projeto de pesquisa. Independentemente deste 

consentimento, fica assegurado meu direito a retirar-me da pesquisa em 

qualquer momento e por qualquer motivo, sendo que para isso 

comunicarei minha decisão a um dos proponentes do projeto acima 

citados.” 

 

________________________, ______ de ______________, de _______ 

 (local e data)  

 

__________________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 




