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RESUMO  
As notificações de violência contra a pessoa idosa vêm crescendo, no 
Brasil, desde a criação do Estatuto do Idoso. O objetivo deste estudo é 
analisar a tendência temporal das notificações da violência contra idosos 
no Brasil. Foi realizada a análise de série temporal dos principais tipos 
de violência praticados contra a pessoa idosa no Brasil, utilizando dados 
do SINAN no período de 2009 a 2019. Os resultados demonstram que o 
número de notificações de todos os tipos de violência contra idosos 
aumentou, com significância estatística, no período de 2009 a 
2012/2013 para quase todos tipos, e continuou a subir até 2019, de 
forma mais discreta, porém significativa para as violências física, 
psicológica, negligência, financeira e violência de repetição. Conclui-se 
que as notificações de violência contra idosos têm aumentado 
significativamente, entretanto é necessário que a sociedade e os 
profissionais de saúde se mantenham em alerta para identificar e 
denunciar estes casos. 
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ABSTRACT 
Notifications of violence against the elderly have been growing in Brazil 
since the creation of the Elderly Statute. The purpose of this study is to 
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analyze the temporal trend of violence notifications against the elderly 
in Brazil. Time series analysis of the main types of violence committed 
against elderly in Brazil was performed, using data from SINAN from 
2009 to 2019. The results show that the number of notifications of all 
types of violence against the elderly increased significantly statistics, 
from 2009 to 2012/2013 for almost all types, and continued to rise until 
2019, more discretly, but significantly forphysical, psychological, 
neglect, financial and repeated violence. Is concluded that the 
notifications of violence against the elderly have increased significantly, 
however it is necessary for society and health professionals to remain 
alert to identify and report these cases. 

 
Keywords: Aged; Violence; Epidemiology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A classificação etária de um país é um componente relevante da dinâmica 

governamental que influi diretamente sobre as decisões das diversas esferas sociais e sobre o 

desenvolvimento de políticas socioeconômicas (OMS, 2015).  Desse modo, dado o considerável 

crescimento da população idosa brasileira nos últimos anos, com estimativa de crescimento 

mais intenso a partir de 2020, há uma necessidade de planejamento e gestão de políticas 

pública adequadas a esse novo perfil epidemiológico (MENDES; SÁ; MIRANDA; LYRA et al., 

2012). 

A população idosa é vulnerável à violência. A convivência do idoso com várias gerações 

dentro do mesmo ambiente físico favorece a ocorrência de situações violentas (AMARAL; 

MOREIRA; COLER; ALVES et al., 2018; IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et al., 

2016; MASCARENHAS; ANDRADE; NEVES; PEDROSA et al., 2012), fazendo com que os 

agressores, geralmente, sejam filhos, sobrinhos, cônjuges, cuidadores ou outro familiar 

(AGUIAR; LEITE; DIAS; MATTOS et al., 2015; IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et 

al., 2016). Sendo assim, para além da seara política, faz-se necessário ampliar o olhar para o 

que acontece dentro dos lares brasileiros, onde ainda tem lugar a maioria dos casos de violência 

contra a pessoa idosa (LOPES; FERREIRA; PIRES; MORAES, 2018). 

Vários fatores podem estar relacionados à prática da violência contra a pessoa idosa. A 

falta de ocupação e/ou parceiro fixo de muitos jovens e adultos de baixa escolaridade levam à 

permanência do convívio dessa população na mesma residência dos idosos, favorecendo 

relações conflituosas entre as gerações (AGUIAR; LEITE; DIAS; MATTOS et al., 2015), as quais 

podem ser intensificadas diante da redução da sua autonomia por alguma doença ou limitação 
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física (IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2016). Soma-se a isso, o uso de 

álcool e outras drogas por parte de familiares, que pode desencadear não somente episódios 

de violência física, mas também financeira (AMARAL; MOREIRA; COLER; ALVES et al., 2018; 

IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2016; MASCARENHAS; ANDRADE; 

NEVES; PEDROSA et al., 2012). 

As notificações de violência contra a pessoa idosa vêm crescendo, no Brasil, desde a 

criação do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e do Plano de Ação para o Enfrentamento da 

Violência contra a Pessoa Idosa (BRASIL, 2005). Estes dispositivos legais foram importantes 

conquistas sociais que representaram enormes avanços legislativos e contribuíram para o início 

dos debates sobre a violência contra o idoso no país. 

Com a implantação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), em 2006, 

e da ficha de notificação de violência no Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN) a partir de 2009, os casos de violência passaram a ser notificados nos sistemas de 

informação, havendo adesão gradual de estados e municípios. Além disso, a notificação da 

violência passou a configurar como uma obrigação institucional do setor saúde a partir de 2011, 

com a inclusão da violência na lista de notificação compulsória (BRASIL, 2011). 

Muitos profissionais esperam a denúncia feita pelo próprio idoso. Porém, a negação 

constitui uma das principais dificuldades em identificar o idoso vítima de violência. Como existe 

um vínculo afetivo com o agressor, aquele insiste em defender e justificar as atitudes deste, 

recusando-se, portanto, a denunciar quem o maltrata por medo de prejudicar seu filho, neto 

ou cuidador, o que poderia tornar a sua situação de vida ainda pior (OLIVEIRA; CARVALHO; 

OLIVEIRA; SIMPSON et al., 2018). 

Os profissionais de saúde, sobretudo da Atenção Primária, têm papel importante na 

identificação e denúncia da violência contra a pessoa idosa, visto que o enfrentamento da 

violência contra esta população passa pelo adequado atendimento às necessidades primárias 

desse público - alimentação, abrigo, segurança e acesso à assistência à saúde (KRUG; MERCY; 

DAHLBERG; ZWI, 2002). No entanto, apesar de os profissionais conseguirem identificar alguns 

tipos de violência, principalmente a financeira e a negligência, ou desconfiarem de possíveis 

casos, muitos não querem se envolver por não saberem como proceder nem a quem recorrer, 

além de se sentirem receosos por não confiarem nos serviços de apoio e proteção da pessoa 
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idosa (AGUIAR; LEITE; DIAS; MATTOS et al., 2015; OLIVEIRA; CARVALHO; OLIVEIRA; SIMPSON et 

al., 2018).  

Ante o exposto, fica evidente a importância de analisar o panorama das notificações de 

violência no Brasil, principalmente as cometidas contra populações vulneráveis, como é o caso 

da população idosa. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo analisar a tendência 

temporal das notificações da violência contra os idosos no Brasil, no período de 2009 a 2019.  

Trata-se de um estudo de série temporal realizado a partir da análise das notificações 

dos principais tipos de violência praticados contra a pessoa idosa no Brasil. Para isso, foram 

utilizados dados secundários do SINAN, obtidos no site do Ministério da Saúde (DATASUS), 

percorrendo a seguinte sequência de busca: Informações em Saúde (TABNET) – 

Epidemiológicas e Morbidade – Doenças e Agravos de Notificação (SINAN), 2007 em diante – 

Violência interpessoal/provocada (Brasil por Região/UF/Município) (BRASIL, 2022b).  

Na sequência, foram selecionados os filtros correspondentes à faixa etária em questão 

(60 anos e mais) e ano de notificação (2009 a 2019), considerando os casos notificados de 1º 

de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2019. Foi realizada a busca dos dados individualmente, 

para cada tipo de violência (física, psicológica/moral, negligência/abandono, 

financeira/econômica, sexual, tortura, violência de repetição e outros tipos de violência). Para 

obtenção das taxas brutas, utilizaram-se as projeções anuais da população residente do Brasil 

(2000-2060) constantes nas informações demográficas e socioeconômicas do DATASUS 

(BRASIL, 2022a). 

Os dados foram tabulados em uma planilha do Excel para Windows®. Em seguida, a 

planilha foi exportada para o software Joinpoint Regression Program versão 4.9.0.1 (NIH, 2022), 

para cálculo da tendência temporal, por meio do qual foram obtidos gráficos de linhas e 

modelos de regressão de Poisson (KIM; FAY; FEUER; MIDTHUNE, 2000). Desse modo, foi 

possível identificar a tendência do indicador pela obtenção da variação percentual anual (APC) 

e da variação percentual anual média (AAPC) (SOUZA; LUNA; MAGALHÃES, 2019), cujos 

segmentos foram estimados e testados, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% e 

valores-p dos testes de significância estatística. O resultado permitiu demonstrar se a tendência 

foi crescente, estável ou decrescente ao longo da série histórica analisada.  

Sendo o estudo realizado com dados de domínio público, foi dispensada a apreciação 

por Comitê de Ética. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados evidenciaram que o número de notificações de todos os tipos de violência 

contra a pessoa idosa aumentou subitamente no período de 2009 a meados de 2012/2013, com 

significância estatística para quase todos tipos, exceto para outras violências, cujo aumento, 

nesse período, não foi significativo. Após 2012/2013, as notificações das violências física, 

psicológica, negligência, financeira e violência de repetição continuaram a subir 

significativamente até 2019, embora de forma mais discreta, enquanto as notificações de 

outras violências aumentaram consideravelmente, com significância estatística [APC = 19,4* 

(12,9 – 26,2), p < 0,001]. Todas as notificações apresentaram aumento significativo no decênio 

estudado (2009-2019), principalmente as do tipo outras violências, com AAPC = 34,0* (14,8 – 

56,3) (quadro 1).   

 

Quadro 1 – Variação percentual anual e variação percentual anual média (AAPC) das notificações de violência 
contra a pessoa idosa no Brasil, por tipo de violência, período 2009-2019. 

VARIÁVEIS PERÍODO APC LI LS Prob > |t| 
AAPC  

2009-2019 
LI LS 

FÍSICA 
2009 2012 64.8* 32.9 

104.
4 

0.001 22.9* 
16.
5 

29.7 

2012 2019 8.4* 5.7 11.2 < 0.001    

PSICOLÓGICA/ 
MORAL 

2009 2013 48.1* 34.5 63.2 < 0.001 20.6* 16.
7 

24.7 

2013 2019 5.2* 2.6 7.9 0.003    

NEGLIGÊNCIA/ 
ABANDONO 

2009 2013 42.4* 24.9 62.4 0.001 21.0* 
15.
6 

26.6 

2013 2019 8.5* 4.8 12.4 0.001    

FINANCEIRA/ 
ECONÔMICA 

2009 2013 38.4* 20.6 58.9 0.001 16.8* 
11.
3 

22.5 

2013 2019 4.2* 0.3 8.3 0.039    

SEXUAL 
2009 2012 64.1* 4.8 

157.
1 

0.036 20.1* 7.3 34.4 

2012 2019 5.0 -1.0 11.5 0.090    

TORTURA 
2009 2012 64.1* 4.8 

157.
1 

0.036 20.1* 7.3 34.4 

2012 2019 5.0 -1.0 11.5 0.090    

VIOL DE 
REPETIÇÃO 

2009 2012 64.7* 50.6 80.2 < 0.001 24.5* 21.
8 

27.3 

2012 2019 10.5* 9.3 11.6 < 0.001    

OUTRAS 
VIOLÊNCIAS 

2009 2012 75.4 -6.6 
229.

1 
0.072 34.0* 

14.
8 

56.3 

2012 2019 19.4* 12.9 26.2 < 0.001    

*Significantemente diferente de 0 (p <0,05). 
Fonte: Joinpoint. 
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A inclusão das notificações de violência no SINAN em todos os serviços de saúde no 

território nacional, a partir de 2011, com a sua inclusão na lista de notificação compulsória, foi 

um fator crucial para que o número de notificações tenha apresentado altos valores entre os 

anos de 2012 e 2013 (BRASIL, 2016). Há, ainda, que se considerar a possível relação do aumento 

das notificações de violência contra idosos com a própria transição demográfica que o país 

atravessa (SOUZA; GOMES; BARBOSA; LIMA, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve sete tipos de violências contra os 

idosos: abuso físico ou maus-tratos físicos, em que há uso de força física provocando 

ferimentos, dor, incapacidades ou morte; abuso ou maus-tratos psicológicos, que corresponde 

a agressões verbais ou gestuais; a negligência, na qual ocorre a recusa ou omissão por parte do 

responsável pelo cuidado do idoso; a autonegligência, quando ocorre a negação ou fracasso em 

prover o cuidado adequado a si; o abandono, que consiste na ausência de assistência por parte 

do responsável; o abuso financeiro, em que ocorre a exploração não consentida ou ilegal de 

recursos do idoso; e o abuso sexual (OLIVEIRA; CARVALHO; OLIVEIRA; SIMPSON et al., 2018). 

A violência física é uma das tipologias mais frequentes nas notificações, visto que enseja 

a procura pelos serviços de saúde por deixar marcas visíveis (PAMPOLIM; LEITE, 2020). Tal fato 

pode ser evidenciado pela elevada notificação desse tipo de violência em comparação às 

demais, assim como da tortura, que constitui uma forma mais grave de violência física. As 

violências de repetição e a sexual também obtiveram aumentos similares às anteriores. 

Particularmente, no Brasil, a violência de repetição atinge em maior proporção as mulheres 

idosas, e ocorre mais frequentemente nas formas de violência psicológica ou negligência 

(MASCARENHAS; ANDRADE; NEVES; PEDROSA et al., 2012; PAMPOLIM; LEITE, 2020). 

Estudos apontam a violência psicológica como a mais praticada contra os idosos, 

ocorrendo de forma isolada ou associada a outros tipos de violência (AGUIAR; LEITE; DIAS; 

MATTOS et al., 2015; IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2016), gerando 

sofrimento, principalmente, naqueles muito pobres e nos que possuem algum tipo de 

dependência, seja financeira, física ou mental, aqueles por não possuírem condições financeiras 

para se sustentar e estes por não possuírem domínio sobre o seu corpo ou sua mente, sendo 

considerados, em ambos os casos, como um peso para as famílias e as instituições (BRASIL, 

2014). Além disso, muitas vezes, na velhice, a família demonstra impaciência ou ignora a pessoa 
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idosa, resultando em maus tratos verbais, característicos de violência psicológica, ou abandono 

(AMARAL; MOREIRA; COLER; ALVES et al., 2018). 

A negligência, que se refere à recusa, omissão ou insuficiência de cuidados adequados 

primordiais, como alimentação e cuidados com a saúde, por parte de cuidadores, familiares, 

responsáveis legais ou institucionais, é um dos tipos de violência mais prevalentes no Brasil 

(MASCARENHAS; ANDRADE; NEVES; PEDROSA et al., 2012; ROCHA; CÔRTES; DIAS; GONTIJO, 

2018) e no mundo (YON; MIKTON; GASSOUMIS; WILBER, 2017). Além disso, dada as 

características socioeconômicas da população brasileira, a violência financeira também se faz 

muito presente, já que o interesse financeiro por parte do agressor está entre as principais 

causas associadas à violência contra os idosos (IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA 

et al., 2016). 

No Brasil, o Estatuto do Idoso reafirmou os direitos dos idosos na área da Saúde, 

assegurando a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS (BRASIL, 2003). No 

entanto, apesar de todos os profissionais de saúde que oferecem cuidado continuado aos 

idosos terem a capacidade de subsidiar uma fonte de dados sobre detecção de sinais de maus-

tratos, permitindo uma avaliação quali-quantitativa da notificação de violência (AGUIAR; LEITE; 

DIAS; MATTOS et al., 2015), muitos deles esperam a tomada de atitude de algum colega, 

geralmente recaindo a responsabilidade sobre o assistente social ou o enfermeiro (OLIVEIRA; 

CARVALHO; OLIVEIRA; SIMPSON et al., 2018). Portanto, sensibilizar e capacitar esses 

profissionais de forma rotineira constitui uma ação necessária.  Desse modo, ajudar o idoso 

vítima de maus tratos a denunciar sem ser abandonado constitui um desafio. Portanto, faz-se 

necessária a existência de equipes multidisciplinares capazes de identificar situações de 

violência e de intervir junto às famílias (IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; GRASSI-OLIVEIRA et al., 

2016) assim como investir na consolidação de estratégias para mitigação dos casos de violência 

contra o idoso, como uma rede de referência e contra referência capaz de tratar do tema com 

resolutividade (OLIVEIRA; CARVALHO; OLIVEIRA; SIMPSON et al., 2018). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As notificações dos casos de violência contra a pessoa idosa têm aumentando de forma 

significativa desde a inclusão daquele agravo na lista de notificação compulsória.  Tal aumento 
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ocorreu não somente para as violências que deixam marcas visíveis aos olhos e que, 

geralmente, requerem atendimentos por um profissional de saúde, mas, também das formas 

de “violência invisível” ou quase imperceptível, como é o caso das violências psicológica, 

negligência e violência financeira. 

O estudo apresenta a limitação de trabalhar com dados secundários, cuja qualidade da 

informação possibilita a ocorrência de viés dada a elevada subnotificação dos casos. No 

entanto, o estudo não visou retratar uma realidade absoluta no panorama brasileiro da 

violência contra a pessoa idosa, mas sim evidenciar que, apesar das subnotificações, os casos 

de violências estão sendo cada vez mais notificados. No entanto, é necessário que a sociedade 

e os profissionais de saúde se mantenham em alerta constante para identificar e denunciar os 

casos de violência contra essa população vulnerável, desde a sua forma mais sutil, que 

geralmente ocorre no ambiente familiar, para que os direitos da pessoa idosa sejam garantidos. 
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