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RESUMO 

 

Este estudo aborda as características da violência notificada contra mulheres 

idosas. A violência contra a pessoa idosas se caracteriza por diferentes 

formas de agressão (física, psicológica, verbal, sexual, financeira, 

negligência ou abandono), sendo considerada qualquer ação ou omissão 

praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou 

sofrimento. Neste cenário, o presente estudo tem por objetivo descrever as 

características da violência contra as mulheres idosas, o perfil das idosas em 

situação de violência e o perfil do suposto autor da agressão, notificadas por 

profissionais de saúde, no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), de 2008 a 2014, em Santa Catarina. Trata-se de 

estudo descritivo, retrospectivo, com dados secundários obtidos através do 

SINAN de Santa Catarina, região sul do Brasil. Analisaram-se as 

características sociodemográficas das idosas em situação de violência 

(escolaridade, cor de pele e situação conjugal), características da violência 

notificada (tipo de violência, meio de agressão, polivitimização, local da 

ocorrência, turno da ocorrência, violência por repetição e óbitos decorrentes 

da violência) e características do provável autor da agressão (sexo, número 

de agressores, vínculo do agressor com a idosa e suspeita do uso de álcool). 

Foram calculadas as frequências absolutas e relativas com seus respectivos 

intervalos de 95% de confiança (IC95%). O teste qui-quadrado e teste exato 

de Fisher foram aplicados para comparação entre as variáveis, com nível de 

significância a 5%. Utilizou-se o programa estatístico Stata versão 14.0 para 

realização das análises. Foram analisadas 1077 notificações de violência 

contra idosas, estratificadas por faixa etária (60 a 74 anos e 75 anos ou 

mais). A média de idade das mulheres foi de 71 anos (IC 95%: DP=8,78), a 

maioria relatou cor de pele branca (IC 95%: 89,4%) e ter até 4 anos de 

estudos (IC 95%: 71,1%) sendo a baixa escolaridade mais frequente entre 

idosas com 75 anos ou mais (IC 95%: 82,7%). Dentre as idosas mais jovens 

(60-74 anos), predominaram mulheres casadas/união estável, violência 

perpetrada por parceiros íntimos ou familiares, do sexo masculino, 

ocorridas nas residências. A tipologia mais frequente foi a violência física 

(IC 95%: 50,5%), seguida pela psicológica (IC 95%: 28,0%), sendo que em 



 
 
33 casos a agressão resultou em morte. Entre aquelas com 75 anos ou mais, 

a maioria era viúva ou separada, os familiares e cuidadores os principais 

agressores, tanto do sexo masculino como feminino, com destaque para a 

violência física (IC 95%: 31,1%) e negligência (IC 95%: 30,2%), ocorrendo 

principalmente em âmbito domiciliar, resultando em 8 caosos de mortes 

decorrentes das agressões. Em 70,1% (IC 95%) das notificações, os 

agressores não haviam consumido substâncias alcoólicas no ato da agressão. 

Destacam-se como principais achados deste estudo, as diferentes 

características da violência identificada segundo faixa etária. Dentre as 

idosas mais jovens (60-74 anos), predominaram mulheres casadas/ com 

companheiro, que sofreram agressões perpetradas por parceiros íntimos ou 

familiares, do sexo masculino, ocorridas nas residências. A tipologia mais 

frequente foi a violência física, seguida pela psicológica, sendo que em 33 

casos a agressão resultou em morte. Entre aquelas com 75 anos ou mais a 

maioria não possuia parceiro, predominando as agressões cometidas por 

familiares e cuidadores no âmbito doméstico, tanto do sexo masculino como 

feminino, com maior frequência de polivitimização e reincidência das 

agressões. Destaque para a violência física e negligência, sendo que em 8 

casos a agressão resultou em morte. O conhecimento das diferentes 

manifestações da violência contra mulheres idosas subsidia ações para o seu 

enfrentamento, identificando características de vulnerabilidades onde os 

profissionais de saúde podem intervir. 

 

Palavras-chaves: Maus-tratos ao Idoso. Violência contra a mulher. Idoso. 

Mulheres. 
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ABSTRACT 

 

This study addresses the characteristics of reported violence against older 

women. Violence against the elderly is characterized by different forms of 

aggression (physical, psychological, verbal, sexual, financial, negligence or 

neglect), and any act or omission practiced in a public or private place that 

causes death, harm or suffering is considered. In this scenario, the present 

study aims to describe the characteristics of violence against elderly 

women, the profile of the elderly women in a situation of violence and the 

profile of the alleged perpetrator of the aggression, notified by health 

professionals, in the Notification of Injury Information System (SINAN), 

from 2008 to 2014, in Santa Catarina. This is a descriptive, retrospective 

study with secondary data obtained through SINAN of Santa Catarina, 

southern region of Brazil. Characteristics of reported violence (type of 

violence, means of aggression, polivitimization, place of occurrence, turn of 

occurrence, violence by repetition and (gender, number of aggressors, 

attachment of the aggressor to the elderly and suspected use of alcohol). 

The absolute and relative frequencies were calculated with their respective 

95% confidence intervals (95% CI). The chi-square test and Fisher's exact 

test were applied to compare the variables, with significance level at 5%. 

The statistical program Stata version 14.0 was used to carry out the 

analyzes. We analyzed 1077 reports of violence against the elderly, 

stratified by age group (60 to 74 years and 75 years or more). The mean age 

of the women was 71 years (SD = 8.78), most of them reported white skin 

color (89.4%) and had up to 4 years of schooling (71.1%), with the lowest 

level of schooling being more frequent among elderly women aged 75 years 

or over (82.7%). Among the younger women (60-74 years), married / stable 

union, violence perpetrated by intimate partners or relatives, male, occurred 

in the households. The most frequent typology was physical violence 

(50.5%), followed by psychological (28.0%), and in 33 cases, aggression 

resulted in death. Among those aged 75 and over, most were widowed or 

separated, relatives and caregivers were the main aggressors, both male and 

female, with emphasis on physical violence (31.1%) and neglect (30.2%). , 

occurring mainly in the household, resulting in 8 chaos of deaths resulting 

from the aggressions. In 70.1% of the reports, the perpetrators had not 



 
 
consumed alcoholic substances in the act of aggression. The main findings 

of this study are the different characteristics of violence identified according 

to age group. Among the younger women (60-74 years), married / 

companion women predominated, who suffered aggressions perpetrated by 

intimate partners or relatives, male, occurring in the homes. The most 

frequent typology was physical violence, followed by psychological 

violence, and in 33 cases, aggression resulted in death. Among those aged 

75 years or over, most of them did not have a partner, predominantly the 

aggressions committed by family members and caregivers at home, both 

male and female, with a higher frequency of polyvitisation and reoccurrence 

of aggression. Emphasis was placed on physical violence and neglect, and 

in 8 cases the aggression resulted in death. Knowledge of the different 

manifestations of violence against older women subsidizes actions to 

confront them, identifying vulnerability characteristics where health 

professionals can intervene. 

 

Keywords: Elder Abuse. Violence against women. Aged. Women. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado em Saúde Coletiva investiga 

a violência notificada contra mulheres com 60 anos ou mais. Denomina-

se “Caracterização da violência notificada contra mulheres idosas, de 

2008 a 2014 em Santa Catarina-Brasil”. Estrutura-se em introdução, 

objetivos, revisão de literatura, métodos, resultados e considerações 

finais. 

Na introdução destaca-se os principais aspectos da violência 

notificada contra a pessoa idosa, objeto de estudo dessa dissertação, suas 

definições, magnitude e consequências, em especial contra a mulher 

idosa justificando a relevância do tema. Em seguida apresentamos os 

objetivos geral e específicos do estudo. 

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

descreve-se as definições e tipologias da violência, a violência contra a 

pessoa idosa e a epidemiologia da violência contra a pessoa idosa, com 

ênfase na mulher idosa. O segundo aborda as políticas públicas, com 

ênfase nas políticas públicas para o enfrentamento da violência contra as 

mulheres, assim como as políticas públicas destinadas à população idosa 

e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com os 

principais aspectos de implementação no país.  

No método da dissertação apresenta-se a proposta metodológica 

adotada para o desenvolvimento do estudo, o delineamento e variáveis 

utilizadas, assim como os procedimentos estatísticos utilizados para 

análises dos dados que compõem os resultados. 

Os resultados da dissertação estão apresentados em artigo 

científico intitulado: “Caracterização da violência contra mulheres 
idosa, de 2008 a 2014, em Santa Catarina - Brasil”. O artigo será 

submetido, após avaliação da banca examinadora da dissertação de 

mestrado, a revista Ciência & Saúde Coletiva, seguindo o regimento do 

programa, a versão do manuscrito será em português com as devidas 

formatações estabelecidas pelo periódico submetido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, e nos 

últimos anos, o problema relativo à violência dirigida a essas pessoas 

vem ganhando cada vez mais visibilidade, constituindo-se um grave 

problema de saúde pública (ANSELMO, 2007; MORÉ; KRENKEL, 

2014). No Brasil, de acordo a lei 10.141/03 (ESTATUTO DO IDOSO), 

define como pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a 60 anos, 

porém nos países desenvolvidos, o limite aumenta para 65 anos (WHO, 

2011). 

O processo do envelhecimento, inerente a todos, de forma 

acumulativa e irreversível, conduz a redução da capacidade física e 

mental do ser humano (FRIEDMAN et al., 2011), que somada ao 

preconceito, desrespeito e desigualdade social, pode contribuir para a 

ocorrência de sérios atos de violência contra a pessoa idosa, até mesmo, 

com a possibilidade de morte (PARTEZANI RODRIGUES et al., 2017). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência contra a 

pessoa idosa é definida como “ato, único ou repetido, ou omissão, que 

ocorra em qualquer relação supostamente de confiança, que cause dano 

ou incômodo ao idoso”. 

O ato da violência manifesta-se em formas visíveis (mortes e 

lesões) e invisíveis, neste caso, sem deixar marcas no corpo, mas 

provocando sofrimento, desesperança, depressão e medo. Os maus-

tratos manifestam-se como abuso físico, psicológico, sexual, 

financeiro/econômico, negligência ou abandono e autonegligência. O 

abuso físico se dá com uso intencional da força produzindo injurias, 

feridas, dor ou incapacidade, podendo causar lesões irreparáveis. O 

abuso psicológico refere-se a agressões verbais ou gestuais com o 

objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade 

ou ainda, isolá-la do convívio social. O abuso sexual pode se dar com 

contato físico ou sem contato físico, visando estimular a vítima ou 

utilizá-la para obter excitação sexual e práticas eróticas, impostas por 

meio de aliciamento, violência física ou ameaças. A violência financeira 

/ econômica é o ato de exploração ilegal e sem consentimento dos 

recursos econômicos e patrimoniais do idoso, assim como dano, perda, 

destruição ou retenção de objetos, documentos, entre outros (KRUG et 

al., 2002, BRASIL, 2014). A negligência ou abandono resulta na 

ausência ou recusa de cuidados necessários a alguém. A autonegligência 

acontece quando a pessoa idosa ameaça sua própria saúde ou segurança, 

pela recusa de prover cuidado a si próprio (KRUG, 2002). 
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As agressões existentes nessa faixa etária contextualizam 

diversos aspectos que se qualificam em violência social e familiar, as 

praticadas no ambiente familiar por parentes ou cuidadores se 

constituem na violência doméstica (VD), enquanto que a violência 

social é aquela gerada por ações de discriminação e preconceitos por 

parte da sociedade e/ou de instituições públicas ou privadas (GOLDIM, 

2011). 

No Brasil a VD é objeto da Lei nº 11.340/2006, conhecida como 

Lei “Maria da Penha”, que surgiu como um marco da política de defesa 

das mulheres vítimas da violência (GRIEBLER; BORGES, 2013), onde 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é 

tido como violência doméstica e as formas criminalmente punidas são a 

física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral (art.5º, art.7º). 

De acordo com dados oficiais, 90% dos idosos residem com 

familiares, e justamente neste contexto ocorrem à maioria das agressões, 

principalmente aquelas perpetradas por filhos (as), parentes ou cônjuges 

(BRASIL, 2014). No entanto, a violência nesta parcela da população 

torna-se de difícil investigação, pois o idoso tem medo de denunciar a 

própria família (PARTEZANI RODRIGUES et al., 2017). Apenas um, 

em cada quatro idosos que sofreram violência, denuncia o caso 

(COOPER; LIVINGSTON, 2016), sendo mulheres as principais vítimas 

(MPDFT, 20017). Em 2016, as mulheres constituíam em 51,5% da 

população idosa, e essa é uma tendência para a maioria dos países 

(AGÊNCIA IBGE, 2017). 

Geralmente os familiares são os principais autores da violência 

contra os idosos e as agressões estão relacionadas com o uso de álcool e 

drogas, relação de dependência financeira entre pais e filhos, história de 

violência familiar, sofrimento mental e psiquiátrico entre outros 

(WANDERBROOCKE; MORE, 2012; GARBIN et al., 2016, SILVA; 

DIAS, 2016).  

No entanto, as prevalências de maus-tratos dependem da 

população estudada e suas configurações (LINO et al., 2018). Nos 

Estados Unidos da América, evidencia que entre 3% a 10% da 

população idosa ocorram maus-tratos (HUECKER; SMOCK, 2018). Na 

Europa, entre 2,2% (Irlanda) (NAUGHTON et al., 2012) a 61,1% 

(Croácia) (AJDUKOVIC; OGRESTA; RUSAC, 2009). Na Ásia a maior 

prevalência encontrada foi na China (36,2%), e a menor foi na Índia 

(14%) (WU et al., 2012). Na África esse percentual variou entre 30% a 

43,7% (CADMUS; OWOAJE, 2012; ABDEL RAHMAN; EL 
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GAAFARY, 2012). No contexto brasileiro, Bolsoni e colaboradoras 

(2016), encontraram prevalências de 13% em uma capital do sul do país. 

No entanto, para Duque e colaboradores (2012) foi de 20,8%, em uma 

capital do Nordeste, enquanto no Distrito Federal, 60% (FAUSTINO; 

GANDOLFI; MOURA, 2014).  

Quanto aos tipos de maus-tratos, também depende do local 

estudado, na Europa destacam-se a violência financeira (1,3%), 

psicológica (1,2%), física (0,5%), negligência (0,3%) e abuso sexual 

(0,05%) (NAUGHTON et al., 2012). Nos Estados Unidos dos 5.777 

idosos entrevistados, 11% relataram vítimas de agressões, das quais a 

violência psicológica foi a mais frequente (4,6%), seguida da física 

(1,6%) (ACIERNO et al., 2010).  

No Brasil, em 2017, foram 68.870 denúncias de violações contra 

idosos, 76,84% envolveram negligência, 56,47%, violência psicológica, 

e 42,82%, abuso financeiro (www.agenciabrasil.ebc.com.br). Em SC, no 

ano de 2015, houve 788 denúncias de violências, 263 foram de abuso 

financeiro. No ano seguinte (2016), foram 1.021 denúncias, 347 

referentes ao abuso financeiro, apontando crescimento de 

aproximadamente 32% dos casos (OAB-SC).  

As mulheres idosas estão mais expostas à violência, como 

também, à pobreza, solidão e a viuvez. Apresentam mais problemas de 

saúde, devido às limitações da idade, das perdas, enfermidades e 

dependências, configurando-se na maior parcela da população 

institucionalizada e dependente do poder público ou de caridades 

(BRASIL, 2014).  

A violência constitui-se em uma das principais causas de 

adoecimento e morte para a população idosa (APRATTO Jr., 2010), 

acarreta baixa qualidade de vida, estresse psicológico, falta de 

segurança, lesões e traumas entre outros, afetando a saúde do indivíduo 

de forma crônica (CHAVARRIA-MEJIA; CALIX-PINEDA; 

VASQUEZ-BONILLA 2017). Além disso, a chance do idoso morrer 

nos primeiros três anos a agressão é três vezes maior comparado àquele 

que não vivenciou o problema (DONG; SIMON; EVANS, 2014). 

Neste cenário, a violência contra a pessoa idosa, passa a exigir 

dos setores da saúde e demais envolvidos a detecção e prevenção do 

problema, além da reabilitação das pessoas em situação de violência e 

familiares por meio de ações intersetoriais e multiprofissionais (KRUG, 

2002). As políticas públicas destinadas as pessoas idosas devem ser 

prioridades nas agendas governamentais, além de, estimular mudanças 

conceituais na sociedade em relação ao envelhecimento e garantir a 

http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/
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responsabilização do estado no cumprimento das leis já consolidadas 

(VALADARES; SOUZA, 2010).  

No contexto da vigilância, a notificação compulsória da violência 

tem como princípio a utilização imediata da informação no local onde é 

gerada, além da alimentação dos bancos de dados nacionais. O objetivo 

é permitir análises mais gerais que orientem o planejamento e o 

estabelecimento de ações necessárias ao conjunto ou grupos específicos 

da população brasileira, em situações correntes ou emergenciais (LIMA; 

DESLANDES, 2011). Porém, quando essas análises evidenciam-se 

pouco ou mal conhecidas, podem contribuir para a invisibilidade do 

problema (KIND et al., 2013). 

Portanto, o setor saúde tem papel fundamental na atenção à saúde 

dos idosos em situação de violência, e o profissional de saúde tem a 

obrigação legal de notificar os casos suspeitos ou confirmados de 

qualquer tipo de violência contra o idoso, assim como a realização de 

encaminhamentos necessários (BRASIL, 2003).  

Desta forma, esta pesquisa justifica-se por sua relevância 

temática e também pela escassez de estudos a nível nacional e estadual, 

no contexto da violência notificada contra mulheres idosas, no SINAN. 

Com essa abordagem será possível aprofundar o conhecimento sobre o 

fenômeno da violência notificada contra mulher idosa no estado de SC, 

e obter resultados que subsidiem a formulação de políticas públicas e 

ações dos profissionais de saúde para atender as necessidades dessa 

população, que em muitos casos, são vítimas das violações ao longo da 

vida. 

Portanto, define-se como pergunta de pesquisa, quais são as 

principais características da violência notificada contra as mulheres 

idosas, no SINAN, em SC, entre 2008-2014. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Descrever as características da violência contra as mulheres 

idosas e do provável autor da agressão, notificadas no SINAN, SC. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as características sociodemográficas das mulheres 

idosas em situação de violência; 

 Descrever as características da violência notificada contra as 

mulheres idosas; 

 Descrever as características do provável autor da agressão. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Apresentaremos o suporte teórico para os temas centrais da 

dissertação, caracterização da violência notificada contra mulheres 

idosas, de 2008 a 2014, em SC. Esta revisão de literatura foi elaborada a 

partir da consulta de artigos indexados em bases de dados científicas 

(Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed), livros e publicações 

acadêmicas, além da literatura normativa, composta por legislações e 

políticas públicas relacionadas à temática. 

As informações destinadas a esta revisão de literatura, foram 

organizadas em dois itens centrais. O primeiro apresenta as definições e 

tipologias da violência, a violência contra a pessoa idosa e os fatores 

associados. O segundo aborda as políticas públicas, com ênfase nas 

políticas públicas para o enfrentamento da violência contra as mulheres, 

às políticas públicas destinadas à população idosa e o SINAN. 

 

3.1 VIOLÊNCIA 

 

A temática da violência será abordada em dois subitens. 

Primeiramente, por meio das definições e tipologias e na sequência, a 

violência contra a pessoa idosa e fatores associados, relacionando com 

aspectos de gênero, fomentando a reflexão sobre a violência contra a 

mulher idosa, tema objeto deste estudo. 

 

3.1.1  Definições e Tipologias 

 

A violência sempre fez parte das relações humanas de distintas 

formas utilizando o poder nas relações sociais e de gênero. Entretanto 

apenas nos últimos anos que a temática se tem evidenciado em âmbito 

político e social, na maior parte dos países, em função da alta incidência, 

decorrente as mudanças do perfil epidemiológico (MINAYO, 2005; 

PORTAL SINAN, 2016).  

Para Schraiber et al. (2009), a compreensão histórica da 

violência, e o conhecimento sobre a magnitude social, número de casos 

e regularidades da violência em uma população tem a finalidade de 

gerar políticas públicas mais efetivas. Embora não seja problema 

específico da área da saúde, a violência causa grande preocupação ao 

setor por produzir risco ao processo vital humano e ameaça a vida, 

alterando a saúde, produzindo doenças e até morte (AGUDELO, 1990). 

 



32 

Portanto, considerada um fenômeno multicausal e polissêmico, 

ou seja, um problema complexo, que afeta gravemente a saúde das 

populações reduzindo a qualidade de vida, causando mortes, lesões, 

traumas físicos e mentais, emocionais e espirituais, passando a exigir 

uma reestruturação de todos os setores envolvidos com a temática e em 

especial os serviços de saúde (MINAYO, 2006), na tentativa de melhor 

lidar com o problema (MINAYO, 2005). 

Para Minayo e Souza (1998) a violência é uma questão 

determinada pelas transformações das estruturas sociais, políticas e 

culturais de uma sociedade e precisa ser analisada a partir dessa lógica, 

buscando nesta mesma sociedade mudanças de paradigmas. Uma das 

causas estruturais da violência é a desigualdade social, em especial nas 

relações de poder e de produção, contribuindo com a violência física e 

moral e consolidando hábitos, costumes e tradição (SOUZA; MEIRA; 

MENEZES, 2012). Destaca-se ainda que esteja intimamente relacionada 

com saúde ou bem-estar das pessoas (KRUG, 2002). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o indivíduo que se 

envolve em um comportamento ou ação violenta, expressa a intensão do 

ato realizado, portanto, define violência como: 

 
uso intencional da força ou poder, real ou em 

ameaças, contra si mesmo, outra pessoa, ou contra 

um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha 

possibilidades de resultar em lesão, morte, danos 

psicológicos, problemas no desenvolvimento ou 

privação (p.5. cap.1). 

 

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da OMS (2002), 

propõe descrever a magnitude e o impacto da violência no mundo, com 

abordagens de prevenção do problema com base em um modelo 

ecológico constituído por quatro níveis: individual, relacional, 

comunitário e social (GALHEIGO, 2008). O modelo também tem sido 

utilizado para entender a violência praticada pelo parceiro íntimo e mais 

recentemente o abuso contra idosos, com principal objetivo de explorar 

a relação entre fatores individuais e contextuais, considerando a 

violência como resultado de vários níveis de influência sobre o 

comportamento, conforme demonstrado na figura 1: 
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Figura 1 - Modelo Ecológico para compreender a violência 

 

 
Fonte: Relatório Mundial sobre violência e saúde (OMS, 2002) 

 

Ressalta-se ainda que a violência estrutural constitua o principal 

eixo para as desigualdades sociais, e que as diversas formas de políticas 

existentes (educação, saúde, econômicas e sociais) manifestam situações 

desencadeadoras para tal. Portanto, para assumir a proposta da OMS é 

necessário enfatizar a maneira ágil com que se da à produção da 

violência, ou seja, “todas as coisas são causadas e causadoras”, então os 

fatores se relacionam entre si e tem ação ou efeito no fenômeno 

(MINAYO, 2005).  

Sendo assim, como balizadores de medidas de enfrentamento e 

prevenção a violência, há quatro aspectos importantes a considerar: o 

conhecimento a respeito das peculiaridades das agressões por meio de 

coletas sistemáticas de dados sobre a magnitude, características e 

consequências da violência no país e no mundo; investigação sobre 

ocorrência da violência, suas causas e fatores relacionados; e fatores 

modificáveis e formas efetivas de prevenção (KRUG, 2002). 

Em 1996, durante World Health Assembly, foi divulgada uma 

tipologia para a violência com objetivo de caracterizar seus diferentes 

tipos, e os vínculos existentes entre eles (KRUG, 2002). Então, três 

grandes grupos foram instituídos, de acordo com as características do 

autor da agressão. Violência auto-inflingida ou autoprovocada 

praticada contra si mesmo como suicídio ou comportamentos que 

possam levar a esse desfecho; automutilação grave (cegar-se, amputar 

membros ou genitálias), automutilação estereotipada (bater a cabeça, 

morder-se, cortar olhos ou garganta, arrancar os cabelos) e 

automutilação superficial a moderada (cortar-se, arranhar-se, queimar a 

própria pele, arrancar os cabelos compulsivamente). A Violência 

interpessoal que se subdivide em “violência da família e entre os 
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parceiros íntimos”, ocorrendo entre os membros da família e parceiros 

íntimos, mas não exclusivamente dentro de casa; e “violência 

comunitária”, aquelas de caráter juvenil, estupros, ataques 

sexuais/físicos e institucionais, manifestando-se entre pessoas que 

podem, ou não, ser conhecidas, mas sem laços de parentesco ou afeto 

perpetrada fora do ambiente domiciliar. Violência coletiva 

(extrafamiliar comunitária) tem como ponto de partida a violência 

social, política e econômica fundamentada em interesses econômicos 

por grandes grupos (atos terroristas e guerras) (KRUG, 2002; BRASIL, 

2014). 

Os tipos de violência descritos também são classificados quanto à 

natureza das agressões, e todas podem ser perpetradas nas categorias 

mencionadas, exceto na auto-inflingida, podendo a pessoa ser vítima das 

várias formas de agressão (KRUG, 2002; BRASIL, 2014), conforme 

descrito a seguir: 

 Abuso físico: uso da força produzindo injurias, feridas, dor ou 

incapacidade em outra pessoa. A gravidade do ato pode ser moderada 

(empurrões, tapas, beliscões, sem uso de armas ou outros instrumentos 

que causem lesões) ou severa (lesões temporárias ou permanentes 

causadas pelo uso de armas ou não). 

 Abuso psicológico/moral: constituem agressões verbais ou 

gestuais com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, 

restringir a liberdade ou ainda, isolá-la do convívio social;  

 Tortura: constrangimento por meio do uso da força ou ameaça, 

causando sofrimento físico ou mental; 

 Abuso sexual: ato ou jogo sexual que ocorre nas relações hétero 

ou homossexual visando estimular a vítima ou utilizá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornografias e sexuais impostas por 

meio de aliciamento, violência física ou ameaças. 

 Tráfico de seres humano: movimentos de pessoas por meio de 

engano ou coerção, com finalidade de exploração mediante o uso da 

força ou de outras formas de coação ou a situações de vulnerabilidades; 

 Violência financeira/econômica: ato de exploração ilegal e sem 

consentimento dos recursos financeiros e patrimoniais de uma pessoa, 

dano, perda, destruição ou retenção de objetos, documentos, entre 

outros; 

  A negligência ou abandono: ausência ou recusa de cuidados 

necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados; 

 Intervenção legal: intervenção de agente legal público, polícia 

ou outro agente da lei em sua função, com uso de armas de fogo, 



35 

 
explosivos, objetos contundentes, empurrões, golpes, resultando em 

ferimentos, agressão, constrangimentos e morte. 

A violência contra a pessoa idosa manifesta-se de maneira 

semelhante aos tipos de violência em geral. Porém, algumas definições 

são importantes para a compreensão dos termos “maus-tratos ou 

violência contra a pessoa idosa”. Para isso utilizaremos conceitos 

desenvolvidos pela OMS e adotados no Brasil e pelo Estatuto do Idoso 

(2003). 

Para a OMS violência contra a pessoa idosa é definida como:  
“São ações ou omissões cometidas uma vez ou 

muitas vezes, prejudicando a integridade física e 

emocional da pessoa idosa, impedindo o 

desempenho de seu papel social. A violência 

acontece como quebra de expectativa positiva por 

parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos 

filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, 

da comunidade e da sociedade em geral”. 

 

Neste mesmo sentido o Estatuto do Idoso (2003) declara: 
“Violência contra o idoso é qualquer ação ou 

omissão praticado em local público ou privado 

que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou 

psicológico (Cap. IV, art.19, §1). 

 

“Os casos de suspeita ou confirmação de 

violência, praticados contra idosos, serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos ou privados à autoridade sanitária, 

bem como serão obrigatoriamente comunicados 

por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

autoridade policial; ministério público; conselho 

municipal do idoso, conselho estadual do idoso; 

conselho nacional do idoso (art. 19 do Estatuto do 

Idoso)”. 

 

Estas definições também são utilizadas pelo Ministério da Saúde 

(MS) para fins de notificação no Brasil (BRASIL, 2016). A violência 

contra a pessoa idosa manifesta-se de forma visíveis (mortes e lesões) e 

invisíveis, neste caso, sem deixar marcas no corpo, mas provocando 

sofrimento, desesperança, depressão e medo, e a natureza dessas 

violências pode-se manifestar de acordo as várias formas já 

mencionadas (abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso 
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financeiro e econômico, negligência). Além da autonegligência, 

quando a pessoa idosa ameaça sua própria saúde ou segurança, pela 

recusa de prover cuidado a si próprio; e abandono que se refere à 

ausência ou deserção dos responsáveis institucionais, governamentais ou 

familiares de prestarem cuidados a um idoso. A negligência é uma das 

formas de violência mais comum no Brasil e geralmente está associada a 

outros tipos de violência, como a física e psicológica. 

Portanto o idoso está sujeito a vários tipos de violações, seja de 

natureza física ou psicológica, ou por maus-tratos de ordem financeira 

ou material, qualquer que seja o tipo de agressão, certamente resultará 

em sofrimento desnecessário, lesão ou dor, perda ou violação dos 

direitos humanos e uma redução na qualidade de vida do indivíduo 

(WHO/IPEA, 2002). Contudo, ainda observa-se elevados índices de 

subnotificação, resultado da invisibilidade do problema, especialmente 

dos casos ocorridos em âmbito familiar, onde se apresentam os maiores 

conflitos intergeracionais (OLIVEIRA et al., 2013). 

Por isso, entender como a violência vem sendo perpetrada no 

contexto da humanidade e como está intimamente relacionada com a 

saúde individual e coletiva das pessoas pode ajudar a desenvolver 

estratégias que visem o esclarecimento do fenômeno para a sociedade, 

assim como os tipos e natureza das agressões contra a mulher. 

 

3.1.2 Violências contra a pessoa idosa  

 

A violência contra a pessoa idosa começou a manifestar-se por 

meio da comunidade científica a partir de 1975, na Grã-Bretanha, sob o 

título de Espancamentos de Avós. Foi a partir da 49ª Assembleia 

Mundial de Saúde (1996), que a questão ganhou visibilidade mundial 

como um importante problema de saúde pública, não só pelas serias 

consequências individuais e familiares, mas também pelos prejuízos no 

desenvolvimento social e econômico dos países (PASINATO et al., 

2006). 

Os idosos sofrem os mais diversos tipos de violência (insultos e 

agressões físicas) pelos próprios familiares e cuidadores, maus tratos em 

transportes públicos, instituições públicas e privadas e ainda vivenciam 

reflexos de políticas econômicas e sociais que legitimam o uso da 

violência por serem geradoras de desigualdades socioeconômicas e/ou 

culturais. (PASSINATO et al., 2006). 

Na velhice, situações de maus-tratos aumentam as taxas de 

mortalidade, seja por mortes ou lesões ou consequências do sofrimento, 
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desesperança, depressão e medo. No entanto falar daquilo que fica 

oculto ajuda-nos a estar atentos tanto em relação à subnotificação 

quanto aos sinais de vulnerabilidades que a pessoa pode estar sofrendo 

dentro do seu contexto (instituições, famílias ou residências) (BRASIL, 

2014). 

O Brasil registrou em 2011 números alarmantes em relação a 

óbitos (24.669) por violência e acidentes em idosos, ou seja, 68 mortes 

por dia. No ano seguinte, registrou 169.673 entradas hospitalares 

provenientes por quedas, traumas de trânsito, envenenamentos, 

agressões, sufocações e tentativas de suicídios. Portanto, percebe-se que 

a magnitude do problema da violência contra o idoso brasileiro é mais 

grave do que as estatísticas conseguem registrar (BRASIL, 2014). 

Entretanto, existe uma diferença nas condições de vida e amparo 

social entre os idosos residentes em países desenvolvidos daqueles em 

desenvolvimento. Mesmo com avanços importantes na assistência social 

e saúde dos idosos brasileiros, a maioria possui baixa renda, 

contribuindo para a vulnerabilidade dessa população (MINAYO, 2005). 

A notificação da violência nessa faixa etária é algo recente, 

inclusive no Brasil (MINAYO, 2005), porém os maus-tratos no idoso é 

um problema de base cultural que perpassam várias gerações, fazendo-

se necessárias a ampliação das ações e informações sobre o assunto, 

priorizando as questões sociais e de saúde (BARCELOS; 

MADUREIRA, 2013).  

Atualmente o Brasil vivencia uma modificação no seu perfil 

etário e acredita-se que até 2025 será o sexto país do mundo em número 

de idosos. Até 2020 alcançará 28,3 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais, em 2050, serão 64 milhões de idosos (IBGE, 2016). É preciso 

investir na qualidade de vida, prevenção e enfrentamento dos diversos 

tipos de violência, que fragilizam e inutilizam os mais velhos na vida em 

sociedade (KOCK FILHO et al., 2012). Ressalta-se também, uma maior 

longevidade entre a parcela feminina dessa população. O declínio da 

mortalidade perinatal e por câncer de colón de útero a partir do século 

XX contribuiu para maior sobrevida delas.  

Porém, as mulheres idosas são acometidas por demência, 

depressão e dependência funcional, reduzindo a expectativa de vida 

livres de incapacidades (BARCELLOS; MADUREIRA, 2013). Essa é 

uma tendência para a maioria dos países, o que faz com que “cada vez 

mais os problemas socioeconômicos e de saúde de idosos serão 

problemas de mulheres idosas”, conforme apontou o epidemiologista 

Jorge Litvak (CAMPOS, 2014). 
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 As idosas estão mais expostas à pobreza, solidão e a viuvez e 

têm mais problemas de saúde, constituindo o grupo mais vulnerável, por 

causa das limitações da idade, das perdas, enfermidades e dependências. 

Não tem direito a aposentadoria pelo trabalho primordialmente 

doméstico, sofrem discriminação sexual no mercado de trabalho formal, 

e muitsa não tem direito a pensão dos maridos. Também configuram a 

maior parcela da população institucionalizada tornando-se dependente 

do poder público ou de caridade (BRASIL, 2014). 

De acordo com o serviço Disque 100, do Ministério dos Direitos 

Humanos (MDH) da Presidência da República, seis em cada dez 

ligações com ocorrência de casos de maus-tratos contra pessoas com 

mais de 60 anos de idade, são para denunciar situações de violências 

contra as mulheres idosas (64%), entre 71 a 80 anos de idade (32%), 

seguido pela faixa etária de 61 a 70 anos de idade (31%). Elas são mais 

vulneráveis que os homens e as violações ocorrem, principalmente, no 

âmbito familiar (85%).  

Entretanto, devido à subnotificação dos casos de violência nesse 

grupo etário, à obtenção de informações precisas sobre a incidência de 

abuso e negligencia é difícil. Podem não ocorrer devido ao medo de 

falar, culpa, ignorância ou vergonha de relatar as agressões, como 

também pelo despreparo dos profissionais de saúde que prestam 

assistência a eles (HUECKER; SMOCK, 2018). 

Portanto, os maus-tratos aos idosos constituem-se problema de 

saúde pública por causar sofrimentos ao indivíduo e familiares, ameaçar 

a estrutura da sociedade, requerer recursos e investimento social, causar 

maior vulnerabilidade e necessidade de proteção dos direitos legais, por 

causar incapacidade e morte prematura, e exigir dos setores da saúde e 

demais envolvidos, prevenção, detecção e reabilitação (CODEPPS, 

2007). 

A violência contra idosos abrange vulnerabilidades concentradas 

que podem ter origem social, econômica e cultural, em que dois 

segmentos particularmente fragilizados se encontram no perfil de 

gênero, o sexo feminino, e no etário, em que a vitimização de pessoas 

mais velhas convergem para a violência contra a mulher idosa 

(ROCHA, 2017). 

Diante desta breve contextualização sobre a violência contra 

idosos e mais especificamente entre as mulheres, entende-se que 

políticas públicas que visem melhorias e acesso as necessidades básicas 

e fundamentais das pessoas idosas devam ser prioridades nas agendas 

governamentais, estimulando mudanças conceituais na sociedade em 
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relação ao envelhecimento contribuindo para a erradicação da violência 

contra a pessoa idosa e principalmente entre as mulheres, principais 

vítimas (VALADARES; SOUZA, 2010; FLORÊNCIO; FERREIRA 

FILHA; SÁ, 2009; GAIOLI; RODRIGUES, 2008). A melhor maneira 

de tornar uma sociedade consciente sobre o problema da violência 

contra a pessoa idosa é conhecendo as ocorrências dos casos 

(NAUGHTON et al., 2012) e fatores associados ao fenômeno. 

 

3.1.3 Epidemiologia da violência contra a pessoa idosa 

 

A violência constitui-se uma das principais causas de 

adoecimento e morte (APRATTO Jr., 2010), acarreta baixa qualidade de 

vida, estresse psicológico, falta de segurança, lesões e traumas entre 

outros, afetando a saúde do indivíduo de forma crônica (WHO, 2005; 

GARBIN et al., 2016). Além disso, a chance do idoso morrer nos 

primeiros três anos a agressão é três vezes maior comparado àquele que 

não vivenciou o problema (DONG, 2015). 

Dentre os tipos de violência cometida contra a pessoa idosa, a 

doméstica é a mais prevalente. Geralmente está relacionada ao uso de 

álcool e drogas, relação de dependência financeira entre agressor e a 

vítima, história de violência familiar, sofrimento mental e psiquiátrico 

entre outros (WANDERBROOCKE; MORE, 2012; GARBIN et al., 

2016, SILVA; DIAS, 2016).  

No sul do Brasil, a violência contra idosos foi mais prevalente no 

sexo feminino e entre idosos solteiros ou divorciados (66%), aqueles 

que moram com filhos ou netos a chance duplicou (BOLSONI et al., 

2016). No Nordeste, os maus tratos ocorreram principalmente no 

ambiente doméstico, e entre aqueles que coabitavam com seis ou mais 

moradores (33,3%). As mulheres (23,9%), e idosos analfabetos (26,1%) 

foram os que mais sofreram violência, assim como os que não tinham 

companhia marital (solteiro/separado/viúvo) (21,7%) (DUQUE et al., 

2012). Outro estudo aponta uma prevalência de 21% de maus-tratos 

contra idosos, e 62,1% especificamente para a VD (MELO et al., 2006). 

Outros autores (AGUIAR et al., 2015; MOUTON et al., 2010), 

apontam resultados semelhantes para a violência contra os idosos: no 

domicílio (96,4%), contra mulheres (65,2%), aposentada (73,2%), com 

ensino fundamental (66,1%) e os filhos os principais agressores 

(54,4%), sendo a maioria do sexo masculino (74,1%) com mais de 40 

anos de idade (50%), desempregados (61,6%), ensino fundamental 
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(62,5%) e com suspeita de uso de álcool ou drogas (18,8%), indiciados 

na maioria dos casos (83,9%).  

Em geral, o perfil da pessoa idosa em situação de violência, são 

mulheres com mais de 75 anos de idade que apresentam algum grau 

dependência (física ou mental) e coabitam com familiares (ARAUJO et 

al., 2009). Pesquisa realizada no interior de São Paulo (PINTO; 

BARHAM; ALBUQUERQUE, 2013), com objetivo de descrever o 

perfil dos idosos que sofreram VD demonstraram idosos não 

escolarizadas, cor de pele branca, viúvos e do sexo feminino, sendo os 

principais agressores os filhos (92,5%). Porém os tipos de agressões e 

maus-tratos nesse grupo etário sofrem diferenciações de acordo aspectos 

de localidade e culturais (SILVA; DIAS, 2016). 

Em Niterói (RJ), estudo com idosos, apontou que a violência 

física foi a mais frequente (61,3%), principalmente entre as mulheres 

(MORAES et al., 2008). No mesmo município, com população 

semelhante, identificou a violência física em 9,6%, e 43% dos idosos 

entrevistados relataram pelo menos um episódio de violência 

psicológica (APRATTO JR., 2010). 

Internacionalmente a situação não é diferente, no estado da 

Flórida (EUA), acredita-se que ocorram maus-tratos entre 3,0% a 10% 

da população idosa (HUECKER; SMOCK, 2018). Estudo irlandês 

apontou que as agressões contra idosos nos últimos 12 meses foi de 2,2 

%, e os tipos mais frequentes foram: financeiro (1,3%), psicológico 

(1,2%), violência física (0,5%), negligência (0,3%) e abuso sexual 

(0,05%) (NAUGHTON et al., 2012). Nos estados unidos dos 5.777 

idosos entrevistados, 11% relataram vítimas de agressões, das quais a 

violência psicológica foi a mais referida (4,6%), seguida da física 

(1,6%) (ACIERNO et al., 2010).  

Diante da vulnerabilidade dessas pessoas, alguns fatores são 

considerados de risco como a qualidade dos relacionamentos familiares 

no passado, situações de estresse do cuidador e psicopatologias nos 

agressores, deficiência mental ou física no idoso, dependência entre 

pessoa agredida e agressora, isolamento social do idoso e cuidador, 

assim como abuso de álcool e /outras drogas por ambas as partes e 

histórico de violência intergeracional (PINTO; BARHAM; 

ALBUQUERQUE, 2013, SILVA; DIAS, 2016). 

Alguns sinais que podem levantar a suspeita de maus tratos estão: 

hematomas, lesões, escoriações, fraturas, luxações, cicatrizes, 

queimaduras, negligência com uso de óculos, próteses dentárias, 

bengalas, andador, higiene corporal descuidada, desnutrição, 
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desidratação, entre outro. Mesmo assim ainda há dificuldades na 

identificação de idosos que sofrem violência (SES/RS, 2016). 

Geralmente eles não relatam situações vivenciadas de maus tratos e 

violência, porque na maioria dos casos, os familiares são os principais 

agressores, dificultando ainda mais a exposição da situação (BOLSONI 

et al., 2016; BARCELLOS; MADUREIRA, 2013). Para os autores (as) 

emerge a necessidade de famílias preparadas para cuidar de seus idosos 

com o intuito de modificar esse panorama. 

3.2  POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.2.1 Políticas públicas para o enfrentamento da violência contra 

as mulheres 
 

Ressalta-se que as ações para o enfrentamento da violência no 

setor saúde assim como elaboração de políticas públicas destinadas para 

redução e prevenção das mesmas, tiveram importantes contribuições dos 

movimentos sociais liderados por mulheres, em diversas partes do 

mundo, que reivindicavam o reconhecimento de seus direitos dentro da 

sociedade.  

A Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher ocorrida 

na Cidade do México em 1975, é considerada um marco para as 

políticas que garantem os direitos das mulheres. Nesta ocasião, 

apresentou-se a Década da Mulher (1975-1985), e todos os países 

presentes foram convidados a assumir a promoção de igualdade entre 

homens e mulheres em suas legislações, assegurando acesso à educação, 

formação profissional, empregos e salários igualitários, bem como 

promover ofertas de serviços de assistência social. Ao final desse 

período, a ONU realizou uma conferência, no Quênia, que deu origem 

nas discussões sobre o domínio e controle de propriedade das mulheres, 

direitos em relação à herança, guarda dos filhos e a perda da 

nacionalidade (ONU MULHERES, 2011). 

Um novo marco histórico é aprovado pela ONU em 1979, a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, onde todos os países assinaram o compromisso para a 

redução e eliminação de todas as formas de discriminação, baseadas em 

gênero, das mulheres com vistas à promoção e a proteção dos seus 

direitos (PIMENTEL, 2008). 

A segunda Conferência Mundial sobre a Mulher ocorrida em 

Copenhague em 1980, sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, 
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estabeleceu que “todos os seres humanos nasce livres e iguais em 

dignidade e direitos e que todo ser humano tem a capacidade para gozar 

os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção 

de qualquer espécie, seja da raça, cor, sexo, religião ou qualquer outra 

condição” (ONU MULHERES, 2011). 

O Brasil e diversos outros países se beneficiaram com esses 

eventos internacionais para formulações de suas políticas públicas, 

favorecendo a discussão da violência em âmbito intersetorial, apesar de, 

somente a partir de 1990 a temática ser vista não só como um agravo 

social, mas também de saúde pública (MINAYO, 2004). Ainda, vários 

eventos ocorreram neste mesmo período resultando no fortalecimento 

das lutas dos movimentos sociais e dos direitos das mulheres no mundo 

inteiro, contribuindo na construção das agendas governamentais de 

diversos países. Alguns dos principais eventos e publicações nesse 

período, desenvolvidos pela ONU foram: 

 

 1993 – Declaração e programa de Ação de Viena – enfatizou a 

violência contra a mulher como violação dos direitos humanos; 

 1993 – Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da 

Violência contra as Mulheres – contribuiu com a definição da violência 

nas suas diversas formas e da responsabilidade dos estados em 

promover estratégias para a eliminação de todas as formas de violências 

contra a mulher.  

 1994 – Conferências sobre População e Desenvolvimento no 

Cairo – evidenciou as desigualdades sociais existentes e os grupos 

sociais tradicionalmente mais atingidos, tal como as mulheres. Também 

avançou no sentido de reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres como parte dos direitos humanos.  

 1994 – Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, Belém – PA, Brasil - 

impulsionada pelos movimentos feministas de diversos países, a fim de 

trazer à tona a violência contra a mulher, dando visibilidade ao 

problema e a necessidade de puni-la e erradica-la.  

 1995 – IV Conferência da Mulher em Beijing – discussões 

serviram como guias de orientação para governos e sociedade civil na 

formulação de políticas e na implementação de programas que 

promovam a igualdade e evitem quaisquer formas de discriminação e 

violência contra a mulher. 

 2000 – A Declaração dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio – destaque para o 3º objetivo em promover a igualdade entre os 
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sexos e autonomia da mulher e o 5º objetivo, diminuir a taxa de 

mortalidade materna, em pelo menos três quartos, até o ano de 2025 

(IPEA, 2010). 

Todos esses eventos contribuíram para a elaboração de políticas e 

leis sobre a violência contra a mulher em diversos países, favorecendo a 

igualdade entre homens e mulheres para acesso ao direito e ações de 

erradicação da violência baseada em gênero, assim como o fim da 

impunidade penal.  

As políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres 

sofreram várias alterações legais em âmbito nacional, amparadas 

constitucionalmente (tratados, convenções e pactos) e tendo como base 

declarações internacionais e os planos de ações (conferencias 

internacional). A seguir serão pontuados os principais avanços legais no 

enfrentamento da violência, no Brasil a partir dos anos 2000. 

 2003: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 

intensificando o diálogo com os movimentos de mulheres e com o 

Congresso Nacional, porém em 20 de junho de 2018, por meio do 

decreto nº 9.417, transfere-se a Secretaria Nacional de Políticas para as 

Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para o 

Ministério dos Direitos Humanos. 

 2004: Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 

Saúde (portaria GM/MS 2.406/2004), responsável pela implantação dos 

Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção de Saúde, para 

fortalecimento de ações locais e melhoraria da qualidade da informação 

sobre acidentes e violência; notificação compulsória de violência contra 

a mulher; Lei 10.886/04 institui lesão corporal como um tipo de 

violência doméstica, aumentando a punição para um terço nos casos em 

que a lesão seja grave ou seguida de morte e, em ambiente domiciliar 

(JARDIM; BRAUNER, 2005); Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PNAISM).  

 2005: 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 

resultando no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, defendendo 

e estimulando a promoção da atenção a mulheres e adolescentes em 

situação de violência. 

 2006: Sancionada a Lei Maria da Penha (11.340) de 07 de 

agosto de 2006, importante conquista no cenário brasileiro, e uma das 

melhores leis destinada ao enfrentamento à violência contra a mulher do 

mundo, segundo dados da ONU (BRASIL, 2012). A lei tem como 

objetivo prevenir e coibir a VD e familiar contra a mulher, definindo 

uma política nacional voltada para a promoção da equidade de gênero e 



44 

mecanismos de redução da vulnerabilidade social da mulher, em suas 

diversas maneira (MEDRADO; MELLO, 2008). É uma conquista 

histórica iniciada pelos movimentos feministas e de mulheres contra a 

impunidade que se estabelecia no contexto do país, resultando em uma 

legislação que contribui para meios de atendimento humanizado às 

mulheres e ao respeito aos direitos humanos (BRASIL, 2012). 

 2007: II conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 

estabelecendo políticas públicas destinadas às mulheres rurais, negras e 

indígenas por meio do Pacto nacional de Enfrentamento da Violência 

contra as Mulheres (COELHO et al., 2014). 

 2011: III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-

2015), orientado pela autonomia das mulheres em todas as dimensões da 

vida; busca da igualdade entre mulheres e homens; respeito à 

diversidade e o combate a todas as formas de discriminação (BRASIL, 

2013). 

 2013: Decreto nº 8.086 (30/08/13) institui o Programa “Mulher, 

Viver sem Violência” que estimula a intersetorialidade dos serviços 

públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência e 

articulação dos serviços de saúde, justiça, segurança pública, rede 

socioassistencial assim como a promoção da autonomia financeira 

(BRASIL, 2014). 

 2015: Lei nº 13.104 – passa a incluir o feminicídio no rol dos 

crimes hediondos. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela 

condição de ser mulher. 

 2017: Novas regras para a lei Maria da Penha (11.340), 

estabelecendo que as mulheres em situação de VD e familiar deverão ter 

atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto, além de ser 

prestado preferencialmente por servidoras (SENADO NOTICIA 

ONLINE). Segundo dados do Relógio da Violência, a cada 7,2 segundo 

uma mulher é vítima de violência no Brasil. 

 

3.2.2 Políticas públicas para a pessoa idosa 

 
O marco inicial de uma agenda internacional sobre políticas 

públicas voltadas para a população idosa aconteceu através da primeira 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, visando à sensibilização 

dos governos e sociedade a instituir um Sistema de Seguridade 

Econômico Social para idosos, oportunizando a participação ativa desse 

grupo etário (ONU, 1982). 
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Em 1991 por meio da resolução nº 46/9, as Nações Unidas 

estimulam os países a implantar tais estratégias nacionalmente. Os 

direitos humanos de independência, participação, cuidados, realização 

pessoal e dignidade entram como prioritários para a pessoa idosa, ou 

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

segurança, livre de qualquer tipo de violência ou discriminação 

(GERONTOLOGIA SOCIAL, 2011) 

 A II Assembleia Mundial sobre Envelhecimento (Madri-2002) 

formulou o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, com 

foco na inclusão social, cultural, política e econômica do idoso e 

assegurar que as pessoas idosas possam envelhecer com segurança e 

dignidade. Um dos pontos centrais do plano é a violência, para a qual se 

propõem ações em dois eixos centrais: a eliminação de todas as formas 

de abandono, abuso e violência e a criação de serviços de apoio para 

prestar assistência ao idoso, em caso de violência. Segundo o plano de 

Madri, em seu 19º parágrafo (ONU, 2003): 

 
“Uma sociedade para todas as idades possui metas 

para dar aos idosos a oportunidade de continuar 

contribuindo com a sociedade. Para trabalhar 

neste sentido é necessário remover tudo que 

representa exclusão e discriminação contra eles.” 

 

Uma das metas do Plano Internacional para erradicação da 

violência é tentar mudar paradigmas negativos em relação à pessoa 

idosa por meio de ações que possam inseri-las no contexto social 

valorizando seus costumes e tradições (ONU, 2003). 

De acordo com declaração da Organização das Nações Unidas, 

instituído no ano de 2006, o dia 5 de junho refere ao Dia Mundial de 

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Busca-se dar 

visibilidade na temática, fortalecendo os debates e estratégias de 

enfrentamento e prevenção da violência. 

No Brasil a Política Nacional do Idoso (1994) e o Estatuto do 

Idoso (2003) estabelecem como pessoas idosas indivíduos de 60 anos ou 

mais. A referida política foi publicada por meio da lei 8.842 em 1994, 

que cria mecanismos de organização e a implantação de Redes 

Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, buscando assegurar os 

direitos sociais e o amparo legal à pessoa idosa, promovendo condições 

de incentivo à integração, autonomia e participação efetiva na 

sociedade, através da Portaria nº 702 de 2002 que estabelece que as 
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secretarias de saúde dos estados adotem as providências necessárias à 

implantação das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso 

(hospitais e centros de referências). 

Porém, uma velhice com dignidade, autonomia financeira e saúde 

de qualidade é um dos maiores desafios da sociedade. Os sistemas de 

pensão e aposentadoria são importantes para independência econômica e 

para reduzir a pobreza na velhice, no entanto, em alguns casos, esse 

aporte econômico pode aumentar a vulnerabilidade da pessoa idosa à 

violência, por motivações financeiras relacionadas à posse de seus bens 

e renda tanto de origem familiar como institucional (BERZINS; 

BORGES, 2012). 

Por direito legal, a população idosa teve acesso à rede de proteção 

social apenas a partir de 1988, por meio da Constituição Federal; 

capítulo da seguridade social: 

 
Art. 230 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. 

 

Os direitos à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos 

alimentos, à saúde, à convivência familiar e comunitária, entre outros 

direitos fundamentais (individuais, sociais, difusos e coletivos) devem 

ser assegurados pelo Estatuto do Idoso (2003), cabendo ao Estado, à 

comunidade, à sociedade e à família a responsabilidade pela fiscalização 

desses direitos. De acordo artigo 4º do título I, considera-se passível de 

punição legal, qualquer tipo de negligência, discriminação ou outras 

formas de atentado aos direitos dos idosos. Ainda, o documento assume 

enquanto obrigação do estado em garantir ao idoso, a proteção à vida e à 

saúde, por meio de políticas públicas, a fim de alcançarem um 

envelhecimento digno e saudável. 

Em 2003, cria-se o “Plano de ação para o enfrentamento da 

violência contra a pessoa idosa” com o intuito de fortalecer o 

cumprimento do Estatuto do Idoso para as diversas formas de violência. 

Este plano apresenta os principais tipos de violência que o idoso 
está submetido e estabelece estratégias de ação para superação destas a 

partir de quatro eixos:  

i)              Espaço cultural coletivo, reforçando a importância de 

políticas voltadas para qualidade de vida, proteção e cuidado;  
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ii) Espaço público, promovendo ambientes como ruas e 

calçadas, além do transporte público e trânsito, adequados aos idosos;  

iii) Espaço familiar, que deve ser um local de cuidado e 

proteção, mas ainda é onde acontece a maioria das violências físicas, 

psicológicas, econômicas e sexuais;  

iv)  Espaço institucional, que deve se adequar tanto em 

relação ao espaço físico como no aspecto cultural para o atendimento 

prioritário, evitando situações de negligência da assistência.  

 

A Política Nacional de Saúde do Idoso tem por objetivo 

promover ações coletivas e individuais de saúde a fim de recuperar, 

manter e promover a autonomia e independência dos idosos. Para o 

atendimento das suas diretrizes, que visam promover o envelhecimento 

ativo e saudável, uma das estratégias é a realização de ações integradas 

para o combate à violência doméstica e institucional.   

O órgão deliberativo da SDH (SDH/PR), responsável por criar 

diretrizes para implementação da Política Nacional do Idoso é o 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). Para a valorização e 

defesa dos direitos das pessoas idosas, as ações possuem enfoque na 

redução de violação dos direitos. As situações de violência mais comuns 

entre os idosos, de acordo com as notificações no “Disque Direitos 

Humanos” no ano de 2012, são: negligência, abuso financeiro, violência 

psicológica e violência física. Em 2011, por meio da lei nº 12.461, o 

CNDI estabeleceu a notificação compulsória da violência praticada 

contra idosos atendidos nos serviços de saúde, tanto públicos como 

privados.  

O MS disponibilizou materiais para subsidiar e orientar o 

trabalho dos profissionais de saúde com enfoque também na abordagem 

da violência, como por exemplo, o Caderno da Atenção Básica nº 8 - 

Violência Intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Este 

caderno busca orientar os profissionais de saúde para o diagnóstico, 

tratamento e prevenção da violência, estimulando a aproximação entre 

os campos da saúde, segurança, justiça, educação.  

O Caderno da Atenção Básica de nº 19, intitulado 

“Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa”, tem como tema central a 

violência intrafamiliar e trás dois instrumentos para uso dos 

profissionais da atenção básica: um questionário de avaliação da 

presença de violência e maus tratos contra a pessoa idosa e a ficha de 

notificação da violência. O volume 2 do Caderno de Atenção Domiciliar 

aborda as situações de violência encontradas no serviço de atenção 
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domiciliar, com informações que preparam os profissionais para 

identificar a violência no domicílio contra idosos, assim como confirmar 

ou excluir a suspeita; além de programar estratégias de prevenção da 

violência. 

 

3.2.3 Sistema de informação dos agravos de notificação (SINAN) 
 

No Brasil o número de óbitos em decorrência das causas externas 

é consideravelmente elevado. Observa-se que além do grande impacto 

na morbimortalidade, a violência tem contribuído com a redução da 

qualidade de vida das pessoas, aumento dos gastos em saúde e 

previdência social, sendo apontada como uma das principais causas de 

desestruturação familiar. Em síntese as morbimortalidade por acidentes 

e violências no país estão relacionadas à desigualdade social, pobreza, 

impunidade e descontrole do tráfico de armas e drogas, frágil sistema 

judiciário, baixa solidariedade, desigualdade nas oportunidades e baixa 

esperança de melhores condições, não justificando a falta de políticas 

públicas e a pouca priorização delas pelo setor governamental 

(BRASIL, 2011). 

Em 2009 a violência e os acidentes representaram a terceira causa 

de morte da população em geral (atualmente as causas externas 

representam a segunda causa geral) (BRASIL, 2011; 2016), e a primeira 

na população de 1 a 39 anos. Entre os anos de 2000 a 2009, verificou-se 

um aumento de 3,9% na taxa de mortalidade por causas externas, e entre 

as mortes por causas violentas, um aumento de 22,5% no risco de 

mortes por suicídio. O que pode ter contribuído para o aumento de 

19,1% na taxa de internação hospitalar por causas externas em uma 

década (2000-2010) (BRASIL, 2011).  

Em 2013, as agressões e lesões autoprovocadas totalizou 67.337 

mortes (44,4%), um acréscimo de 2,9% em relação ao ano de 2012. 

Nesse período os homicídios foram responsáveis por 37,4% das mortes, 

destacando-se como primeira causa de morte por causas externas no 

país. No ano anterior (2012) às mortes por suicídio (agressão 

autoprovocada) contabilizaram 10.533 (6,9%) sendo a terceira causa de 

morte (BRASIL, 2016).  

Diante deste contexto o MS em conjunto com diversos setores 

internos, busca-se a articulação com gestores das três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal), organizações não governamentais e setor 

privado com o intuito de pactuar medidas destinadas a prevenção e 

redução da violência em território nacional.  (BRASIL, 2016). 



49 

 
Em março de 2001, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprova 

(Resolução nº 309, de 08/03/2001) a proposta de uma Política Nacional 

de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência (Portaria 

MS/GM nº 737). Essa política tem como princípios norteadores a saúde 

como direito humano fundamental e essencial para o desenvolvimento 

social e econômico; o direito e o respeito à vida assim como valores 

éticos da cultura e da saúde; e promoção da saúde nos diversos níveis de 

atenção, por meio de articulações setoriais, ainda, como meta principal a 

estruturação da vigilância de violências e acidentes por meio da 

implantação da notificação de violência (BRASIL, 2016).  

Analisando o histórico de políticas e portarias instituídas no 

Brasil, por meio do MS temos (BRASIL, 2016): 

Em 2003 a Lei nº 10.778 estabeleceu aos serviços de saúde 

públicos ou privados a notificação compulsória em casos de violência 

contra as mulheres, assim como a comunicação obrigatória, pelos 

profissionais de saúde, dos casos suspeitos ou confirmados de maus-

tratos contra as pessoas idosas (Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso). 

Oito anos mais tarde (2011) estabeleceu a notificação compulsória, por 

meio da alteração do artigo 19 do referido Estatuto (Lei nº 12.461), dos 

atos de violência contra a pessoa idosa identificadas nos serviços de 

saúde.  

Em 2004 cria-se a Rede Nacional de Prevenção das Violências e 

Promoção da Saúde (Portaria MS/GM nº 936). O decreto nº 

5.099/06/2004, estabeleceu a notificação compulsória dos casos de 

violência contra as mulheres em todo território nacional, tendo em vistas 

a instalação de serviços de referência sentinela. Neste mesmo ano, a 

Portaria MS/GM nº 2.406 instituiu o serviço de notificação compulsória 

de violência contra mulheres e aprovaram instrumentos, protocolos e 

fluxos para notificação nos serviços de saúde públicos e privados.  

No ano seguinte estabeleceu a Agenda Nacional de Vigilância, 

Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências cuja missão é criar 

espaços de discussões, formulação e trocas de experiências com objetivo 

de melhorar e expandir a vigilância e o sistema de informação de 

violências e acidentes por meio de capacitações dos profissionais, afim 

de, garantir melhor gerenciamento e avaliação das informações 

coletadas.  

Em 2006 o MS implanta a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, e no mesmo ano aprovação tripartite do Pacto pela Saúde como 

ferramenta de gestão, redefinindo responsabilidades dos gestores em 

função das necessidades de saúde da população e da busca pela 
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equidade social. O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 

(VIVA) também foi implantado neste ano com dois componentes: 

vigilância continua de violência doméstica, sexual e/ou outras violências 

interpessoais e autoprovocadas e vigilância sentinela de violência e 

acidentes em emergências hospitalares (BRASIL, 2013).  

A partir de 2009, o componente de vigilância contínua do VIVA 

foi incorporado ao SINAN. E em 2011, instituída pelo MS, a Rede de 

Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) com objetivo 

de estimular ações de saúde e de educação permanentes voltadas para a 

vigilância e a prevenção das violências e dos acidentes e das lesões e 

mortes no trânsito. 

Por meio da Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011 e 

posteriormente da Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014, a 

notificação de violências passou a integrar a Lista de Notificação 

Compulsória (LNC), universalizando a notificação para todos os 

serviços de saúde e de estabelecimentos públicos de ensino. A LNC é 

composta por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo com 

critérios de magnitude, potencial de disseminação, transcendência, 

vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle e compromissos 

internacionais com programas de erradicação, entre outros fatores 

(BRASIL, 2016). 

A notificação de violência surgiu com o objetivo de dar 

visibilidade a esse fenômeno, que constitui um problema social, de 

saúde e de segurança públicas. As informações sobre a violência e o 

atendimento realizado no setor saúde são encaminhadas a vigilância 

epidemiológica por meio da notificação no SINAN, que tem por 

objetivo subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas para o 

enfrentamento da violência (BRASIL, 2013).  Este sistema de 

notificação é relativamente novo e estudos que utilizam por base as 

informações do SINAN em investigação sobre violência notificada 

contra mulher idosa tema de estudo dessa dissertação, de abrangência 

nacional e estadual ainda são reduzidos (DRIESSEN; PHILIPPI; CRUZ, 

2010). Portanto, na sequencia mostra-se o caminho percorrido para 

elaboração deste estudo, com base nas notificações do SINAN de SC. 
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4 MÉTODOS 

4.1  TIPOS DE PESQUISA 

 

Estudo transversal, retrospectivo e descritivo.  

 

4.2 CENÁRIOS DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado com base nas notificações de casos 

suspeitos ou confirmado de violência contra as mulheres idosas, 

registradas por profissionais de saúde, durante o período de 2008 a 

2014, no estado de SC.  

O Estado de SC está localizado na região sul do Brasil, composto 

por 295 municípios, com uma população estimada de 6.910.553 

habitantes para o ano de 2016. É um dos Estados brasileiros com melhor 

qualidade de vida e menor índice de desigualdade, apresentando a 

segunda menor taxa de mortalidade infantil (9,49/1.000 nascidos vivos) 

e a maior expectativa de vida (78,7 anos para o ano de 2015) (IBGE, 

2016). 

Santa Catarina destaca-se por apresentar o segundo melhor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) do país (0,840) e maior Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita (R$ 39, 678,10 em 2015) da região sul, 

que tem como principal objetivo mensurar a atividade econômica de um 

determinado espaço geográfico, por meio das somas de todos os bens e 

serviços produzidos em um determinado local e período. Apresenta taxa 

de analfabetismo de 3,9 e taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, 

98,4% (IBGE, 2016).  

O estado conta com 242 unidades notificadoras de violências 

(BRASIL, 2013), no SINAN, e uma rede de atenção, de forma 

regionalizada, a pessoas em situação de violência (Lei 12.845/2013), 

respaldada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (DIVE/SC). 

 O presente estudo desenvolveu uma análise sobre as notificações 

de casos suspeitos ou confirmados de violência contra mulheres idosas 

(60 anos ou mais de idade), registradas no SINAN, por meio da ficha de 

notificação, e os dados foram disponibilizados pela Secretaria de Estado 
de Santa Catarina, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. 

Define-se como período de estudo os anos de 2008 a 2014 em 

função das informações estarem completas, neste intervalo de tempo, no 

banco de dados. A faixa etária estabelecida para análise das notificações 
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foi de mulheres com 60 anos ou mais de idade, em consonância com a 

Política Nacional do Idoso. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Casos suspeitos ou confirmados de violência notificada contra 

mulheres idosas (60 anos ou mais de idade), residentes no estado de SC 

no período de 2008 a 2014.  

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídas todas as notificações de casos suspeitos ou 

confirmados de violência contra mulheres idosas (60 anos ou mais de 

idade), residentes no estado de SC no período de 2008 a 2014.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídas as notificações de casos suspeitos ou 

confirmados de violência contra mulheres com idade inferior a 60 anos 

de idade e não residentes em SC. 

 

4.6  INSTRUMENTO 

 

A Ficha de Notificação/Investigação de Violência Interpessoal ou 

Autoprovocada. Esse instrumento contém campos sobre dados gerais da 

notificação (tipo de notificação, data da notificação, UF, município de 

notificação, unidade de saúde, data da ocorrência da violência), 

notificação individual (nome do paciente, data de nascimento, idade, 

sexo, gestante, raça/cor, escolaridade, número do cartão SUS, nome da 

mãe), dados de residência da vítima, dados da ocorrência, tipologia da 

violência, violência sexual, consequências da violência, lesões 

decorrentes da violência, dados do provável autor da agressão, 

encaminhamentos e classificação final do caso. 

Para fins de notificação no SINAN, a violência é considerada 

como “o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” 

(KRUG et al., 2002). 
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O Ministério da Saúde tem como diretrizes para notificação no 

SINAN os casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica / 

intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira / econômica, 

negligencia/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, 

trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra 

mulheres e homens de todas as idades. No caso da violência 

extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as 

violências contra as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, 

pessoas com deficiência, pessoa com transtornos mentais, indígenas e 

população identificada como lésbica, gays, bissexuais e transexuais 

(LGBT) (BRASIL, 2016). 

A ficha é de preenchimento obrigatório nos serviços de saúde e 

demais fontes notificadoras. Os dados são digitados na versão net 

(SINAN NET) em níveis municipais e transferidos para esfera estadual 

e federal para compor a base de dados. Em 2014 a ficha de notificação 

passou a ser denominada notificação interpessoal/autoprovocada. 

 

4.7  VARIÁVEIS 

 

As variáveis incluídas no estudo foram a partir da ficha de 

notificação para casos suspeitos ou confirmados de violência 

doméstica/intrafamiliar do SINAN, relacionadas à mulher idosa 

agredida, ao ato da agressão e ao provável autor da agressão. Abaixo 

segue as variáveis independentes analisadas neste estudo. 

 

Quadro 1 - Variáveis relacionadas à mulher vítima agressão. 

 

VARIÁVEIS NATUREZA DESCRIÇÃO 

Escolaridade  

(anos de estudo) 

Qualitativa 

discreta 

0 a 4 anos; 5 a 8 anos; 9 

a 11 anos; 12 anos ou 

mais. 

Cor de pele 
Qualitativa 

nominal 

Branca; preta; 

amarela/indígena, parda. 

Situação conjugal 
Qualitativa 

nominal 

Solteira; casada/união 

consensual; 

viúva/separada. 
Fonte: Próprio do autor 
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Quadro 2 - Variáveis relacionadas à agressão. 

 

VARIÁVEIS NATUREZA DESCRIÇÃO 

Tipo da Violência 
Qualitativa 

nominal 

Sexual, física, 

psicológica, tortura, 

financeira, negligência. 

Meio de agressão 
Qualitativa 

nominal 

Força corporal, ameaça, 

objeto perfurocortante, 

arma de fogo, 

enforcamento, 

envenenamento, 

substância objeto 

quente, outros meios. 

Polivitimização 
Qualitativa 

nominal 

Um tipo, dois tipos ou 

mais. 

Local da ocorrência 
Qualitativa 

nominal 

Residência (residência e 

habitação coletiva); 

outros (vias públicas e 

outros).  

Turno da ocorrência 
Qualitativa 

nominal 

Noite/madrugada (18:00 

as 23:59h; 00:00 as 

05:59h); manhã/tarde 

(6:00 as 11:59h; 12:00 

as 17:59h). 

Violência de 

repetição 

Qualitativa 

nominal 
Sim; não 

Óbito por violência 
Qualitativa 

nominal 
Sim; não 

Fonte: Próprio do autor 
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Quadro 3 - Variáveis relacionadas ao provável autor da agressão. 

 

VARIÁVEIS NATUREZA DESCRIÇÃO 

Sexo  
Qualitativa 

nominal 

Masculino, feminino, 

ambos. 

Número de 

envolvidos 

Qualitativa 

ordinal 
Um; dois ou +. 

Vínculo/grau de 

parentesco com a 

mulher 

Qualitativa 

nominal 

 

Parceiro íntimo 

(cônjuge, ex-cônjuge, 

namorado, ex-

namorado); Relação 

familiar (pai, mãe, 

padrasto, madrasta, filho 

(a), irmão (a); cunhado 

(a), sogro (a)); cuidador 

(secretária, empregada 

doméstica, cuidador (a) 

de Instituição de Longa 

Permanência para 

idosos, outros); 

conhecido 

(conhecido/amigo); 

desconhecido.  

Suspeita do uso de 

álcool 

Qualitativa 

nominal 
Sim; não. 

Fonte: Próprio do autor 

 

4.8 SELEÇÃO DOS DADOS 

 

Foram analisadas 1077 notificações de casos suspeitos ou 

confirmados de violência contra mulheres idosas (60 anos ou mais 

idade), a partir do banco de dados estadual do SINAN de SC, 

correspondendo ao período de 2008 a 2014. 

 

4.9  ANÁLISES DOS DADOS 

 

As notificações de violências contra as idosas foram analisadas 

por meio de estatística descritiva, apresentando frequências simples e 

proporção, e estratificadas por faixa etária de 60- 74 anos e 75 anos ou 
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mais. As variáveis analisadas foram as características sociodemográficas 

das idosas (escolaridade, cor de pele e situação conjugal), da violência 

notificada (tipo de violência, meio de agressão, polivitimização, local de 

ocorrência, turno da ocorrência, violência de repetição e óbito por 

violência) e do provável autor da agressão (sexo, número de envolvidos, 

vínculo com a vítima e suspeita do uso de álcool), e calculadas as 

frequências absolutas e relativas com seus respectivos intervalos de 

confiança em 95% (IC95%). O teste qui-quadrado e teste exato de 

Fisher foram aplicados para comparação entre as variáveis, com nível de 

significância a 5%. O teste exato de Fisher foi utilizado para testar 

associação entre as variáveis quando identificados valores com 

frequências menores que 5, e o teste qui-quadrado quando identificados 

valores de frequências maiores que 5. Diferenças do valor de p, quando 

igual ou inferior 0,05, foram consideradas estatisticamente 

significativas. Utilizou-se o programa estatístico Stata versão 14.0 para 

realização das análises.  

 

4.10  LIMITAÇÕES 

 

A utilização de dados secundários, provenientes das fichas do 

SINAN apresentam algumas limitações. O sistema é um importante 

instrumento para avaliação e monitoramento da violência doméstica 

notificada, entretanto a qualidade do registro de algumas variáveis pode 

ser comprometida, devido à presença de inconsistências resultantes de 

divergência entre os critérios determinados nas orientações e o adotado 

pelos profissionais de saúde no preenchimento (FARIAS, 2010).  

A existência de campos de preenchimento em branco ou registro 

de informação ignorada diminui a completude das fichas. Ainda é 

importante considerar que dados secundários, como no caso do SINAN, 

há sub-registros e subnotificação podendo influenciar no resultado final. 

 

4.11  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa não foi submetida ao comitê de ética, por trata-se de 

dados secundários, sem identificação dos usuários. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa são apresentados no formato 

de artigo científico, conforme estabelecido pelo Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSC), intitulado 

“Caracterização da violência contra mulheres idosas, de 2008 

a 2014, em Santa Catarina – Brasil” que será submetido a 

revista Ciência & Saúde Coletiva, Qualis B1 (Apêndice A). 

 
5.1 MANUSCRITO I - CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA MULHERES IDOSAS, DE 2008 A 2014, EM SANTA 

CATARINA – BRASIL. 

 

RESUMO: Este estudo buscou descrever as características da violência 

contra as mulheres idosas e do provável autor da agressão, notificadas 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Santa 

Catarina. Realizou-se um estudo transversal, retrospectivo e descritivo 

com base nas notificações de casos de violência contra as mulheres 

idosas, registradas no SINAN, de 2008 a 2014, em Santa Catarina. As 

características investigadas foram relacionadas à mulher idosa agredida, 

a violência notificada e ao provável autor da agressão. Analisou-se 1077 

notificações de violência contra idosas, estratificadas por faixa etária 

(60-74 anos e 75 anos ou mais). Foram calculadas as frequências 

absolutas e relativas com seus respectivos intervalos de 95% de 

confiança (IC95%) e o valor de p. Dentre as idosas mais jovens (60-74 

anos), predominaram mulheres casadas/união estável, violência 

perpetrada por parceiros íntimos ou familiares do sexo masculino, 

ocorridas nas residências. A tipologia mais frequente foi a violência 

física (50,5%), seguida pela psicológica (28,0%), sendo que em 33 casos 

a agressão resultou em morte. Entre aquelas com 75 anos ou mais, a 

maioria era viúva ou separada, os familiares e cuidadores os principais 

agressores, tanto do sexo masculino como feminino, com destaque para 

a violência física (31,1%) e negligência (30,2%), ocorrendo 

principalmente em âmbito domiciliar. Em 70,1% das notificações, os 

agressores não haviam consumido substâncias alcoólicas no ato da 

agressão. Destacam-se como principais achados deste estudo, as 

diferentes características da violência identificada segundo faixa etária. 

O conhecimento das diferentes manifestações da violência contra 
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mulheres idosas subsidia ações para o seu enfrentamento, identificando 

características de vulnerabilidades onde os profissionais de saúde podem 

intervir. Espera-se que as informações possam contribuir para a 

visibilidade da grave situação reportada. 

Palavras-chave: Maus-tratos ao Idoso. Violência contra a mulher. 

Idoso. Mulheres. 

 
ABSTRACT: This study aimed to describe the characteristics of 

violence against elderly women and the probable perpetrator of the 

aggression, as reported in the Notification of Injury Information System 

(SINAN), Santa Catarina. A cross-sectional, retrospective and 

descriptive study was carried out based on reports of cases of violence 

against elderly women registered at SINAN from 2008 to 2014 in Santa 

Catarina. The characteristics investigated were related to the abused 

elderly woman, the reported violence and the probable perpetrator of the 

aggression. There were 1077 reports of violence against the elderly, 

stratified by age group (60-74 years and 75 years or more). The absolute 

and relative frequencies were calculated with their respective 95% 

confidence intervals (95% CI) and the p value. Among the younger 

women (60-74 years), married / stable union, violence perpetrated by 

intimate partners or male relatives, occurred in the households. The 

most frequent typology was physical violence (50.5%), followed by 

psychological (28.0%), and in 33 cases, aggression resulted in death. 

Among those aged 75 and over, most were widowed or separated, 

relatives and caregivers were the main aggressors, both male and 

female, with emphasis on physical violence (31.1%) and neglect 

(30.2%). , occurring mainly at home. In 70.1% of the reports, the 

aggressors had not consumed alcoholic substances at the time of the 

aggression. The main findings of this study are the different 

characteristics of violence identified according to age group. Knowledge 

of the different manifestations of violence against older women 

subsidizes actions to confront them, identifying vulnerability 

characteristics where health professionals can intervene. It is hoped that 

the information may contribute to the visibility of the serious situation 

reported. 

Keywords: Elder Abuse. Violence against women. Aged. Women. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial da Saúde(1) declarou que a população 

mundial com mais de 60 anos será, em 2050, de 2 bilhões de pessoas. O 

envelhecimento populacional é uma realidade mundial com crescimento 

acelerado, revelando-se uma questão importante, com acordos 

internacionais(2) e políticas públicas nacionais(3) no intuito de assegurar 

envelhecimento seguro, digno e livre de violência.  

A violência contra a pessoa idosa é qualquer ação ou omissão 

cometida em ato único ou repetido, causando morte, dano ou sofrimento 

físico(4). Considerada um problema complexo(1), com elevadas 

prevalências, afetando principalmente mulheres(5, 6). 

Estudo conduzido nos Estados Unidos revela a ocorrência de 

maus-tratos em idosos entre 3 e 10%(6). Na Europa houve ampla 

oscilação da prevalência de acordo com o país, enquanto a Irlanda(7) 

apresentou percentuais entre 2,2%, na Croácia(8) foi de 61,1%. No 

Brasil, esses dados diferem de acordo com a região. Em capital do sul 

do país, Bolsoni e colaboradoras(9) encontraram prevalência de 13%, 

estudo(10) conduzido em uma capital do nordeste o percentual foi de 

20,8%, enquanto no Distrito Federal chegou a 60%(11). 

Quando estratificada por tipo de violência, pesquisas demonstram 

a violência psicológica como a forma mais prevalente na população 

estudada, variando entre 4,6%, nos Estados Unidos(12) e 40,0% Peru(13). 

Enquanto a violência financeira com 1,3% na Europa(14) e 53,1% na 

América do Sul(13). Quanto ao sexo, estudos(5, 6) apontam que são   as 

mulheres que mais sofrem violências. Dados da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde(15) mostram que no ano de 2014 foram 

notificados 13 mil casos de violência contra as pessoas idosas no Brasil. 

Com maior ocorrência da física (58,9%), seguida da psicológica 

(26,7%), e da negligência e abandono (24,9%).  

Constituindo-se como uma das principais causas de adoecimento 

e morte(16), a violência acarreta baixa qualidade de vida, estresse 

psicológico, falta de segurança, lesões e traumas entre outros, afetando a 

saúde do indivíduo de forma crônica(17, 18). A chance do idoso morrer 

nos primeiros três anos posteriores à agressão é três vezes maior 

comparado àquele que não vivenciou o problema(19). Na população 

idosa brasileira a violência doméstica é mais prevalente com 67,2% e 

taxa de reincidência de 41,5% para mulheres idosas e 25,8% para 

homens idosos, tendo como principais agressores os filhos, noras, 

genros e cônjuges(9). 
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Em Santa Catarina, no ano de 2015 houve 788 denúncias de 

violências no serviço Disque 100, 263 foram de abuso financeiro. Em 

2016, foram 1.021 denúncias, 347 referentes ao abuso financeiro, 

apontando crescimento de aproximadamente 32% dos casos(20). Estudo 

de base populacional, em Florianópolis (SC), com idosos, estimou a 

prevalência da violência nessa população em 25,7%, quando analisada 

entre os sexos apontou 27,9% entre homens e 24,4% para as 

mulheres(21). Outro estudo de base populacional, na mesma cidade, 

apontou a violência por parceiro íntimo (VPI) em idosos elevada, tanto 

em homens (48,3%) como nas mulheres (46,4%)(22). 

 Desta forma, esta pesquisa justifica-se por sua relevância 

temática e também pela escassez de estudos a nível nacional e estadual 

no contexto da violência notificada por profissionais de saúde, contra 

mulheres idosas. Com a abordagem da violência notificada contra as 

idosas em SC, registradas por profissionais de saúde no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), será possível 

aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno e obter resultados que 

subsidiem a formulação de políticas públicas voltadas para atender as 

necessidades das mulheres, vítimas da violência de gênero que se 

perpetua entre as idosas. 

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo descrever as 

características da violência contra as mulheres idosas e os prováveis 

autores da agressão, notificadas no SINAN, em Santa Catarina, entre 

2008 a 2014. 

 

MÉTODOS 
 

Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo, com dados 

secundários notificados de violência contra mulheres idosas, obtidos 

através do SINAN de Santa Catarina, região sul do Brasil. É Composto 

por 295 municípios, com população estimada de 6.910.553 habitantes 

para o ano de 2016, considerado um dos Estados brasileiros com melhor 

qualidade de vida e menor índice de desigualdade, apresentando um dos 

melhores índices de IDH (0,800) e  maior expectativa de vida (78,7 anos 

para 2015)(23). 

O SINAN foi desenvolvido no início da década de 90, com 

objetivo de fornecer informações para análise do perfil da morbidade em 

todo território nacional, contribuindo para tomadas de decisões em 

níveis municipais, estaduais e federal(24). Para fins de notificação no 

SINAN, a violência é considerada como “o uso intencional da força 
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física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

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

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

de desenvolvimento ou privação”(24). 

Este estudo utilizou dados das notificações de violência contra a 

mulher de 60 anos ou mais, residentes em Santa Catarina, inseridos no 

SINAN VIVA Contínuo e disponibilizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde de Santa Catarina, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Setor 

de Sistemas de Informação. Foram incluídas as notificações de violência 

contra mulher a partir de 60 anos ou mais sem limitação de idade 

superior, referentes ao período de 2008 a 2014. 

Para o presente estudo foram analisadas as notificações de 

violência contra as mulheres idosas, estratificadas segundo faixa etária 

(“60 a 74” e “75 anos ou mais”).  

As variáveis utilizadas foram:  

a) características sociodemográficas das idosas: escolaridade em 

anos de estudos (0 a 4, 5 a 8, 9 a 11, 12 ou mais), cor da pele 

autorreferida/etnia (branca, preta, amarela/indígena, parda), situação 

conjugal (solteira; casada/união estável; viúva/separada);  

b) características da ocorrência: tipos de violência (sexual, física, 

psicológica, tortura, financeira e negligência), meio de agressão (força 

corporal/espancamento, ameaça, objeto perfurocortante, arma de fogo, 

enforcamento, envenenamento, substância/objeto quente, outros), 

polivitimização  (um tipo; dois tipos ou mais), local da ocorrência 

(residência [residência ou habitação coletiva]; outros [via pública e 

outros], turno da ocorrência (noite/madrugada [18:00 as 23:59h; 00:00 

às 05:59h], manhã/tarde [6:00 às 11:59h; 12:00 às 17:59h], violência de 

repetição [ evento notificado ocorreu outras vezes] (sim; não), óbito por 

violência (sim; não).  

Quanto às características do provável autor da agressão: sexo 

(masculino, feminino, ambos), número de envolvidos (um, dois ou 

mais), vínculo/grau de parentesco com a vítima: parceiro íntimo 

(cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-namorado), relação familiar (pai, 

mãe, padrasto, filho, irmão, cunhado, sogro ), cuidador (secretária, 

empregada doméstica, cuidador (a) de Instituição de Longa Permanência 

para Idosos , outros),conhecido (conhecido/amigo), desconhecido 

suspeita de uso de álcool (sim; não).  

Analisaram-se as características da violência notificada e do 

provável autor da agressão. Por meio da estatística descritiva foram 

calculadas as frequências absolutas e relativas com seus respectivos 
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intervalos de 95% de confiança (IC95%). O teste qui-quadrado e teste 

exato de Fisher foram aplicados para comparação entre as variáveis, 

apresentou valor de p com nível de significância a 5%. Utilizou-se o 

programa estatístico Stata versão 14.0 para realização das análises.  

 

RESULTADOS 
  

Foram analisadas 1077 notificações de violência contra mulheres 

idosas, inseridas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN por profissionais de saúde entre os anos de 2008 a 2014, no 

estado de Santa Catarina, Brasil. A média de idade das mulheres foi de 

71 anos (DP=8,78: IC95%), a maioria relatou cor de pele branca 

(IC95%: 89,4%) e ter até 4 anos de estudos (IC 95%: 71,1%) sendo a 

baixa escolaridade mais frequente entre idosas com 75 anos ou mais 

(IC95%: 82,7%). Quanto à situação conjugal, 46% (IC95%) das mais 

jovens (60-74 anos) eram casadas/união estável, enquanto 68,8% 

(IC95%) das mais longevas (75 anos ou mais), eram viúvas ou 

separadas (p= <0,001). Informações detalhadas sobre as características 

sociodemográficas encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características sociodemográficas das notificações de violência contra mulheres idosas, Santa Catarina, 2008-2014. 

 

Características Total∞  60-74 anos 75 anos ou mais  

  N % N % IC 95% n % IC95 % Valor de p  

Escolaridade (anos)         <0.001** 

0-4  593 71,1 378 65,9 59,7-67,5 215 82,7 32,4-40,2   

5-8  174 20,9 136 23,7 71,3-83,7 38 14,6 16,2-28,6  

9-11  53 6,4 47 8,2 76,8-94,8 6 2,3 5,1-23,1  

12 ou + 14 1,7 13 2,3 61,0-99,0 1 0,4 0,9-38,9  

Cor de pele/etnia         0.079** 

Branca 939 89,4 641 90,8 65,2-71,1 298 86,6 28,8-34,7  

Preta 40 3,8 20 2,8 34,7-65,2 20 5,8 34,7-65,2  

Amarela/indígena 9 0,9 5 0,7 23,6-83,4 4 1,2 13,5-76,3  

Parda 62 5,9 40 5,7 51,8-75,4 22 6,4 24,5-48,1  

Situação conjugal         <0.001* 

Solteira 85 8,6 60 8,9 60,0-79,3 25 7,9 20,6 -39,9  

Casada/união estável 383 38,7 309 46,0 76,4-84,3 74 23,3 15,6 -23,5  

Viúva/separada 521 52,7 303 45,1 53,8- 62,3 218 68,8 37,6- 46,1   

Fonte: SINAN/SES/SC 

*Valor de p do teste qui-quadrado 

**Valor de p do teste exato de Fisher 

∞ os totais divergem devidos a dados faltantes (ignorados e brancos) 
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A tabela 2 descreve as características da violência sofrida pelas 

mulheres idosas. A violência física foi o tipo mais prevalente (IC95%: 

43,6%), seguida da psicológica (IC95%: 26,5%) e negligência (IC95%: 

17,3%). É necessário destacar a diferença quanto ao tipo de violência 

sofrida segundo faixa etária.  Entre as idosas mais jovens, a violência 

física foi responsável por mais da metade das agressões (IC95%: 

50,5%), seguida pela psicológica (IC95%: 28,0%) e negligência 

(IC95%: 10,2%). Enquanto entre as mais longevas, a negligência 

(IC95%: 30,2%) apresentou proporção semelhante à violência física 

(IC95%: 31,1%), seguida pela psicológica (IC95%: 23,8%). A força 

corporal representou o meio mais frequente (IC95%: 45,0%) de 

agressões contra essas mulheres, independente da faixa etária.  

Destaca-se que entre as mais jovens, os principais meios de 

agressão foram ameaças (n=182; IC95%: 22,0%), envenenamento 

(n=49; IC95%: 5,9%), uso de objetos perfurocortante (n=46; IC95%: 

5,6%), enforcamento (n=37; IC95%: 4,5%), além de 14 casos (IC95%: 

1,9%) de agressão por meio de armas de fogo. Dentre as idosas com 75 

anos ou mais, predominaram as ameaças (n=65; IC95%: 19,6%), uso de 

objetos perfurocortante (n=14; IC95%: 4,2%), envenenamento (n=9; 

IC95%: 2,7%), enforcamento (n=7; IC95%: 2,1%) e um caso (IC95%: 

0,3%) de uso de arma de fogo. 

Chama-se atenção para a ocorrência de polivitimização (IC95%: 

38,8%) e violência de repetição (IC95%: 56,9%) registrada, sendo que 

estas foram mais frequentes entre as mulheres com 75 anos ou mais. As 

agressões ocorreram em maioria, na residência das idosas (IC95%: 

91,4%) e no período da manhã/tarde (IC95%: 57,9%).  Quanto ao 

desfecho da violência, dados alarmantes mostram 41 óbitos decorrentes 

das agressões, sendo 33 deles entre as idosas mais jovens. 
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Tabela 2 - Características da violência notificadas contra mulheres idosas, Santa Catarina 2008-2014. 

 

Características Total ∞ 60-74 anos 75 anos ou mais   

 N % N % IC95% N % IC95% 

Valor de 

p* 

Tipos de violência          

Sexual 42 2,7 30 3,0 2,9-5,9 12 2,1 1,9-6,0 0,566 

Física 687 43,6 512 50,5 67,3-74,0 175 31,1 45,0-55,5 < 0,001 

Psicológica 418 26,5 284 28,0 35,9-43,0 134 23,8 33,4-43,6 0,742 

Tortura 46 2,9 31 3,1 3,0-6,1 15 2,7 2,6-7,0 0,989 

Financeira 110 7,0 54 5,3 5,8-9,7 56 10,0 12,6-20,5 < 0,001 

Negligência 273 17,3 103 10,2 12,0-17,2 170 30,2 44,1-54,7 < 0,001 

Meio de agressão          

Força corporal 522 45,0 389 47,0 51,1-58,4 133 40,1 34,0-44,4 < 0,001 

Ameaça 247 21,3 182 22,0 22,7-29,1 65 19,6 15,3-23,7 0,018 

Objeto perfurocortante 60 5,2 46 5,6 4,9-8,6 14 4,2 2,4-6,8 0,119 

Arma de fogo 15 1,3 14 1,9 1,1-3,3 1 0,3 0,04-2,0 0,047** 

Enforcamento 44 3,8 37 4,5 3,8-7,1 7 2,1 0,9-4,2 0.017 
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envenenamento 58 5,0 49 5,9 5,2-9,0 9 2,7 1,3-5,0 0,005 

Sustância/objeto quente 9 0,8 5 0,6 0,2-1,6 4 1,2 0,4-3,1 0,483** 

Outros meios 205 17,7 106 12,8 12,7-18,1 99 29,8 24,7-34,4 < 0,001 

Polivitimização         0,235 

Um tipo 622 61,2 427 62,4 58,7-65,9 195 58,6 53,1-63,7  

Dois tipos ou mais 395 38,8 257 37,6 34,0-41,2 138 41,4 36,2-46,8  

Local de ocorrência         0,498 

Residência ┘ 965 91,4 645 91,0 88,6-92,8 320 92,2 88,8-94,6  

Outros 91 8,6 64 9,0 7,1-11,3 27 7,8 5,3-11,1  

Turno da ocorrência §         0,005 

Noite/madrugada 267 42,1 208 45,5 40,9-50,1 59 33,3 26,7-40,6  

Manhã/tarde 367 57,9 249 54,5 49,8-59,0 118 66,7 59,3-73,2  

Violência de repetição         0,014 

Sim 520 56,9 342 54,2 50,2-58,0 178 62,9 57,0-68,3  

Não 394 43,1 289 45,8 41,9-49,7 105 37,1 31,6-42,9  

Óbito por violência         0,100 

Sim 41 4,3 33 5,0 3,6-7,0 8 2,7 1,3-5,3  
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Fonte: SINAN/SES/SC  

*Valor de p do teste qui-quadrado 
**Valor de p do teste de fisher 

§ Turno de ocorrência: Manhã: 6:00 as 11:59 H; Tarde: 12:00 as 17:59 H; Noite: 18:00 as 23:59 H; Madrugada: 00:00 as 05:59 H. 

┘Incluídos residência e residência coletiva 
∞ os totais divergem devido a dados faltantes (ignorados e brancos) 

  

Não 909 95,7 621 95,0 92,9-96,3 288 97,3 94,6-98,6   
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As características do provável autor da agressão estão descritas 

na tabela 3. Dentre as idosas mais jovens, os homens se destacam como 

prováveis autores de agressão (IC95%: 51,6%), com destaque para 

familiares (IC95%: 39,5%) e parceiros íntimos (IC95%: 34,1%). Nas 

mais longevas a violência perpetrada por mulheres (36,8%; IC95% 31,6-

42,1) e homens (39,3%; IC95% 34,0-44,7) é equivalente, predominando 

os familiares (IC95%: 66,3%) e os cuidadores (IC95%: 13,2%). Não 

houve suspeita do uso de álcool para a maioria (IC95%: 70,1%) dos 

autores de agressão (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características do provável autor da agressão contra mulheres idosas, Santa Catarina, 2008-2014.  

 

Características Total ∞ 60-74 anos 75 anos ou mais  

  N % n % IC 95% N % IC 95%  Valor de p* 

Sexo do agressor         < 0,001 

Masculino 517 51,6 391 57,4 53,6-61,0 

 

 39,3 34,0-44,7   

Feminino 357 35,6 239 35,1 31,5-38,7 118 36,8 31,6-42,1  

Ambos 128 12,8 51 7,5 5,7-9,7 77 24,0 19,6-28,9  

Número de agressores         < 0,001 

Um 736 71,8 555 79,7 76,5-82,5 181 55,0 49,5-60,3  

Dois ou + 289 28,2 141 20,3 17,4-23,4 148 45,0 39,6-50,4  

Vínculo agressor/mulher ∫          

Parceiro íntimo 189 25,7 163 34,1 20,7-27,1 26 10,1 5,3-11,2  < 0,001 

Relação Familiar 360 48,9 189 39,5 24,3-31,0 171 66,3 45,6-56,3 < 0,001 

Cuidador 46 6,3 12 2,5 0,9-3,0 34 13,2 7,3-13,8 < 0,001 

Conhecido 68 9,2 59 12,3 6,6-10,8 9 3,5 1,3-5,0 < 0,001 

Desconhecido 73 9,9 55 11,5 6,1-10,2 18 7,0 3,4-8,4    0,132 

Suspeita do uso de álcool            0,001 

Sim 253 29,9 193 33,5 29,7-37,4 60 22,2 17,6-27,5  
Não 593 70,1 383 66,5 62,5-70,2 210 77,8 72,4-82,3   

Fonte: SINAN/SES/SC 

*Valor de p do teste qui-quadrado 

∞ os totais divergem devidos a dados faltantes (ignorados e brancos) 

∫ Vínculo/grau de parentesco do provável agressor: Parceiro íntimo: cônjuge, ex-cônjuge, namorado (a), ex-namorado (a); Relação Familiar: pai, mãe, padrasto (a), filho(a), 

irmão (a), cunhado (a), sogro (a); Cuidador: babá, secretária, empregada doméstica, cuidador(a) de Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI), outros; Conhecido: 

conhecido/amigo; Desconhecido: desconhecidos. 
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DISCUSSÃO 

 

Este estudo é inédito ao apresentar análises acerca dos casos de 

violência contra mulheres idosas, notificadas por profissionais de saúde, 

em Santa Catarina. Destacam-se como principais achados, as diferentes 

características da violência identificada segundo faixa etária. Dentre as 

idosas mais jovens (60-74 anos), predominaram mulheres casadas/ com 

companheiro, que sofreram agressões perpetradas por parceiros íntimos 

ou familiares, do sexo masculino, ocorridas nas residências. A tipologia 

mais frequente foi a violência física, seguida pela psicológica, sendo que 

em 33 casos a agressão resultou em morte. Entre aquelas com 75 anos 

ou mais, a maioria não possuia parceiro, predominando as agressões 

cometidas por familiares e cuidadores no âmbito doméstico, tanto do 

sexo masculino como feminino, com destaque para a violência física e 

negligência.  

Constatou-se, no presente estudo, que as idosas em situação de 

violência apresentaram idade média de 71 anos (DP=8,78) e cor de pele 

branca (89,4%), o que se relaciona à composição étnica de Santa 

Catarina, onde 84% da população se autodeclara branca, com elevada 

expectativa de vida entre as mulheres (82,1 anos)(23). Dados semelhantes 

foram encontrados em outros estados brasileiros(16, 25)  

As notificações de violência contra as idosas evidenciaram a 

violência física, psicológica e negligência como as mais frequentes, 

dados semelhantes são encontrados na literatura internacional(19, 26). 

Dentre os meios de agressão, o uso da força corporal, ameaças, objeto 

perfurocortante, enforcamento e envenenamento foram os principais, 

apontando atos de crueldade e desrespeito à condição humana, 

principalmente por serem familiares e parceiros, os principais 

agressores. A violência contra idosas urge por maior visibilidade, 

necessitando de medidas preventivas e de proteção às idosas, com 

intuito de assegurar um envelhecimento digno e saudável. 

Verificou-se que a violência contra mulheres mais jovens (60-74 

anos) é predominantemente praticada por parceiros íntimos e familiares, 

do sexo masculino, ocorrida nas residências. Este cenário remete a um 

continuum da violência doméstica. Estudos mostram que cerca de 30% 

das mulheres sofreram violência por parceiros íntimos desde a vida 

adulta(27), com impactos negativos sobre as condições de vida e saúde ao 

longo das gerações, explicitando que os danos da violência sobre quem 

a vivencia, são intergeracionais(28).  



71 

As mulheres em situação de violência são mais suscetíveis a 

permanecerem socialmente isoladas, afastadas de amigos e familiares, 

mantendo-se restritas ao ambiente doméstico e ao convívio com o autor 

das agressões(29). Segundo a OMS(27), as consequências da VPI são 

profundas, impactando na saúde e bem estar dos envolvidos, 

estendendo-se e afetando o bem-estar de famílias, e até comunidades 

inteiras.  

Nas idosas com 75 anos ou mais, as agressões foram cometidas 

por familiares (66,3%) ou cuidadores (13,2%) no âmbito doméstico, 

com destaque para violência física e negligência sendo que em mais da 

metade dos casos (62,9%), as agressões foram repetidas. Tais fatos 

podem ser atribuídos aos conflitos geracionais, que fragilizam as 

relações afetivas entre pessoas do convívio domiciliar e reforçam a 

perpetuação da violência familiar. Ressalta-se(30, 31) que a reincidência 

da violência aumenta de acordo com o grau de depedência das idosas, 

intensificando-se com a idade(21). 

Em relação aos autores de agressão das idosas com 75 anos ou 

mais, estudos corroboram que familiares(32) e cuidadores(21) são os 

principais perpetradores de violência contra o idoso. Embora, espera-se 

que a família seja um núcleo de segurança e proteção, ressalta-se que 

muitas tendem a ser violentas por estarem despreparadas para 

compreender, administrar e tolerar seus conflitos, inclusive aqueles 

relativos às incapacidades decorrentes do envelhecimento(33). Laços de 

afeto, situações de dependência, medo de isolamento institucional são 

alguns fatores que contribuem para que os maus tratos permaneçam 

velados. Portanto, é preciso que profissionais de saúde e instituições 

estejam preparados para reconhecer e oferecer suporte aos envolvidos, 

tanto idosos como autores de agressão, enquanto estratégia de prevenção 

e enfrentamento da violência(21). 

É importante destacar que de acordo as notificações, a maioria 

(70,1%) dos agressores não haviam consumido substâncias alcoólicas 

para efetivar as agressões, o que pode revelar uma faceta bastante 

preocupante da violência que é praticada sem subterfúgios, o que a torna 

ainda mais grave(34).  

Cabe destacar que 41 mulheres morreram em decorrência da 

violência sofrida, sendo 33 óbitos entre as mais jovens (60-74 anos), as 

quais foram predominantemente agredidas pelos parceiros. Trata-se, 

portanto, de casos de feminicídio, sendo este o assassinato de mulheres 

pela condição de ser mulher(35). Em geral, são crimes motivados pelo 

ódio e desprezo. Estas mortes não se tratam de casos isolados, 
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repentinos ou inesperados, mas sim, fazem parte de um processo 

contínuo de violências, desde verbais, físicas e sexuais, que antecedem o 

óbito. Os registros nacionais corroboram o resultado deste estudo, 

mostrando que ocorrem 13 mortes violentas de mulheres por dia, sendo 

o cenário mais comum, os crimes cometidos por parceiro íntimo, em 

contexto de violência doméstica(36).  

Além das mortes notificadas como desfecho da violência contra 

idosas, ressalta-se que a violência impacta também sobre a mortalidade, 

de forma indireta(37). Por serem fisicamente mais frágeis e vulneráveis, 

as consequências da violência podem ser mais sérias, causando agravos 

como transtornos de estresse pós- traumático, alta frequência de 

distúrbios de memória, sono e problemas de concentração, 

comportamento agressivo e ideação suicida(38), contribuindo para uma 

taxa de mortalidade elevada em comparação  aos idosos que não 

sofreram abusos(29, 39). 

Para romper com o silenciamento da violência, faz-se necessário 

à disseminação da informação sobre a problemática, bem como a 

participação de toda a sociedade na identificação e reconhecimento dos 

casos. Denunciar toda e qualquer situação de violência contra mulher é 

um dever de todos(3). 

A utilização de dados de notificação apresenta algumas 

limitações. Há inconsistências resultantes de preenchimento inadequado 

da ficha, campos em branco ou com informações ignoradas, que 

comprometem a qualidade dos registros. Ainda deve-se considerar a 

subnotificação existente, devido às dificuldades e falta de sensibilização 

dos profissionais de saúde, para o reconhecimento e atendimento das 

situações de violência, o que não invalida as informações encontradas, 

porém exige cautela na sua interpretação(40). 

Ressalta-se a relevância das informações deste trabalho sobre a 

violência sofrida por mulheres idosas, com base no SINAN de 

abrangência estadual, permitindo o reconhecimento das características 

das idosas em situação de violência, das agressões sofridas e o perfil do 

suposto autor das agressões. É importante destacar a estratificação por 

faixa etária como um diferencial deste estudo, permitindo caracterizar as 

especificidades da violência nas idosas de 60-74 anos e de 75 anos ou 

mais. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destacam-se como principais achados deste estudo, as 

diferentes características da violência identificada segundo 

faixa etária. Dentre as idosas mais jovens (60-74 anos), 

predominaram mulheres casadas/com companheiros, que 

sofreram agressões perpetradas por parceiros íntimos ou 

familiares, do sexo masculino, ocorridas nas residências. A 

tipologia mais frequente foi a violência física, seguida pela 

psicológica, sendo que em 33 casos a agressão resultou em 

morte. 

Entre aquelas com 75 anos ou mais, a maioria não 

possuía parceiro, predominando as agressões cometidas por 

familiares e cuidadores no âmbito doméstico, tanto do sexo 

masculino como feminino, com maior frequência de 

polivitimização e reincidência das agressões. A tipologia mais 

frequente foi a violência física e negligência, sendo que em 8 

casos a agressão resultou em morte. 

Tais achados reforçam que a violência cometida contra a 

mulher idosa apresenta desfecho ainda mais violento do que o 

episódio que provocou a notificação, a morte, e que a violência 

contra a mulher faz parte de perpetuação das agressões 

vivenciadas ao longo da vida. Portanto, há necessidade 

iminente de preocupação e cuidado, cada vez maior com essa 

parcela da população, principalmente entre aquelas com 75 

anos ou mais. 

O conhecimento das diferentes manifestações da 

violência contra mulheres idosas subsidia ações para o seu 

enfrentamento, identificando características de 

vulnerabilidades onde os profissionais de saúde podem intervir. 

Espera-se que as informações possam contribuir para a 

visibilidade da grave situação reportada. 
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ANEXO A - INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA 

CIÊNCIA & SAÚDE 

 

Instruções para Colaboradores 

 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados 

de investigações sobre um tema específico considerado relevante para a 

saúde coletiva; e artigos de discussão e análise do estado da arte da área 

e das subáreas, mesmo que não versem sobre o assunto do tema central. 

A revista, de periodicidade mensal, tem como propósitos enfrentar os 

desafios, buscar a consolidação e promover uma permanente atualização 

das tendências de pensamento e das práticas na saúde coletiva, em 

diálogo com a agenda contemporânea da Ciência & Tecnologia.  

 

Política de Acesso Aberto - Ciência & Saúde Coletiva é 

publicado sob o modelo de acesso aberto e é, portanto, livre para 

qualquer pessoa a ler e download, e para copiar e divulgar para fins 

educacionais.  

 

Orientações para organização de números temáticos  

 

A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da 

diversidade de Periódicos da área é o seu foco temático, segundo o 

propósito da ABRASCO de promover, aprofundar e socializar 

discussões acadêmicas e debates interpares sobre assuntos considerados 

importantes e relevantes, acompanhando o desenvolvimento histórico da 

saúde pública do país. 

Os números temáticos entram na pauta em quatro modalidades de 

demanda: 

 • Por Termo de Referência enviado por 

professores/pesquisadores da área de saúde coletiva (espontaneamente 

ou sugerido pelos editores-chefes) quando consideram relevante o 

aprofundamento de determinado assunto.  

• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de 

pesquisa inédita e abrangente, relevante para a área, sobre resultados 

apresentados em forma de artigos, dentro dos moldes já descritos. 

Nessas duas primeiras modalidades, o Termo de Referência é avaliado 

em seu mérito científico e relevância pelos Editores Associados da 

Revista.  



94 

• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a 

coordenação de Editores Convidados. Nesse caso, os Editores 

Convidados acumulam a tarefa de selecionar os artigos conforme o 

escopo, para serem julgados em seu mérito por pareceristas. 

 • Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo 

sob um título pertinente, artigos de livre demanda, dentro dos critérios já 

descritos. 

O Termo de Referência deve conter: (1) título (ainda que 

provisório) da proposta do número temático; (2) nome (ou os nomes) do 

Editor Convidado; (3) justificativa resumida em um ou dois parágrafos 

sobre a proposta do ponto de vista dos objetivos, contexto, significado e 

relevância para a Saúde Coletiva; (4) listagem dos dez artigos propostos 

já com nomes dos autores convidados; (5) proposta de texto de opinião 

ou de entrevista com alguém que tenha relevância na discussão do 

assunto; (6) proposta de uma ou duas resenhas de livros que tratem do 

tema. 

Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um 

mesmo autor num número temático não deve ultrapassar três, seja como 

primeiro autor ou não. 

Sugere-se enfaticamente aos organizadores que apresentem 

contribuições de autores de variadas instituições nacionais e de 

colaboradores estrangeiros. Como para qualquer outra modalidade de 

apresentação, nesses números se aceita colaboração em espanhol, inglês 

e francês. 

 

Recomendações para a submissão de artigos 

 

Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de 

questões de interesse local, ou se situe apenas no plano descritivo. As 

discussões devem apresentar uma análise ampliada que situe a 

especificidade dos achados de pesquisa ou revisão no cenário da 

literatura nacional e internacional acerca do assunto, deixando claro o 

caráter inédito da contribuição que o artigo traz. 

A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos 

propostos para publicação em revistas médicas”, da Comissão 

Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja versão para o 

português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-

174. O documento está disponível em vários sítios na World Wide Web, 

como por exemplo, www.icmje.org ou 
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www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores 

a sua leitura atenta. 

 

Seções da publicação 

 

Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos 

editores convidados, deve ter no máximo 4.000 caracteres com espaço. 

Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de 

natureza empírica, experimental, conceitual e de revisões sobre o 

assunto em pauta. Os textos de pesquisa não deverão ultrapassar os 

40.000 caracteres. 

Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde 

coletiva por livre apresentação dos autores através da página da revista. 

Devem ter as mesmas características dos artigos temáticos: máximo de 

40.000 caracteres com espaço, resultarem de pesquisa e apresentarem 

análises e avaliações de tendências teórico-metodológicas e conceituais 

da área.  

Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente 

em fontes secundárias, submetidas a métodos de análises já 

teoricamente consagrados, temáticos ou de livre demanda, podendo 

alcançar até o máximo de 45.000 caracteres com espaço. 

 Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários 

autores ou entrevistas realizadas com especialistas no assunto em debate 

na revista; deve ter, no máximo, 20.000 caracteres com espaço.  

Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo 

temático da saúde coletiva, publicados nos últimos dois anos, cujo texto 

não deve ultrapassar 10.000 caracteres com espaço. Os autores da 

resenha devem incluir no início do texto a referência completa do livro. 

As referências citadas ao longo do texto devem seguir as mesmas regras 

dos artigos. 

No momento da submissão da resenha os autores devem inserir 

em anexo no sistema uma reprodução, em alta definição da capa do livro 

em formato jpeg.  

Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é 

publicado em números anteriores da revista (máximo de 4.000 

caracteres com espaço). Observação: O limite máximo de caracteres 

leva em conta os espaços e inclui da palavra introdução e vai até a 

última referência bibliográfica. O resumo/abstract e as ilustrações 

(figuras/ tabelas e quadros) são considerados à parte. 
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Apresentação de manuscritos 

 

Não há taxas e encargos da submissão 
 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, 

francês e inglês. Os textos em português e espanhol devem ter título, 

resumo e palavras-chave na língua original e em inglês. Os textos em 

francês e inglês devem ter título, resumo e palavras-chave na língua 

original e em português. Não serão aceitas notas de pé-de-página ou no 

final dos artigos. 

 2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte 

Times New Roman, no corpo 12, margens de 2,5 cm, formato Word (de 

preferência na extensão .doc) e encaminhados apenas pelo endereço 

eletrônico (http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as 

orientações do site.  

3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, 

ficando proibida a reprodução total ou parcial em qualquer meio de 

divulgação, impressa ou eletrônica, sem a prévia autorização dos 

editores-chefes da Revista. A publicação secundária deve indicar a fonte 

da publicação original.  

4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos 

simultaneamente para outros periódicos.  

5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com 

seres humanos são de inteira responsabilidade dos autores e devem estar 

em conformidade com os princípios contidos na Declaração de 

Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 

1975,1983, 1989, 1989, 1996 e 2000). 

 6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para 

reproduzir material publicado anteriormente, para usar ilustrações que 

possam identificar pessoas e para transferir direitos de autor e outros 

documentos.  

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a 

exatidão e a procedência das citações são de exclusiva responsabilidade 

dos autores.  

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos 

em seções com os títulos Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, 

às vezes, sendo necessária a inclusão de subtítulos em algumas seções. 

Os títulos e subtítulos das seções não devem estar organizados com 

numeração progressiva, mas com recursos gráficos (caixa alta, recuo na 

margem etc.). 
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9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o 

resumo/abstract, com no máximo 1.400 caracteres com espaço 

(incluindo a palavra resumo até a última palavra-chave), deve explicitar 

o objeto, os objetivos, a metodologia, a abordagem teórica e os 

resultados do estudo ou investigação. Logo abaixo do resumo os autores 

devem indicar até no máximo, cinco (5) palavras-chave. palavras-

chave/key words. Chamamos a atenção para a importância da clareza e 

objetividade na redação do resumo, que certamente contribuirá no 

interesse do leitor pelo artigo, e das palavras-chave, que auxiliarão a 

indexação múltipla do artigo 

As palavras-chave na língua original e em inglês devem constar 

obrigatoriamente no DeCS/MeSH. 

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/e http://decs.bvs.br/). 

 

Autoria 

 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na 

elaboração dos artigos de modo que possam assumir publicamente a 

responsabilidade pelo seu conteúdo. A qualificação como autor deve 

pressupor: a) a concepção e o delineamento ou a análise e interpretação 

dos dados, b) redação do artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação 

da versão a ser publicada. 2. O limite de autores no início do artigo deve 

ser no máximo de oito. Os demais autores serão incluídos no final do 

artigo. 3. Em nenhum arquivo inserido, deverá constar identificação de 

autores do manuscrito. 

 

Nomenclaturas 
 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura 

de saúde pública/saúde coletiva, assim como abreviaturas e convenções 

adotadas em disciplinas especializadas. Devem ser evitadas abreviaturas 

no título e no resumo.  

2. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve 

preceder a primeira ocorrência desta no texto, a menos que se trate de 

uma unidade de medida padrão.  

 

Ilustrações e Escalas 
 

1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela 

(elementos demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc.), 

http://decs.bvs.br/
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quadro (elementos demonstrativos com informações textuais), gráficos 

(demonstração esquemática de um fato e suas variações), figura 

(demonstração esquemática de informações por meio de mapas, 

diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou 

fotografias). Vale lembrar que a revista é impressa em apenas uma cor, 

o preto, e caso o material ilustrativo seja colorido, será convertido para 

tons de cinza.  

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, 

cinco por artigo, salvo exceções referentes a artigos de sistematização de 

áreas específicas do campo temático. Nesse caso os autores devem 

negociar com os editores-chefes. 

 3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado 

consecutivamente em algarismos arábicos, com suas respectivas 

legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um breve título. Todas 

as ilustrações devem ser citadas no texto. 

4. Tabelas e quadros devem ser confeccionados no programa 

Word ou Excell e enviados com título e fonte. OBS: No link do IBGE 

(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907pdf) estão as 

orientações para confeccionar as tabelas. Devem estar configurados em 

linhas e colunas, sem espaços extras, e sem recursos de “quebra de 

página”. Cada dado deve ser inserido em uma célula separada. 

Importante: tabelas e quadros devem apresentar informações sucintas. 

As tabelas e quadros podem ter no máximo 15 cm de largura X 18 cm 

de altura e não devem ultrapassar duas páginas (no formato A4, com 

espaço simples e letra em tamanho 9). 

5. Gráficos e figuras podem ser confeccionados no programa 

Excel, Word ou PPT. O autor deve enviar o arquivo no programa 

original, separado do texto, em formato editável (que permite o recurso 

“copiar e colar”) e também em pdf ou jpeg, TONS DE CINZA. Gráficos 

gerados em programas de imagem devem ser enviados em jpeg, TONS 

DE CINZA, resolução mínima de 200 dpi e tamanho máximo de 20cm 

de altura x 15 cm de largura. É importante que a imagem original esteja 

com boa qualidade, pois não adianta aumentar a resolução se o original 

estiver comprometido. Gráficos e figuras também devem ser enviados 

com título e fonte. As figuras e gráficos têm que estar no máximo em 

uma página (no formato A4, com 15 cm de largura x 20cm de altura, 

letra no tamanho 9).  

6. Arquivos de figuras como mapas ou fotos devem ser salvos no 

(ou exportados para o) formato JPEG, TIF ou PDF. Em qualquer dos 

casos, deve-se gerar e salvar o material na maior resolução (300 ou mais 
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DPI) e maior tamanho possíveis (dentro do limite de 21cm de altura x 

15 cm de largura). Se houver texto no interior da figura, deve ser 

formatado em fonte Times New Roman, corpo 9. Fonte e legenda 

devem ser enviadas também em formato editável que permita o recurso 

“copiar/colar”. Esse tipo de figura também deve ser enviado com título e 

fonte.  

7. Os autores que utilizam escalas em seus trabalhos devem 

informar explicitamente na carta de submissão de seus artigos, se elas 

são de domínio público ou se têm permissão para o uso. 

 

Agradecimentos 
 

1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências 

bibliográficas. 2. Os autores são responsáveis pela obtenção de 

autorização escrita das pessoas nomeadas nos agradecimentos, dado que 

os leitores podem inferir que tais pessoas subscrevem os dados e as 

conclusões. 3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em 

parágrafo diferente dos outros tipos de contribuição. 

 

Referências 

 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de 

acordo com a ordem em que forem sendo citadas no texto. No caso de as 

referências serem de mais de dois autores, no corpo do texto deve ser 

citado apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão et al.  

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, 

conforme exemplos abaixo: ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de 

maturidade do PSF” 11 ... ex. 2: “Como alerta Maria Adélia de Souza 4, 

a cidade...” As referências citadas somente nos quadros e figuras devem 

ser numeradas a partir do número da última referência citada no texto. 

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em 

ordem numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes 

para manuscritos apresentados a periódicos biomédicos 

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

 4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o 

estilo usado no Index Medicus 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).  

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na 

língua original da publicação. 

Exemplos de como citar referências 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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Artigos em periódicos 

 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores sem utilizar a expressão 

et al.) Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação 

de recursos para a saúde: a experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Cien Saude Colet 2005; 10(2):275-286. Maximiano AA, Fernandes RO, 

Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, OliveiraFilho EC. 

Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins em ambientes 

hídricos: demandas, regulamentação e considerações sobre riscos à 

saúde humana e ambiental. Cien Saude Colet 2005; 10(2):483-491.  

2. Instituição como autor The Cardiac Society of Australia and 
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