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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi determinar a ocorrência e os fatores associados à violência doméstica contra 

idosos no município do Recife, Pernambuco. Desta pesquisa participaram 274 indivíduos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, cadastrados nas cinco Unidades de Saúde da Família (USF) que 

compõem a microrregião 4.2 da cidade do Recife. Foram excluídos os idosos que apresentavam 

enfermidade ou agravo à saúde que implicasse comprometimentos em termos de comunicação. Os 

dados foram coletados nos domicílios ou nas USF e o instrumento de pesquisa foi organizado em três 

partes: um questionário estruturado, composto por questões fechadas; duas escalas de avaliação, Índice 

de Katz e Atividades Instrumentais da Vida Diária de Lawton e Brody, para avaliação das AVD e 

AIVD, respectivamente; e o instrumento para avaliar possíveis situações de violência contra pessoas 

idosas desenvolvido e validado em Porto Rico e adotado pelo Ministério da Saúde. Nos resultados 

obtidos, verifica-se a existência de 57 idosos com sinais indicativos de violência, o que corresponde à 

prevalência de 20,8% (IC 95%: 16,0 – 25,6), com pelo menos um dos tipos de violência sofrida pelos 

idosos em seu ambiente doméstico. O tipo de violência com maior frequência foi a psicológica 

19,34% (53), seguido da sexual 2,19% (6), financeira 1,82% (5) e, por fim, física 1,09% (3). A 

violência doméstica foi predominante no sexo feminino (23,91%); na faixa etária de 60-69 anos 

(22,64%); entre os que nunca estudaram (26,15%); e entre os que não tinham companheiro (21,71%). 

Foi mais frequente, também, entre os que moravam com seis ou mais pessoas (33,33%); com renda 

inferior a um salário mínimo (22,86%); que contribuíam para o sustento da casa (20,88%) e com 

dependência para as atividades instrumentais da vida diária (26,17%). Observou-se associação entre os 

que moravam com um número maior de indivíduos apesar dos valores apresentarem significância 

limítrofe (p=0,06). Embora com certa ressalva, devido à menor significância estatística, foi ainda 

possível perceber que as maiores vítimas estavam entre as mulheres e entre os idosos dependentes para 

as atividades instrumentais da vida diária.  Entretanto, após a análise pelo modelo de regressão 

logística múltipla, apenas as variáveis sexo e arranjo familiar mostraram-se associadas 

significativamente (p ≤ 0,05), havendo evidência de maior ocorrência de violência contra os idosos 

que coabitavam com seis ou mais moradores em relação àqueles que moravam com até cinco e entre 

as mulheres em relação aos homens. Nesse sentido, considerando a magnitude do fenômeno da 

violência contra os idosos e a escassez de estudos de base populacional em território nacional, torna-se 

essencial a identificação das ocorrências, sobretudo as ocasionadas no ambiente doméstico, bem como 

a priorização do tema no setor saúde, principalmente nas políticas de atenção à saúde do idoso, por 

meio de estratégias efetivas que visem ao enfrentamento da violência doméstica contra idosos. 

PALAVRAS-CHAVE: Maus tratos ao idoso. Violência doméstica. Políticas de saúde. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project was to analyze and study the occurrence and the facts related to  

domestic violence against the elderly in Recife, Pernambuco. In this research 274 people aged over 60  

from the five Family Health Units (USF) situated in the city’s Microregion 4.2 were interviewed. The 

elderly with health problems that hindered the communication with the interviewer were excluded. 

The data collection was done at their homes or at the USFs, divided into three parts: structured 

questionnaires made up of closed questions; two evaluation scales, Scale of Activities of Daily 

Living (ADL) of Katz and Scale Instrumental Activities of Daily Life (IADL) of Lawton & 

Brody for the evaluation of AVD and AIVD, and the instrument for assessment of possible home 

abuse against the elderly approved and developed in Porto Rico and adopted by the Ministry of 

Health. In the data retrieved, 20,8% of the elderly showed signs of domestic violence. The most 

common kind of violence was psychological (19,34%), followed by sexual (2,19%), financial (1,82%) 

and, lastly, physical (1,09%). Domestic violence was prevalent among women (23,91%); the elderly 

aged 60 to 69v(22,64%); the illiterate elderly (26,15%); and the single ones (21,71%). It was also most 

common among the ones who lived with more than six people (33,33%), had an income lower than the 

minimum salary (22,86%), contributed to the family income (20,88%), were dependent in performing 

house chores (26,71%). It was observed with some caution that the highest number of victims were 

either women or elderly people who find it hard to do their house chores. However, after an analysis 

using the multiple logistic regression method, only the sex and familly setting variables were found 

significantly related (p ≤ 0,05). In this context, considering the importance of the work concerning 

violence against the elderly and the shortage of populational studies in Brazil, it is essential to identify 

occurrences, especially the domestic type, and also highlight the theme in the health sector and in the 

policy-making concerning the elderly, using effective strategies to avoid this violence. 

KEY WORDS: Abuse of the elderly. Domestic violence. Health policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida é uma das grandes conquistas do século XXI que, 

juntamente com a queda da natalidade, da mortalidade infantil e também da mortalidade em 

idades avançadas, vem ocasionando um rápido envelhecimento da população mundial 

(CHAIMOWICZ, 1998; LIMA-COSTA, 2003; RAMOS, 2002). 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005), no ano 

2000 a população idosa constituía 9,1% da população brasileira, correspondendo a 15,5 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. 

Esse crescimento exponencial observado sobretudo nas últimas décadas aponta para 

novas demandas sociais e de atenção à saúde (COELHO FILHO; RAMOS, 1999).  

Segundo Pereira (2006), com a modificação demográfica nota-se um decremento das 

doenças infecto-parasitárias, ao mesmo tempo em que há um incremento das doenças crônico-

degenerativas, bem como um aumento de morbimortalidade por causas externas, entre as 

quais se incluem os acidentes e a violência. 

As doenças e agravos não-transmissíveis, principais determinantes da modificação do 

perfil epidemiológico, são responsáveis por elevados custos aos serviços de assistência social, 

previdência e saúde, sendo fundamental a prevenção destas doenças e suas complicações 

(VERAS, 1994; SILVESTRE et al, 1996; CHAIMOWICZ,1998).  

Diversos autores constatam que a maior vulnerabilidade dos idosos à ocorrência de 

enfermidades e incapacidades pode estar relacionada com um aumento progressivo dos 

fenômenos violentos em diversas estruturas da sociedade e expressam-se na forma de maus 

tratos sofridos no meio da própria família, de abandono em asilos, de perda de direitos 
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próprios ao exercício de sua cidadania, de preconceito e, em última instância, de ostracismo e 

exclusão social (SOUZA et al, 1998; FERNANDES; ASSIS, 1999). 

Wolf (1994) define maus tratos ao idoso como uma ação destrutiva a ele dirigida que 

ocorre no contexto de uma relação de confiança, com suficiente intensidade e frequência para 

produzir efeitos nocivos, de características físicas, psicológicas, sociais e/ou financeiras, além 

de sofrimento desnecessário, lesão, dor, perda ou violação de direitos humanos e diminuição 

da qualidade de vida da pessoa idosa. Vieira (1996) aborda maus tratos como uma postura de 

negligência, falta de cuidado, descaso, agressões e tudo o que compromete a integridade física 

e emocional do indivíduo.  

Dentre os diversos tipos de violência destacam-se os abusos, maus tratos ou negligência 

contra idosos tendo como agressor o cuidador informal – membro da família, amigo, vizinho 

ou outro que preste assistência ao idoso doente ou fragilizado, sem receber remuneração 

específica para tal atividade (MAZO; GONÇALVES, 1999). Conforme pesquisas, 80% dos 

casos de violência são atribuídos aos parentes ou conhecidos da vítima (BRASIL, 2001 apud 

FONSECA; GONÇALVES, 2003). 

Apesar de não ser um fenômeno novo, a violência contra a pessoa idosa vem recebendo 

atenção pelos órgãos públicos em virtude do aumento no número de casos registrados e das 

pesquisas internacionais que abordam o assunto (BRUNO, 2005).  

Os desafios estão nos complexos fatores insolúveis envolvidos, como o 

empobrecimento das populações, a mudança na composição e papéis familiares, o 

desequilíbrio nas responsabilidades vigentes do cuidado ao idoso doente e/ou fragilizado e 

dependente, entre o Estado, a família e a sociedade (MAZO; GONÇALVES, 1999). 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências tem, 

entre as suas diretrizes, a assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas e capacitação de 
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recursos humanos, fazendo-se necessária, entre outros aspectos, a qualificação de 

profissionais de saúde na identificação dos maus tratos/abusos, integrando o conjunto das 

atividades desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família (PSF) e pelo Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde – PACS (BRASIL, 2001). 

A identificação de maus tratos/abusos ao idoso ocorridos no âmbito familiar é bastante 

complexa e envolve uma atuação interdisciplinar. Os profissionais de saúde possuem uma 

posição privilegiada para identificar este evento, pois são os responsáveis pelo acolhimento à 

demanda (FERNANDES; ASSIS, 1999). Os problemas da violência contra os idosos são 

muito mais abrangentes e disseminados no país, evidenciando-se em diversos tipos de 

violência que não chegam aos serviços de saúde; ficam silenciados, sobretudo, no cotidiano 

das relações familiares. 

Diante deste cenário, a estimativa da violência contra a pessoas idosa no ambiente 

doméstico, bem como o conhecimento dos fatores a ela associados, representa uma 

importante e desafiadora tarefa. Há uma escassez de pesquisas na área e uma participação 

cada vez maior do PSF em todo o Brasil, por isso a presente poderá contribuir na 

possibilidade de ajuste da Estratégia de Saúde da Família e nas políticas de atenção à saúde do 

idoso, por meio de políticas efetivas que visem ao enfrentamento da violência doméstica 

contra idosos. 

 Além disso, poderá constituir um importante indicador no campo da Saúde Pública, 

considerando que o estudo investigou a violência em pessoas idosas a partir da identificação 

da população assistida pelo Programa de Saúde da Família. Em se tratando do espaço de 

abrangência escolhido para a realização da investigação, vale ressaltar que o Programa de 

Saúde da Família – PSF corresponde à porta de entrada do Sistema Único de Saúde, com 

resolutividade esperada em torno de 80% dos problemas a ele demandados. Logo, a 

compreensão do problema investigado poderá subsidiar não apenas a caracterização em 
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termos de sua magnitude e principais grupos de risco, como também possibilitará o desenho 

de estratégias de ação ajustadas à clientela mais idosa.  

Nesse sentido, esta pesquisa teve o objetivo de determinar a ocorrência da violência 

doméstica cometida contra os idosos e identificar os possíveis fatores associados, tendo como 

referência a população adstrita às unidades de saúde da família da Microrregião 4.2 do 

município do Recife/PE.  
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2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NA ATUALIDADE: 

TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS 

 

“O fenômeno do envelhecimento veio para ficar, 

configurando, ao mesmo tempo, uma conquista da qualidade 

de vida no país e um desafio que precisa ser enfrentado  

pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado” 

Brasil, 2005 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial. No Brasil, ocorre em ritmo 

acelerado, acarretando modificações nas políticas sociais e constituindo-se em um dos 

grandes desafios da Saúde Pública. Para fins de legislação, considera-se uma pessoa idosa a 

partir de 60 anos em países desenvolvidos e 65 anos em países em desenvolvimento 

(OMS,1995).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025 existirão, em todo mundo, 

1,2 bilhões de pessoas idosas. O Brasil, por sua vez, ocupará, segundo projeções estatísticas, a 

sexta posição mundial, representando 34 milhões de maiores de 60 anos – 15% da população 

geral (CHAIMOWICZ, 1998; ELSNER; PAVAN; GUEDES, 2007).  

Entende-se por envelhecimento populacional o crescimento na proporção de idosos e 

sua participação relativa no total da população, quando comparada à proporção dos demais 

segmentos etários (CAMARANO, 2002).  

16
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De acordo com Moreira (2009), Carvalho e Wong (2008), esse aumento da população 

idosa pode ser resultante do decremento da população jovem – pela redução da taxa de 

fecundidade, ocasionando o chamado envelhecimento pela base –, como também ser 

independente dessa diminuição do grupo etário de jovens e decorrer em virtude da redução 

nas taxas de mortalidade, configurando o envelhecimento pelo topo.  

Entre as várias maneiras de se mensurar o envelhecimento populacional, o índice de 

idosos, segundo Shyrock e Siegel (1980) apud Moreira (2009), é o melhor indicador do 

envelhecimento demográfico. Considerando o índice de envelhecimento – razão do número 

de idosos em relação ao número de jovens –, sabe-se que o Brasil, em 2005, apresentava 

valores correspondentes a 33,9. Isto indica que a transição demográfica encontra-se em 

estágio avançado, tomando como parâmetro que um índice de idosos acima de 30% é 

indicativo de uma população idosa (IBGE, 2005). 

Essas mudanças na estrutura etária da população mundial são oriundas do processo de 

transição demográfica e provêm do aumento da expectativa de vida que somada à redução nas 

taxas de fecundidade e mortalidade vêm ocasionando um rápido envelhecimento da população 

mundial (KALACHE, 2008; LIMA-COSTA, 2003).  

Embora esse processo seja referido especialmente em regiões mais desenvolvidas, 

constata-se que há um avanço significativo no quantitativo de idosos, mesmo em áreas com 

indicadores socioeconômicos desfavoráveis e que apresentam elevado contingente do 

segmento etário de jovens (VERAS, 2009). 

Em consonância com o que vem acontecendo em outros países em desenvolvimento, a 

transição demográfica em nosso país ocorre de forma acelerada, sobretudo pela queda da taxa 

de fecundidade iniciada em meados da década de 60 (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987; 

OPAS, 2009; RAMOS, 2002). 
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 Entretanto, este processo não é resultante de uma maturidade demográfica, como 

também não é acompanhado por modificações nas políticas sociais, gerando desafios e 

acarretando novas demandas, principalmente no setor saúde (IBGE, 2005; OPAS, 2009).  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2009) o Brasil está entre os países 

que aumentam mais rapidamente o índice de envelhecimento e, de acordo com projeções para 

o ano de 2025, haverá 46 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos.     

O Brasil, conforme a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) está na lista dos dez países com maior população de pessoas idosas 

em termos absolutos do mundo. O contingente de idosos na faixa etária de 60 anos e mais 

aumentou 47,8% no período de 1997 a 2007, enquanto a população brasileira cresceu 21,6% 

nesse mesmo período (IBGE, 2008). Dessa forma, a cada ano 650 mil novos idosos são 

incorporados à população brasileira, alcançando no ano de 2008 uma população de 20 

milhões de pessoas idosas (KALACHE, 2008). 

 Esse aumento significativo dos longevos, acrescido à velocidade dessa transformação, 

acarreta repercussões em todos os setores da sociedade, ocasionando implicações nas políticas 

públicas sociais, que influenciam a Seguridade Social, mais explicitamente, a Previdência 

Social, o Sistema de Saúde e a Assistência Social. Ademais, ocorrem em um cenário histórico 

de desigualdade social, pobreza e fragilidade das instituições (KALACHE, 2008; OPAS, 

2009; VERAS, 2009; VERAS; RAMOS; KALACHE, 1987). 

O segmento dos idosos na faixa de 80 ou mais anos de idade é o que mais se eleva, 

chegando a um crescimento de 65% nos últimos dez anos (IBGE, 2008; LIMA-COSTA; 

BARRETO; GIATTI, 2003). Este fato aponta para as peculiaridades decorrentes das 

modificações internas que ocorrem dentro do próprio segmento etário, conferindo 

heterogeneidade nas características deste grupo populacional (IBGE, 2005). 
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A Região Nordeste, com o segundo maior número de idosos, concentra 5,1 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais do país (IBGE, 2008). Autores como Coelho Filho e Ramos 

(1999) apontam que essa modificação no perfil demográfico da Região Nordeste pode estar 

relacionada ao fenômeno da migração de pessoas em idade reprodutiva para outras regiões do 

país, levadas sobretudo pelo desemprego. Somado a isso, acompanham as tendências 

regionais de redução nas taxas de mortalidade e fecundidade.  

Direcionando o olhar para a cidade do Recife, verifica-se que, segundo a Secretaria 

Estadual do Idoso em Pernambuco (2006), aproximadamente 9,39% da população deste 

município é composta por pessoas da terceira idade.  

Em nosso país, a expectativa de vida aumenta rapidamente, estando em 2007 a 

esperança média de vida ao nascer em 72,7 anos de idade. Assim, entre os anos de 1997 e 

2007, cresceu 3,4 anos, com as mulheres apresentando valores mais favoráveis do que os 

homens. No sexo masculino, nesse mesmo período, a expectativa de vida passou de 65,5 anos 

para 69 anos e, no sexo feminino, de 73,2 anos para 76,5 anos (IBGE, 2008).   

Entretanto, Barreto e Carmo (2007) enfatizam que, ao analisar a expectativa de vida ao 

nascer, deve-se considerar as diferenças inter-regionais, uma vez que, em 2004, enquanto a 

média nacional encontrava-se em 68,1 anos de idade, a Região Sudeste registrava 70,5 anos e 

a Região Nordeste 65,1 anos, representando, portanto, uma diferença de mais de cinco anos. 

O processo de envelhecimento, por sua vez, não ocorre de maneira equânime entre os 

sexos, havendo um predomínio das mulheres idosas em relação aos homens (OPAS, 2009). 

Lima-Costa (2003) enfatiza que a feminização do envelhecimento decorre principalmente do 

excesso de mortalidade entre os homens ao longo de toda a vida. Considerando a população 

brasileira de idosos em 2007, havia 79 homens para cada 100 mulheres idosas de 60 anos ou 

mais (IBGE,2008).  
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Em estudo realizado por Coelho Filho e Ramos (1999) na cidade de Fortaleza, com o  

objetivo de identificar o perfil multidimensional de idosos residentes em um centro urbano, 

esse fenômeno de predominância de idosos do sexo feminino pôde ser atribuído aos 

diferenciais de mortalidade entre os sexos, que persistem até as idades mais avançadas. 

Decorrem geralmente da menor exposição a determinados fatores de risco e da maior 

cobertura da assistência gineco-obstétrica, que, somados à ampliação da expectativa de vida, 

intensificam a feminização do envelhecimento.   

O envelhecimento populacional e a expectativa de vida trouxeram importantes 

mudanças, não só no âmbito da transição demográfica, como também no perfil 

epidemiológico das doenças, especialmente na elevação de doenças crônico-degenerativas 

entre os idosos, quando comparada à população em geral (PINTO; BASTOS, 2007). 

Essa população normalmente tem maior propensão a conviver com problemas de 

saúde. Entre os idosos, cerca de 85% apresentam pelo menos uma enfermidade crônica e 

15%, no mínimo cinco, embora isto não implique incapacidade física ou emocional 

(ARAÚJO; ALVES, 2000; DUARTE, 2003; VERAS, 2001). Contudo, Lima-Costa (2003) 

salienta que esse aumento na prevalência de doenças crônicas resulta em uma demanda maior 

por serviços médicos especializados, incluindo consultas médicas, exames e hospitalizações.  

Veras (2009) argumenta que essa nova realidade impulsiona a ocorrência de 

redefinições nas políticas de saúde voltadas à população idosa no que diz respeito à atenção às 

doenças de caráter crônico e às ações e estratégias de prevenção e atenção integral no cuidado 

à saúde do idoso. 

Nesse sentido, a tarefa de cuidar dos idosos tem se tornado cada vez mais papel da 

família, sobretudo em regiões menos desenvolvidas. Caldas (2003) refere que, quando o idoso 

encontra-se com algum grau de dependência, o cuidado é atribuído aos familiares, amigos, 
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vizinhos e até membros da comunidade, caracterizando o cuidado informal, pelo qual não há 

remuneração e a relação de assistência é voluntária. 

Estudos apontam que o domicílio multigeracional é o espaço onde vive, 

predominantemente, o idoso brasileiro e vem ocorrendo em um processo de reorganização da 

estrutura familiar (BRUNO, 2005; COELHO FILHO; RAMOS, 1999; RAMOS, 2003). 

Entretanto, salientam que “antes de ser uma opção cultural, de bem-estar ou humanitária, 

pode ser simplesmente um arranjo de sobrevivência, capaz, muitas vezes, de se contrapor às 

vantagens que teoricamente teria a vida em família” (COELHO FILHO; RAMOS, 1999, 

p.730). 

Diante desse cenário, as famílias necessitam de apoio material, financeiro e emocional, 

do mesmo modo que carecem de informação. Para isso, torna-se imprescindível uma rede de 

cuidados com o intuito de interligar a família aos serviços de apoio aos idosos (CALDAS, 

2003). 

No panorama atual, as transformações vivenciadas em decorrência do processo de 

envelhecimento populacional acelerado acarretam mudanças no perfil epidemiológico 

brasileiro. A esse contexto somam-se as novas formas de arranjos domiciliares e o estresse da 

vida moderna, proporcionando à família, ao Estado e à sociedade grandes desafios a serem 

enfrentados (FONSECA; GONÇALVES, 2003).  

No entanto, há um despreparo tanto das instituições quanto dos sujeitos para lidar com 

as questões referentes ao envelhecimento. Por conseguinte, têm crescido os sofrimentos 

socialmente impingidos aos idosos, principalmente a violência, que se configura em um dos 

problemas mais desafiadores da Saúde Pública. 
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 2.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS 

 

“Lutar contra a violência ao idoso 

é desenvolver ainda mais a consciência de cidadania 

e aperfeiçoar políticas públicas 

que atendam a essa faixa 

já significativa da população” 

Sanches, 2006 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso intencional da 

força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra 

um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (SCHRAIBER; 

D’OLIVEIRA; COUTO, 2006). 

 A violência contra o idoso é objeto de estudo recente; segundo Bruno (2005) e 

Espíndola e Blay (2007), as publicações sobre os maus-tratos na terceira idade mostram-se 

ainda incipientes, sobretudo em relação à população brasileira. Entretanto, o acelerado 

crescimento desse segmento etário torna-se um fator de recente interesse de pesquisadores 

sobre o tema (MINAYO, 2003), sendo que na década de 90 a preocupação com a violência 

ganha prioridade nas agendas das organizações internacionais do setor (MINAYO, 1994).  

 O interesse da área de saúde pela violência cresceu em razão de dois fatores: a 

conscientização crescente dos valores da vida e dos direitos de cidadania e as mudanças no 

perfil de morbidade (MACHADO; QUEIROZ, 2006). Algumas pesquisas já foram realizadas, 
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nacional e internacionalmente, com o intuito de ilustrar o assustador número de casos que 

acometem os sujeitos com 60 anos e mais.  

Nos Estados Unidos, foi encontrado um número de 2 milhões de idosos que sofrem 

maus-tratos por ano, e isso só representa 19% dos casos que realmente acontecem. No 

Canadá, 4 a cada 100 idosos são violentados de alguma forma (FONSECA; GONÇALVES, 

2003; PAIXÃO JÚNIOR; REICHENCHEIM, 2006). 

As informações no Brasil ainda são pouco consistentes, ocasionadas pela elevada 

subnotificação dos dados, o que leva a dados inconclusivos sobre a magnitude do agravo, 

dimensionando apenas a gravidade do problema e a necessidade de investimentos no sistema 

de saúde e políticas sociais (BRASIL, 2005). 

Bruno (2005), estudando o abuso financeiro das pessoas idosas e a dinâmica das 

relações familiares, constatou que cerca de 15% das queixas recebidas pelo Núcleo Especial 

de Atendimento à Pessoa Idosa (NEAPI/RJ) no período de outubro de 2003 a outubro de 2004 

eram decorrentes de casos específicos de abuso financeiro.  

No Brasil, encontram-se alguns dados referentes a Belo Horizonte, onde são realizadas 

oito queixas diárias nas delegacias especializadas, e a São Paulo, onde são registradas 

habitualmente 30 ocorrências por dia. Impressiona a pesquisa realizada em Curitiba, onde 

60% dos casos de morte em idosos apresentam causa desconhecida. Com esse dado, não se 

pode descartar a possibilidade de que a violência, em suas diversas formas, esteja associada a 

essas mortes. Esta é uma informação importante, uma vez que em 1998 morreram 13.184 

idosos em todo Brasil, representando 37 óbitos por dia, todos eles relacionados a acidentes e 

violências (MINAYO, 2003; PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2006). 

Segundo a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos contra o Idoso: 
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“... o mau-trato ao idoso é um ato (único ou 

repetido) ou omissão que lhe cause dano ou 

aflição e que se produz em qualquer relação na 

qual exista expectativa de confiança.” (BRASIL, 

2005) 

                              

 De acordo com o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa 

Idosa, em parâmetros nacionais e internacionais existem algumas categorias para designar as 

violências praticadas contra esse segmento etário (BRASIL, 2005). Nesse sentido, o 

documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 

(BRASIL, 2001) classifica os tipos de violência em:  

 abuso físico: maus tratos físicos ou violência física, fazendo referência ao uso da força 

física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-

lhes dor, incapacidade ou morte;    

 abuso psicológico: violência psicológica ou maus tratos psicológicos que 

correspondem a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar o idoso, 

humilhá-lo, restringir sua liberdade ou isolá-lo do convívio social; 

 abuso sexual: violência sexual, referente ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou 

hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses agravos visam obter excitação, 

relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças; 

 abandono: manifesta-se pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de 

proteção; 
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 negligência: corresponde à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos 

idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais; 

 abuso financeiro e econômico: consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos 

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

 autonegligência: diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde 

ou segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma. 

Por conseguinte, os diferentes tipos de violência contra o idoso representam um 

grande desafio para a sociedade, especialmente para o setor de saúde. Comprometem a 

qualidade de vida, acarretando traumas físicos e psicológicos e óbitos prematuros (MORAES; 

APRATTO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008).   

Além disso, geram uma demanda crescente por serviços e programas de saúde, 

ocasionando gastos específicos, seja pelo aumento do número de atendimentos ambulatoriais, 

seja por internações hospitalares (ESPÍNDOLA; BLAY, 2007; MORAES; APRATTO 

JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008). 

Minayo (2003) aponta que a violência contra o idoso se manifesta sob três dimensões: 

violência estrutural, violência institucional e violência interpessoal. A violência estrutural é 

resultante da desigualdade social e é demonstrada nas manifestações de pobreza e miséria, 

além da discriminação que pode ser expressa de qualquer forma. É importante destacar que 

em nosso país o abandono ou a falta de assistência tem como causa primordial a pobreza e a 

miséria em que vive a família, sem condições de propiciar o apoio do qual os idosos 

necessitam (BRASIL, 2005; SOUZA; FREITAS; QUEIROZ, 2007; MINAYO, 2003; 

QUEIROZ, 2009). 
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A violência institucional se expressa na aplicação ou omissão na gestão das políticas 

sociais pelo Estado e pelas instituições de assistência, sendo ocasionada, sobretudo, nas 

instituições de saúde, assistência e previdência social, onde se observam relações assimétricas 

de poder, de domínio, de menosprezo e de discriminação, e violência interpessoal nas formas 

de comunicação e de interação cotidiana (BRASIL, 2005; SOUZA; FREITAS; QUEIROZ, 

2007; MINAYO, 2003; QUEIROZ, 2009). 

É nesse sentido que Queiroz (2009) salienta que as diversas formas de violência contra 

os idosos no ambiente doméstico não deve ser encaradas como exclusivas do espaço privado, 

uma vez que a precariedade social e econômica contribui na construção e constituição do 

fenômeno da violência.  

 Em seu Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, a Organização Mundial de Saúde 

considera que a violência cometida por familiares merece uma atenção especial (BRUNO, 

2005).  

Minayo (2003) salienta que no âmbito das instituições são frequentes as denúncias de 

maus tratos e negligências, porém nada se iguala ao ocorrido no interior dos próprios lares, 

onde o choque de gerações, problemas de espaço físico, dificuldades financeiras costumam se 

somar a um imaginário social que considera a velhice como decadência.  

O lugar que o idoso ocupa em nossa população influencia bastante o investimento no 

cuidado com esse segmento populacional. A estrutura das sociedades modernas está 

direcionada para atender aos anseios da população jovem. Esses indivíduos, muitas vezes, são 

considerados como descartáveis ou como aqueles que em mais nada podem contribuir. Desta 

forma, como característica das sociedades ocidentais, há poucas oportunidades para novos 

papéis, por isso muitos idosos sentem-se desvalorizados (FONSECA; GONÇALVES, 2003; 

MINAYO, 2003; PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2006; SOUZA et al, 2004). 
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 Considerando trabalhos realizados em todo o mundo para verificação da violência 

contra idosos, foi observado que a prevalência de abusos físicos varia entre 1,2% na Holanda 

e 18% na Finlândia (MORAES; APRATTO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008). Já para países 

com maior acumulação sobre o tema, como os Estados Unidos e Canadá, há uma prevalência 

de maus tratos de 10% para toda a população idosa (MINAYO, 2003). 

De acordo com a mesma autora, na maioria dos estudos internacionais enfatiza-se que a 

forma de violência mais comum entre os idosos é a que ocorre no âmbito familiar, 

demonstrando que nesses países 90% dos casos de vitimização em pessoas de 60 anos e mais 

de idade acontecem nos lares. 

Conforme estudos científicos na área, há uma precariedade nas informações sobre a 

prevalência de violência doméstica* contra os idosos da comunidade através de uma 

abordagem epidemiológica (MORAES; APRATTO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008).  

Em um estudo descritivo para estimar a prevalência de maus-tratos contra idosos no 

município de Camaragibe/PE, os autores encontraram uma prevalência de 21% destacando-se 

que, quando especificado para violência doméstica, este dado corresponde a 62,1% (MELO; 

CUNHA; FALBO NETO; 2006).  

Investigando uma população cadastrada no Programa Médico da Família, em 

Niterói/RJ, e com o objetivo de estimar a prevalência de violência física, foi estimado que 

10,1% dos idosos entrevistados sofrera violência no ano anterior à entrevista (MORAES; 

APRATTO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008). 

__________________________________________________________________________________________ 

*Tendo em vista as diferentes conceituações encontradas sobre o assunto, nesta dissertação considera-se como 

violência doméstica aquela que “inclui outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço 

doméstico. Incluem-se aí empregados(as), pessoas que convivem esporadicamente, agregados” (BRASIL, 2005), 

Conceito adotado pelo Ministério da Saúde e utilizado em diversos estudos epidemiológicos que abordam a 

temática. 
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Em publicação mais recente, Apratto Júnior e Moraes (2010), com a população de 

mesmas características, estimou a prevalência da violência psicológica em 43,2%. 

Ressalte-se que Abath (2009) compartilha a visão de diversos autores no que diz 

respeito à dificuldade de comparar as prevalências nas pesquisas que envolvem  violência 

contra os idosos, diante das diferentes definições conceituais adotadas, características das 

amostras investigadas e das formas de identificação das situações de violência.       

Em pesquisa realizada para investigar a violência afetiva e doméstica contra idosos em 

Belo Horizonte, Costa e Chaves (2003) observaram que os maiores agressores são os filhos 

(45,3%), seguidos pelo(a) cônjuge/companheiro(a)  (15,4%) e pelos vizinhos (12,2%). Esses 

achados corroboram os estudos dos autores Moraes, Apratto Júnior e Reichenheim (2008), 

quando analisaram a violência doméstica contra os idosos do município de Niterói, Rio de 

Janeiro, no ano de 2006. 

Em relação à especificidade do gênero, Costa e Chaves (2003) e Minayo (2003), 

relatam que, baseados em estudos nacionais e internacionais no interior das casas, a vítima 

idosa se concentra em maior número no sexo feminino quando comparada com o sexo 

masculino. 

A violência doméstica é mais preocupante e, por conseguinte, mais difícil de ser 

controlada, pois se relaciona a vínculos afetivos e de convivência diária. As primeiras reações 

dos idosos diante da violência envolvem sentimentos de medo, vergonha e culpa pelo fracasso 

das relações familiares. Ocorre também a omissão do acontecimento pela vítima e até mesmo 

a aceitação desta como parte natural das relações entre família (COSTA; CHAVES, 2003). O 

desenvolvimento de leis indica um avanço nas relações do poder público com este segmento 

etário; sua implementação, entretanto, ainda é precária (BRUNO, 2005; FONSECA; 

GONÇALVES; 2003; MINAYO, 2003).  
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 Segundo Minayo (2003), as políticas públicas vêm orientando ações de enfrentamento 

do problema através de dispositivos legais, tais como a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, a Política Nacional de Saúde do Idoso e o 

Estatuto do Idoso. 

 No Brasil, o Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003, é a mais nova conquista dos 

idosos, tendo a finalidade de regular os direitos assegurados das pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos (SANCHES, 2006).  

 Entretanto, a escassez de informações quanto aos agredidos e agressores é uma 

temática delicada, de difícil estudo e identificação, principalmente porque os idosos 

geralmente não denunciam abusos e agressões sofridas. Não o fazem por constrangimento ou 

por temerem punições e retaliações de seus cuidadores, que são, frequentemente, os próprios 

agressores. Há ainda aqueles que sofrem maus-tratos mascarados e nem se dão conta de que 

estão sendo vítimas de violência (ESPÍNDOLA; BLAY, 2007; SOUZA et al, 2004).  

Nesse sentido, os idosos não se dispõem a relatar os episódios de vitimização que 

vivenciam por medo de represálias e de um abandono ainda maior, já que, em muitos casos, 

os abusos são praticados por alguém de sua confiança ou responsáveis pelo seu cuidado 

(ARAÚJO, LOBO FILHO, 2009; MORAES; APRATTO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2008). 

 O processo de envelhecimento populacional vem ocasionando uma gradual 

reorganização da estrutura familiar. Diante disto, torna-se necessária a criação de um 

ambiente onde a velhice não seja percebida de maneira negativa e as necessidades do idoso 

possam acompanhar o ritmo e estilo de vida dos demais integrantes da família (BRUNO, 

2005).   

 Acrescente-se a esses fatores o empobrecimento da população, a invalidez física ou 

mental do idoso, o estresse do cuidador, um padrão de vida prévio permeado pela relação de 
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violência, problemas e dificuldades do cuidador, a moradia conjunta, as  perdas materiais, o 

isolamento social, a doença do idoso e a consequente diminuição de sua capacidade funcional 

e cognitiva (FONSECA; GONÇALVES, 2003). 

 Nesse sentido, a violência doméstica representa um grande desafio para o setor saúde, 

pois o diagnóstico desta é dificultado por fatores de ordem cultural bem como pela falta de 

orientação dos usuários e dos profissionais dos serviços, que têm receio em enfrentar os 

desdobramentos posteriores (BRASIL, 2005). Além disso, muitas vezes, os trabalhadores não 

estão atentos nem preparados para identificar sinais de violência (ARAÚJO; LOBO FILHO, 

2009). 

  Considerando a realidade brasileira, Moraes, Apratto Júnior e Reichenheim (2008) e 

Sanches (2006) salientam que um dos pontos de partida para a implantação de estratégias de 

prevenção, detecção precoce, orientação e acompanhamento das famílias em situação de 

violência seria contar com o apoio do Programa de Saúde da Família. Os profissionais têm um 

acesso maior aos idosos no seu contexto familiar, o que possibilitaria o desenvolvimento da 

conscientização para evitar a violência contra o idoso ou, no caso de existir, o tratamento e 

acompanhamento da situação. 
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Determinar a ocorrência e os fatores associados à violência doméstica contra idosos 

residentes na Microrregião 4.2 do município do Recife/PE. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar a prevalência da violência doméstica contra idosos na microrregião 

pesquisada; 

 

 Identificar o tipo de violência sofrida pelos idosos; 

 

 Caracterizar a casuística estudada segundo variáveis biodemográficas, sócio-

demográficas e a capacidade funcional do idoso;  

 

 Verificar a existência de associação entre a violência doméstica e as variáveis 

biodemográficas, sócio-demográficas e da capacidade funcional do estudo. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

O presente estudo caracteriza-se como do tipo descritivo, de corte transversal. 

Segundo Almeida Filho e Rouquayrol (2003), os estudos transversais permitem produzir 

instantâneos da situação de saúde de uma população ou comunidade baseados na avaliação 

individual, possibilitando a produção de indicadores globais de saúde para o grupo 

investigado. Este tipo de desenho tem como vantagens o baixo custo, a simplicidade analítica 

e o alto potencial descritivo, fornecendo subsídios ao planejamento de ações e serviços em 

saúde.  

 

 4.2 ÁREA DO ESTUDO 

 

A cidade do Recife encontra-se dividida em seis Regiões Político-Administrativas 

(RPA), que, por sua vez, são subdivididas em três microrregiões (MR) cada uma. A 

investigação foi feita na RPA 4, centrando-se na MR 4.2, que compreende os bairros do 

Engenho do Meio e Torrões (figura 1). No primeiro, preponderam as casas residenciais 

unifamiliares de padrão médio, conquanto no segundo a predominância é de famílias de baixa 

renda (RECIFE, 2005). 
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Figura 01 – Mapa da Microrregião 4.2 

Fonte: Desenvolvimento Humano no Recife - Atlas Municipal, 2005. 

 

A MR 4.2 localiza-se na porção centro-oeste do Recife, possuindo uma extensão 

territorial de 2,5 km
2
, e dista 7,5 Km do Marco Zero da cidade. Segundo o Atlas de 

Desenvolvimento Humano (RECIFE, 2005), em 2000 a MR 4.2 contava com 10.058 

domicílios, com uma média de 3,98 moradores em cada domicílio e uma densidade 

demográfica de 15.900,8 habitantes por km². Em relação aos serviços básicos, destaca-se que 

92,9% desta população possuíam água encanada, 99,9% viviam em residência com energia 

elétrica e 98,6% dispunham de coleta de lixo nos ambientes urbanos.  

A MR 4.2 possuía, em 2000, uma população de 40.070 habitantes, dos quais 31.512 

residiam em zonas especiais de interesse social (Zeis) e outras áreas pobres. O número de 

pessoas com 65 anos ou mais de idade era equivalente a 2.228, sendo a esperança de vida ao 

nascer de 68,2 anos. Cerca de 15% das pessoas acima de 25 anos são analfabetas e 13% das 

pessoas com mais de 65 anos moravam sozinhas. A pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário 

mínimo vigente em agosto de 2000) ficou em 41,4%, sendo o índice de Gini, para o mesmo 

ano, 0,58 (RECIFE, 2005). 
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De acordo com o Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) do Recife 

(2009), a MR 4.2 possui cinco unidades de Saúde da Família (USF) em seu território, a saber: 

USF Cosirof, USF Engenho do Meio, USF Macaé, USF Sinos e USF Vietnã (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição das pessoas com 60 anos ou mais cadastradas nas USF da MR 4.2, Recife, 

2009. 

USF N 

Cosirof  223 

Engenho do Meio  712 

Macaé 177 

Sinos 151 

Vietnã  103 

TOTAL 1.366 

Fonte: RECIFE/SIAB (2009)  

 

 4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população de referência foi constituída por pessoas idosas (60 anos e mais), de 

ambos os sexos, não institucionalizadas, residentes na área de abrangência da MR 4.2 e 

assistidas nas unidades de saúde da área. De acordo com informações fornecidas pelo Sistema 

de Informações da Atenção Básica (RECIFE, 2009), estão cadastrados nas USF da área de 

investigação 1.366 idosos.   

 

 4.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Na determinação do tamanho da amostra, adotou-se o valor de 50% como a prevalência 

esperada para o evento – violência doméstica contra idosos. Optou-se por esse valor, apesar 

de maximizar o tamanho amostral porque os estudos sobre violência contra idosos, 

encontrados na literatura especializada, não apresentam consenso sobre a magnitude dessa 
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prevalência e, além disso, as populações investigadas têm características diferentes em relação 

à do estudo em questão.  

 Ficou estabelecido um nível de confiança de 95% e um erro máximo aceitável de 5%. 

Para o cálculo do tamanho amostral, utilizou-se a fórmula: 

n = 
2

2 )1(

e

ppz
ee


 

onde:             n = Tamanho amostral; 

z = Escore da curva normal padrão correspondente ao nível de confiança 

escolhido; para o nível de 95%, z = 1,96.  

                          pe
 
= Proporção esperada igual a 50%; 

                          e = Margem de erro igual a 0,05 (5%); 

                          N = Tamanho populacional igual a 1.366 idosos cadastrados. 

 

Com o intuito de viabilizar o tamanho da amostra, levando-se em consideração o 

tamanho finito da população, foi utilizado o Fator de Correção para População Finita (FCPF). 

Dessa forma, o tamanho amostral efetivo será calculado pela seguinte fórmula: 

 

n* = n. FCPF, onde  FCPF=  

 

 Assim, o tamanho da amostra ficou em 276 idosos, que foram selecionados por 

amostragem sistemática, respeitando o critério de proporcionalidade existente na população 

N - n 

N -1 
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de origem em termos de quantitativo de idosos cadastrados nas unidades de Saúde da Família 

e distribuição por sexo.   

 

 4.4.1 Critérios de inclusão 

 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para participação no estudo: 

 Indivíduos de ambos os sexos, com idade mínima de 60 anos - condição que define 

a pessoa idosa de acordo com a Lei 8842/94, que trata sobre a Política Nacional do 

Idoso (BRASIL, 1994); 

 Cadastro em uma das unidades de Saúde da Família da MR 4.2 e residência na 

área; 

 Concordância em participar do estudo, com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F). 

 4.4.2 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos os idosos que apresentavam enfermidade ou agravo à saúde que 

implicasse comprometimento em termos de comunicação.  

 

 4.5 ELENCO DAS VARIÁVEIS  

 4.5.1 Variável dependente  

 

 Violência doméstica contra idosos – Segundo a classificação do documento da 

 Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do 
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 Ministério da Saúde (2001), os tipos de violência incluem: física, psicológica, sexual, 

 abandono, negligência, abuso financeiro e econômico e auto-negligência.  

 É importante salientar que para a análise a variável dependente utilizada foi a de 

 violência nos últimos doze meses, visto que a informação de ter sofrido violência 

 alguma vez na vida poderia conter viés de recordação.  

 

  4.5.2 Variáveis independentes 

 

I. Biodemográficas 

 

 Sexo – Masculino ou feminino; 

 Faixa Etária – Considerada em anos completos, a partir da data de nascimento e 

coleta de dados, ou seja, na data da visita domiciliar; 

 

II. Sociodemográficas 

 

 Escolaridade – Foi questionada, adotando-se a classificação segundo a Lei nº 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961(BRASIL, 1966), por ser vivenciada pelos respondentes, 

sendo, para fins de análise dos dados, categorizada em anos de estudo com aprovação. 

A pergunta foi feita questionando-se qual fora a última série que o idoso(a) cursou  

com aprovação, para facilitar a compreensão;  

 Estado conjugal – Casado(a) ou em união consensual, solteiro(a) (nunca se casou ou 

morou com companheiro(a), viúvo(a), separado(a) ou divorciado(a); 

 Arranjo familiar – Número de pessoas que moram na mesma residência com o(a) 

idoso(a); 
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 Situação previdenciária – Identificação do tipo de vínculo com a Previdência Social, 

distribuído nas seguintes categorias: não aposentado(a), aposentado(a), pensionista ou 

em benefício; 

 Renda – Renda do idoso(a) em salários mínimos vigentes no momento da 

investigação; 

 Contribuição para o sustento da casa – Participação do idoso(a) no orçamento da 

família, distribuída nas seguintes categorias: participa totalmente, parcialmente ou não 

contribui. 

 

III. Capacidade Funcional 

 

 Independência nas Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) – Grau de 

independência/dependência do idoso/a nas Atividades Instrumentais da Vida Diária, 

por meio do uso da Escala de Lawton (APÊNDICE B). Considera-se a pontuação de 

máxima independência em 27 pontos e a de máxima dependência em 8 pontos.  

 Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária (AVD) – Grau de 

independência/dependência do idoso/a nas Atividades Básicas de Vida Diária pelo uso 

do Índice de Katz (APÊNDICE C). Este índice é baseado em respostas afirmativas 

para cada item, onde 6 pontos correspondem à independência para atividades de vida 

diária, 4 pontos à dependência parcial para atividades de vida diária e 2 pontos são 

considerados dependência total nas atividades de vida diária. 

 Ressalte-se que estes instrumentos são amplamente utilizados tanto na investigação 

quanto na prática clínica, pela facilidade de administração. Entretanto, o fato de ser resultante 

de auto-relato e não de demonstração de tarefa funcional pode resultar em super ou 

subestimativa de capacidade. 
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 4.6 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

Para a identificação da violência contra o idoso, foi utilizado instrumento (APÊNDICE 

D) baseado em estudo desenvolvido e validado em Porto Rico para avaliar possíveis situações 

de violência contra pessoas idosas e adotado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).  

Para avaliação dos resultados, de acordo com o instrumento, respostas afirmativas em 

qualquer questão sugerem situação de violência. O questionário foi organizado segundo os 

tipos de violência pelo Ministério da Saúde; desse modo, cada resposta afirmativa em uma das 

partes investigadas sugere que o idoso tenha sido vítima de violência, podendo esta ser 

caracterizada como “física”, “psicológica”, “abuso financeiro e econômico”. A este 

instrumento foram acrescidas duas perguntas, conforme o Caderno de Atenção Básica nº 8 do 

ano de 2002, para investigar a “violência sexual”, e duas para avaliar a situação de 

“negligência”.  

 

 4.7 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados, principalmente, nos domicílios dos idosos; entretanto, 

quando havia impossibilidade de acesso às suas residências, a coleta era feita nas respectivas 

unidades de saúde da família.  

Toda a coleta foi realizada pela pesquisadora principal e por uma equipe de quatro  

pesquisadores devidamente treinados. Nesse treinamento foram enfatizadas a importância do 

estudo e as características éticas da pesquisa. Inicialmente as entrevistas eram supervisionadas 

pela autora, com o objetivo de padronizar a abordagem e observar a aplicação correta do 

roteiro de entrevista (APÊNDICE A).   

39

22 



41 

 

Utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado, composto por questões fechadas, o 

qual incluía as variáveis biodemográficas, sociodemográficas e as relativas à capacidade 

funcional do idoso (APÊNDICE A).  Para a classificação em relação à capacidade funcional, 

foram utilizados os instrumentos de avaliação para análise da independência nas atividades 

instrumentais de vida diária (Escala de Lawton – APÊNDICE B) e atividades de vida diária 

(Índice de Katz – APÊNDICE C).   

Na finalização da entrevista foi utilizado o instrumento (APÊNDICE D) para 

identificação da violência, considerando que as entrevistadores teriam maior possibilidade em 

explorar alguns aspectos relativos a este ponto, uma vez que buscava-se um vínculo de 

confiança entre a pesquisadora e o idoso. 

Foi realizado um estudo-piloto para a aplicação do instrumento em aproximadamente 

10% da população do estudo – 27 idosos. Teve como finalidade avaliar o instrumento e suas 

variáveis, com o intuito de assegurar a garantia de resultados confiáveis e analisar a 

necessidade de adequações do instrumento. Nesse sentido, após a avaliação destes 

questionários, procedeu-se a ajustes no instrumento de coleta de dados e foi retirado o tipo de 

violência caracterizado como negligência, uma vez que, por se tratar de uma população 

predominantemente pobre, este item sofreu influências da situação econômica. 

Todos os sujeitos da pesquisa foram entrevistados de maneira individualizada por uma 

dupla de pesquisadoras, preservando-se a privacidade e o anonimato do entrevistado. 

A pesquisa ocorreu entre janeiro e junho de 2010. No período foram coletados dados 

de 276 idosos sorteados; entretanto, como todos os questionários eram revisados pela 

pesquisadora principal, houve a necessidade de excluir 2 entrevistas por ausência de 

informações, resultando para análise 274 questionários adequados para o estudo. 
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 4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O preenchimento de todos os dados foi revisado para que fossem identificadas 

possíveis lacunas e/ou incoerências nos documentos coletados. Em seguida, as informações 

foram codificadas e digitadas no banco de dados construído com a utilização do EpiInfo para 

Windows, versão 3.5.1.  

Foram realizadas análises univariadas das variáveis, através de frequências absoluta e 

relativa (variáveis categóricas), média e desvio padrão (no caso da idade), visando à sua 

descrição e à determinação da maneira pela qual se encontravam distribuídas na população do 

estudo.  

Posteriormente foi efetivado o cruzamento entre elas com o objetivo de verificar a 

existência de possíveis associações, através do teste do qui-quadrado de Pearson ou do teste 

exato de Fisher.  

As variáveis que apresentaram um valor p menor que 0,20 nesses cruzamentos foram 

selecionadas para compor um modelo de regressão logística multivariada, com o intuito de 

identificar o possível efeito independente de cada uma delas.  Foi adotado como critério para 

a rejeição da hipótese nula o valor de p < 0,05.  

Na fase analítica as variáveis estado conjugal, arranjo familiar e contribuição para o 

sustento da casa foram estratificadas, com o objetivo de aprimorar a análise estatística e 

favorecer a discussão com estudos já realizados.  

As análises foram realizadas no Programa Stata e os resultados foram apresentados em 

forma de gráficos e/ou tabelas, utilizando o Microsoft Excel e o Word. 
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 4.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco para análise e posterior 

consentimento para realização do estudo e foi aprovado sob o registro CAAE nº 

0249.0.172.000-09 (ANEXO A). 

Desta maneira, a investigação atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 196, 

de 10 de outubro de 1996, do Ministério da Saúde, referente ao desenvolvimento de pesquisa 

científica envolvendo seres humanos, resguardando-se os princípios éticos da justiça, 

beneficência e da não-maleficência. 

 Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

nele constando os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de 

desistência da pesquisa caso o participante julgasse necessário, sem qualquer 

comprometimento da assistência prestada na unidade de saúde da família (APÊNDICE F). 
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5 RESULTADOS 

 

  Os resultados apresentados a seguir foram baseados no quantitativo de idosos 

entrevistados na pesquisa, que totalizou 274 sujeitos investigados na Microrregião 4.2 do 

município de Recife/PE.  

  A descrição dos dados amostrais está apresentada em tabelas.  

    Dentre as 274 pessoas que participaram da pesquisa, 67,15% pertenciam ao sexo 

feminino e 32,85% ao sexo masculino. A idade variou entre 60 e 103 anos, com média de 69,5 

anos (desvio padrão = 7,4 anos) e, como indicado na Tabela 2, a maioria dos idosos 

entrevistados apresentava entre 60-69 anos (58,03%).  

 Mesmo com um contigente considerável de idosos que nunca estudaram, cerca de 46% 

da amostra referia ter até três anos de estudo. Proporções equivalentes de indivíduos eram 

casados ou tinham uma união estável e não tinham companheiro(a) (solteiro, viúvo, separado 

ou divorciado), 44,53% e 55,47%, respectivamente.  

 Vinte e sete relataram morar sozinhos (9,85%); entretanto, a maioria dos idosos convivia 

no domicílio com duas ou mais pessoas (47,08%). Nesse caso, a diferença de gêneros 

demonstra que o número de idosos vivendo sós era maior entre as mulheres (63%).  

 Em relação à situação previdenciária, a maioria referiu estar atualmente aposentada 

(63,20%). No que diz respeito à renda mensal, constatou-se nível salarial relativamente baixo, 

uma vez que 196 idosos recebiam de um a dois salários mínimos (71,53%). Um aspecto que 

chama a atenção é o fato de que a grande totalidade dos idosos era responsável por um grupo 

familiar, pois 91,88% deles contribuíam para o sustento da casa. 
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Tabela 2. Distribuição das características gerais dos idosos cadastrados na MR 4.2, Recife/PE, 2010. 

Variáveis do estudo N % 

Sexo   

Masculino 90        32,85 

Feminino 184 67,15 

Total* 274 100 

Faixa Etária   

60 a 69 anos 159 58,03 

70 a 79 anos 85 31,02 

80 e mais 30 10,95 

Total* 274 100 

Escolaridade (em anos de estudo)   

Nunca estudou/Analfabeto(a) 65 23,89 

Até 3 anos  125 45,96 

Entre 4 e 10 anos 82 30,15 

Total* 272 100 

Estado conjugal                                                           

Casado(a) ou união estável  122 44,53 

Solteiro(a)  40 14,59 

Viúvo(a) 89 32,49 

Separado(a)/Divorciado(a) 23 8,39 

Total* 274 100 

Arranjo Familiar   

Mora só 27 9,85 

Mora com companheiro(a) 118 43,07 

Mora com 2 ou mais pessoas  129 47,08 

Total* 274 100 

Situação previdenciária   

Aposentado(a)  170 63,20 

Pensionista/Benefício 56 20,81 

Não é aposentado(a) 43 15,99 

Total* 269 100 

Renda   

Menos de um salário mínimo  35 12,78 

De um a dois salários mínimos  196 71,53 

De dois a quatro salários  39 14,23 

Mais de quatro salários  4 1,46 

Total* 274 100 

Contribuição para o sustento da casa   

Sim, totalmente 196 72,32 

Sim, Parcialmente 53 19,56 

Não contribui 22 8,12 

Total* 271 100 

*O total de cada variável varia devido à exclusão de casos para os quais a informação foi imprecisa. 
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 Nas Tabelas 3 e 4 estão apresentadas as prevalências dos indicadores da capacidade 

funcional. Esta foi avaliada a partir do seu desempenho nas atividades instrumentais de vida 

diária (AIVD) e atividades básicas de vida diária (AVD).  

 A dependência nas atividades instrumentais da vida diária foi relatada por 39,05% dos 

idosos, sendo 41,3% das mulheres e 34,44% dos homens (Tabela 3). Já a dependência nas 

atividades básicas da vida diária foi referida por 4,01%, sendo que ficou em 4,34% e 3,33% 

das mulheres e homens, respectivamente (Tabela 4). 

  Quando realizada análise estratificada por faixa etária e sexo, observou-se que as 

prevalências no que se refere à dependência dos idosos (parcial + total) para realizar as 

atividades não diferiram entre os sexos; entretanto, em relação à faixa etária, visualiza-se que 

ocorre uma distribuição homogênea nas duas primeiras (60-69 e 70-79), mas difere na terceira 

faixa etária (80 e mais), passando a aumentar a partir da entrada nesta idade avançada 

(Tabelas 3 e 4).      

 

 

 

Tabela 3. Distribuição da capacidade funcional relacionada às atividades instrumentais da vida diária 

(AIVD), segundo variáveis de faixa etária e sexo (MR4.2, Recife, 2010). 

 Atividades Instrumentais da Vida Diária 

 
Máxima 

independência 

Dependência 

parcial 

Máxima 

dependência Total Valor de p 

 n % n % n % 

Faixa etária        0,002* 

60 – 69  103 64,78 55 34,59 1 0,63 159  

70 – 79  55 64,70 29 34,12 1 1,18 85  

80 e mais 9 30,00 21 70,00 0 0 30  

Total 167 60,95 105 38,32 2 0,73 274  

Sexo        0,341* 

Masculino 59 65,56 30 33,33 1 1,11 90  

Feminino 108 58,70 75 40,76 1 0,54 184  

Total 167 60,95 105 38,32 2 0,73 274  

*Teste exato de Fisher. 
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20 21,28

33,33

6,45

19,05

Cosirof Engenho do Meio Macaé Sinos Vietnã

Tabela 4. Distribuição da capacidade funcional relacionada às atividades básicas da vida diária 

(AVD), segundo variáveis de faixa etária e sexo (MR4.2, Recife, 2010). 

 Atividades Básicas da Vida Diária 

 Independente 
Dependente 

parcial 
Dependente total Total Valor de p 

 n % n % n % 

Faixa etária        < 0,001* 

60 – 69  155 97,47 3 1,89 1 0,63 159  

70 – 79  85 100,00 0 0 0 0 85  

80 e mais 23 76,67 7 23,33 0 0 30  

Total 263 95,99 10 3,65 1 0,36 274  

Sexo        1,00* 

Masculino 87 96,67 3 3,33 0 0 90  

Feminino 176 95,66 7 3,80 1 0,54 184  

Total 263 95,99 10 3,65 1 0,36 274  

*Teste exato de Fisher 
 
 

 Entre os 274 idosos entrevistados, verificou-se a existência de 57 com sinais indicativos 

de violência, o que corresponde à prevalência de 20,8% (IC 95%: 16,0 – 25,6), com pelo 

menos um dos tipos de violência sofrida pelos idosos em seu ambiente doméstico.  

 Em termos de distribuição da prevalência de violência doméstica contra os idosos 

separando unidades de saúde da família (USF), notou-se que as percentagens foram 

equivalentes, com exceção de Sinos, onde foi constatada menor ocorrência de violência 

(Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Prevalência de violência doméstica contra idosos conforme distribuição por USF da MR 

4.2, Recife, 2010. 
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  A distribuição de frequências de violência doméstica segundo o tipo de violência é 

apresentada na Tabela 5. Entre os idosos que informaram ter sido vítimas de violência, o tipo 

com maior frequência foi a psicológica 19,34% (53), seguida da sexual 2,19% (6), financeira 

1,82% (5) e, por fim, física 1,09% (3). Ressalte-se que o fato de o idoso ter sofrido 

determinado tipo de violência não exclui o outro, uma vez que ele pode ter sido vítima de um 

ou mais tipos. 

Tabela 5. Distribuição da frequência de violência contra idosos no ambiente doméstico, de acordo com 

o tipo de agressão sofrida (MR4.2, Recife, 2010). 

Tipo de Violência n %*         IC (95%) 

Violência física 3 1,09 (1,97 – 2,00) 

Violência psicológica 53 19,34 (14,8 – 24,5) 

Violência sexual 6 2,19 (1,96 – 1,99) 

Abuso financeiro e econômico 5 1,82 (1,96 – 1,99) 

*Base da percentagem = 274 

 

 

 A Tabela 6 apresenta a distribuição da violência contra os idosos no ambiente 

doméstico, de acordo com as características biodemográficas e sociodemográficas do estudo. 

A maioria das vítimas de violência foi do sexo feminino (23,91%), numa razão de 1,65 

mulheres para cada homem. Predominaram as vítimas com idades entre 60 e 69 anos 

(22,64%), e os idosos que nunca estudaram (analfabetos) foram os que mais sofreram 

violência (26,15%), assim como os que não tinham companheiro (solteiro/separado/viúvo) 

(21,71%).  

 Quanto ao arranjo familiar, observou-se que os idosos que moravam com um número 

maior de coabitantes (6 ou mais moradores) corresponderam a 33,33% dos casos. Proporções 

equivalentes foram encontradas em relação à distribuição da situação previdenciária. Ressalte-

se ainda que foram mais vitimizados os idosos que recebiam até um salário mínimo (22,86%) 

e os que contribuíam para o sustento da casa (20,88%)  (Tabela 6). 
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Tabela 6. Distribuição da violência doméstica segundo características bio e sociodemográficas 

(MR4.2, Recife, 2010). 

             Violência Doméstica 

 Sim                           Não         Valor p 

Variáveis do estudo  n % n %  

Sexo     0,070* 

Masculino 13 14,44 77 85,56  

Feminino 44 23,91 140 76,90  

Faixa Etária     0,552** 

60 a 69 anos 36 22,64 123 77,36  

70 a 79 anos 17 20,00 68 80,00  

80 e mais 4 13,33 26 86,67  

Escolaridade (em anos de estudo)     0,459* 

Nunca estudou/analfabeto 17 26,15 48 73,85  

Até 3 anos  23 18,40 102 81,60  

Entre 4 e 10 anos 17 20,73 65 79,27  

Estado conjugal                                                             0,680* 

Casado (a) ou união estável  24 19,67 98 80,33  

Solteiro/separado/viúvo  33 21,71 119 78,29  

Arranjo Familiar     0,060* 

Até 5 moradores 46 19,09 194 80,81  

6 ou mais moradores 11 33,33 22 66,67  

Situação previdenciária     0,758* 

Aposentado(a)  33 19,41 137 80,59  

Pensionista/benefício 13 23,21 43 76,79  

Não é aposentado(a) 10 23,26 33 77,52  

Renda     0,876** 

Menos de um salário mínimo  8 22,86 27 77,14  

De um a dois salários mínimos  42 21,43 154 78,57  

De dois a quatro salários  7 17,95 32 82,05  

Mais de quatro salários  0 0 4 100,00  

Contribuição para o sustento da casa     1,000** 

Sim 52 20,88 197 79,12  

Não  4 18,18 18 81,81  

   *Teste do Qui-quadrado de Pearson 

   **Teste Exato de Fisher 
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 Em relação à capacidade funcional, constata-se que 28 (26,17%) dos idosos 

dependentes nas AIVD sofreram algum tipo de violência, enquanto as maiores vítimas no que 

diz respeito às AVD foram os independentes para estas atividades (20,91%), só apresentando 

dois casos entre os idosos dependentes nas AVD (18,18%)   Tabela 7.  

 Analisando-se a associação da violência com os fatores demográficos e da capacidade 

funcional dos idosos, observou-se neste estudo que a prevalência de violência foi mais 

presente entre os que moravam com um número maior de indivíduos (33,33%), ainda que 

estes valores estejam com significância limítrofe (p=0,060). 

  Embora com certa ressalva, devido à menor significância estatística, é possível 

perceber que as prevalências de violência doméstica foram maiores entre as mulheres 

(23,91%) e entre os idosos dependentes para as atividades instrumentais da vida diária 

(26,17%). Quanto às demais variáveis do estudo, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (Tabelas 6 e 7). 

 

 

 

Tabela 7. Distribuição da violência doméstica em relação à capacidade funcional, segundo as 

Atividades Instrumentais da Vida Diária e Atividades da Vida Diária. (MR4.2, Recife, 20100. 

Capacidade Funcional 

                  Violência Doméstica 

          Sim          Não 
Valor de p 

n % N % 

AIVD                                                                                                                              0,080** 

Independente 29 17,37 138 82,63   

Dependente*  28 26,17 79 73,83   

AVD                                                                                                                               1,000** 

Independente 55 20,91 208 79,09   

Dependente*  2 18,18 9 81,82   

*Para esta análise, foram considerados dependentes os idosos que possuíam dependência parcial ou total. 

**Teste do Qui-quadrado de Pearson. 
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 As variáveis associadas à violência doméstica contra os idosos que apresentaram         

p < 0,20 foram sexo e arranjo familiar (Tabela 6) e Atividades Instrumentais da Vida Diária – 

AIVD (Tabela 7). Com essas três variáveis foi construído um modelo logístico multivariado 

para avaliar o efeito individual dessas variáveis sobre a violência contra o idoso em seu 

ambiente doméstico.  

 A Tabela 8 apresenta os resultados do ajuste deste modelo. Apenas as variáveis sexo e 

arranjo familiar ficaram significativamente associadas ( p ≤ 0,05) com a violência doméstica 

contra os idosos. Os resultados mostram que houve evidência de maior violência contra os 

idosos que coabitavam com seis ou mais moradores do que entre os que viviam com até cinco 

moradores. Além disso, as mulheres estariam mais sujeitas à possibilidade de ocorrer 

violência dentro do ambiente doméstico em relação aos homens.    

 

Tabela 8. Resultado do ajuste do modelo de regressão logística múltipla. 

  Prevalência de 

Violência Doméstica 

    

 Amostra % ORb (IC95%) Valor  p ORa (IC 95%) Valor  p 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

90 

184 

 

14,4 

23,9 

 

1,0 

1,9 (0,9 – 3,7) 

0,07  

1,0 

2,0 (1,0 – 4,0) 

0,05 

Arranjo familiar 

   Até 5 moradores 

   6 ou mais moradores 

 

240 

33 

 

19,2 

33,3 

 

1,0 

2,1 (1,0 – 4,7) 

0,06  

1,0 

2,4 (1,0 – 5,3) 

0,04 
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6 DISCUSSÃO 

 

 A análise do perfil biodemográfico, sociodemográfico e da capacidade funcional dos 

idosos na população estudada é semelhante à de outros estudos que analisaram idosos por meio 

de inquéritos populacionais (COELHO FILHO; RAMOS, 1999; LEBRÃO; LAURENTI, 2005; 

MARIN, 2008). Predominância do sexo feminino (67,15%), faixa etária entre 60-69 anos 

(58,03%), escolaridade de até três anos (46%), estado conjugal casado ou de união estável 

(44,53%), arranjo familiar (moram com 2 ou mais pessoas - 47,08%), situação previdenciária – 

aposentado (63,20%), renda mensal – de 1 a 2 salários mínimos (71,53%), contribuição para o 

sustento da casa (91,88%). A dependência nas AIVD foi relatada por 39,05% dos idosos; já a 

dependência nas AVD foi referida por 4,01%.  

 As comparações dos resultados do presente estudo com anteriores, no que tange 

especificamente à prevalência de violência contra os idosos, requerem alguns cuidados. Sabe-

se que as diferentes conceituações, bem como os diversos procedimentos metodológicos, 

principalmente em relação ao tipo de instrumento, tornam a discussão bastante complexa 

(ESPÍNDOLA; BLAY, 2007; MORAES; APRATTO JÚNIOR, REICHENHEIM, 2008).  

 De acordo com Reichenheim, Paixão Júnior e Moraes (2008), apesar de o tema vir 

crescendo nos últimos anos e estudos sugerirem que o fenômeno tem grande expressividade, o 

direcionamento ao grupo idoso, é mais recente, não surpreendendo uma carência de 

informação. Contribui para isto a própria complexidade da temática e a dificuldade recorrente 

no seu reconhecimento.   

 Ademais, a grande diversidade dos desenhos do estudo, embora traga informações 

bastante relevantes, não traduz uma uniformização dos dados referentes a esta temática. Como 
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consequência, torna-se difícil a comparação entre as pesquisas publicadas, ocasionando 

imprecisão e falta de exatidão no que concerne à magnitude da violência contra os idosos. 

 Mesmo que não se tenha um dado específico para tais prevalências, estes valores já 

divulgados apontam para o fenômeno da violência contra os idosos como um problema de 

Saúde Pública. Além disso, como relatado no marco teórico, foram encontrados apenas três 

artigos nacionais que estimaram a prevalência de violência contra os idosos por meio de 

inquérito de base populacional, sendo um em Camaragibe/PE e os outros dois em Niterói/RJ.  

 Em pesquisa publicada com o objetivo de identificar estudos sobre a prevalência de 

abuso na terceira idade, constatou-se que, apesar das variações nas definições de abuso, a 

estimativa variou entre 1,6% nos Estados Unidos e 16,6% no Chile (ESPÍNDOLA; BLAY, 

2007). 

 Dessa maneira, a prevalência encontrada no presente estudo (20,8%) é superior aos 

valores internacionais; entretanto, ao se considerar os dados das pesquisas nacionais, vê-se 

que em Camaragibe/PE a prevalência foi de 21% (MELO; CUNHA; FALBO NETO, 2006) e 

em Niterói/RJ de 10,1% (MORAES; APRATTO JÚNIOR; REICHEIHEIM, 2008).  

 Observa-se que, embora tenham sido realizados com idosos cadastrados em unidades 

de saúde da família com populações bem semelhantes, os objetivos das investigações eram 

diferentes, pois enquanto o primeiro relacionava-se à prevalência da violência contra os 

idosos, o segundo mensurou apenas a violência física contra os idosos no ambiente 

doméstico.  

 Além disso, tanto no presente estudo quanto no de Moraes, Apratto Júnior e 

Reicheiheim (2008), identificou-se a violência perpetrada nos últimos 12 meses por meio de 

instrumento validado, enquanto na análise de Melo, Cunha e Falbo Neto (2006) não foi 
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especificado o limite temporal e a identificação da violência foi realizada através de 

questionário específico para a pesquisa.  

 A distribuição da violência doméstica contra os idosos segundo o tipo também será 

aqui analisada. Conforme Pasinato, Camarano e Machado (2006), é comum o idoso ser vítima 

de mais de um tipo de violência simultaneamente.  Em relação ao tipo de violência, dentre as 

encontradas na população investigada, a psicológica foi a mais frequente, seguida da sexual, 

financeira e, por fim, física. 

 É importante destacar que, até onde se tem conhecimento, a violência sexual é pouco 

explorada nas pesquisas envolvendo idosos. Por isso, deve-se ter uma escuta diferenciada e 

individualizada, bem como estar atento aos sinais e sintomas deste tipo de violência, uma vez 

que são pouco denunciados. Isto pode decorrer, principalmente, pelo fato de as vítimas 

sentirem vergonha e, por vezes, terem sido desonrados por seus perpetradores.  

  Existem algumas publicações abordando a violência quanto ao seu tipo. Nos estudos 

analisados ocorreram diversas variações no que se refere à frequência do tipo de violência. 

Isto possivelmente deve-se ao fato já explicitado anteriormente, por causa das diferentes 

fontes e análises de pesquisas.  

  No inquérito populacional de Melo, Cunha e Falbo Neto (2006) encontrou-se a 

predominância da violência psicológica (62,1%), seguida da violência física (31,8%) e 

negligência (6,1%), não tendo sido relatado caso de violência sexual. Ressalte-se que estes 

dados não podem ser comparados, uma vez que referem-se a violência doméstica e não 

doméstica.  

 Já no estudo de Moraes, Apratto Júnior e Reicheiheim (2008) a prevalência de 

violência física foi 10,1%, bem superior aos dados da presente pesquisa (1,09%; IC 

95%:1,97–2,00). Na análise de Apratto Júnior e Moraes (2010) a violência psicológica foi 
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registrada por 43,2% dos entrevistados, enquanto a física esteve em 9,6% e, quando 

classificada como violência física grave, reduziu-se para 6,1%. 

 A presença de abuso financeiro e econômico não foi pesquisada nos artigos acima 

mencionados, alcançando em nosso estudo 1,82%, sendo importante destacar que os maus 

tratos financeiros ou materiais são, em geral, difíceis de serem identificados e tendem a 

ocorrer concomitantemente com maus tratos físicos e psicológicos (PASINATO; 

CAMARANO; MACHADO, 2006). 

 Quando se compara com pesquisas internacionais, nota-se que o abuso físico variou 

entre 1,2% na Holanda e 18% na Finlândia, o abuso verbal com as prevalências variando de 

1,1 a 26,8% e o abuso psicológico variando entre 29,6% a 47% (ESPÍNDOLA; BLAY, 2007),  

corroborando os dois primeiros os limites do intervalo de confiança desta pesquisa.   

 Nos estudos realizados em instituições, pelo fato de a população estar restrita aos 

serviços onde foram obtidos os dados, não se pode estimar a prevalência, já que não se tem 

como base a população de idosos expostas ao risco. 

 Em pesquisa realizada por Pasinato, Camarano e Machado (2006) em um serviço de 

denúncias (Ligue Idoso/ Voz do Cidadão) para investigar as informações dos idosos vítimas 

no seu ambiente doméstico, foi identificado que as principais formas de violência, nos últimos 

três anos analisados, correspondeu ao abandono e os maus tratos físicos, psicológicos e 

financeiros, não tendo sido relatados casos de violência sexual.  

 Já na investigação no NUACI (Núcleo de Atendimento ao Cidadão Idoso), com 

objetivo de analisar os dados de violência e maus tratos contra os idosos por meio de 

documentos oficiais em Fortaleza/CE, Souza, Freitas e Queiroz (2007) encontraram que a 

maioria dos idosos foi vítima de abandono (67%), sendo a negligência (38%), a apropriação 

indébita da aposentadoria (27%), a agressão verbal (19%) e a agressão física (16%) os demais 
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tipos de violência encontrados. Note-se que o valor superior a 100% refere-se ao fato de o 

idoso poder ter sido vítima de mais de um tipo simultaneamente.   

 Abrangendo as denúncias recebidas pelo Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa 

idosa (NEAPI/RJ), Bruno (2005) identificou que, das 280 denúncias, 43 (15%) referiam-se ao 

abuso ou exploração financeira, embora apenas cerca de 20% dos registros analisados foram 

considerados procedentes.  

 Vale ressaltar que, conforme a mesma autora, há entre idosos certo desapego em 

relação ao uso de seus recursos por outros familiares, através da utilização dos recursos 

disponíveis em favor de si mesmo. Talvez, por este motivo, seja difícil a identificação da 

apropriação indébita dos recursos dos idosos.  

 A partir destes dados, torna-se oportuno pontuar que os autores colocam que o 

recebimento de uma denúncia não significa necessariamente a ocorrência de maus tratos ou 

que estes representem fielmente a realidade social (PASINATO; CAMARANO; 

MACHADO, 2006). 

 Considerando 626 notificações em unidades de referência da vigilância contínua da 

VIVA (Vigilância de Violências e Acidentes), a violência psicológica apresentou maior 

percentual de registros (55%), acompanhada pela física (27%), abandono (22%), financeira 

(21%) e sexual (4%), ocorrendo na maioria dos casos (86%) na própria residência dos idosos 

(BRASIL, 2008). 

 Com base na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), Gaioli e Rodrigues 

(2008) realizaram pesquisas nas Delegacias de Polícia do município de Ribeirão Preto/SP e 

por meio dos exames de corpo de delito verificaram a violência física cometida na residência 

da vítima, identificando que, quanto ao tipo de lesão sofrida, 33,5% apresentaram 

traumatismo superficial não especificado de ombro e braço e 2,7% das mulheres sofreram 
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abuso sexual e abuso psicológico. Assim, pelo tipo de classificação proposta pelos autores, 

não é possível comparação entre os dados. 

 Quanto às variáveis biodemográficas, no que concerne à especificidade de gênero, o 

estudo mostra que as mulheres, proporcionalmente, são mais abusadas do que os homens, fato 

este comprovado por diversas publicações. Isto, possivelmente, decorre quando a questão de 

gênero se alia ao fato de as mulheres estarem em situação de maior vulnerabilidade do que os 

homens.  

 Conforme pesquisas, há diferenças nas estimativas de violência quanto ao local de 

ocorrência. No ambiente doméstico as principais vítimas são do sexo feminino (MINAYO, 

2003; MELO; CUNHA; FALBO NETO, 2006; SOUZA; FREITAS; QUEIROZ, 2007). 

 Nas denúncias recebidas pela Voz do Cidadão, notou-se que, no que se refere à 

violência doméstica, as mulheres são mais vitimizadas (68%) do que os homens (25%), não 

tendo sido registrado o sexo em 7% das denúncias. Quanto ao tipo de violência, houve 

predominância da agressão física (28), financeira (25) e psicológica (23) e, além disso, o 

registro de duas denúncias de violência sexual entre o sexo feminino. Já entre os homens, o 

maior número de denúncias foi de abandono (8), sendo acompanhada pelos maus tratos 

físicos (7) e financeiros (7) (PASINATO; CAMARANO; MACHADO, 2006). 

 Corroborando esses achados, Melo, Cunha e Falbo Neto (2006), quando especificaram 

o local de ocorrência, observaram a associação entre o sexo e a violência doméstica, 

estimando que 78% das vítimas eram as mulheres.  Moraes, Apratto Júnior e Reichenheim 

(2008), apesar de não encontrarem associação, identificaram que 61,3% das vítimas de 

violência física eram do sexo feminino.  
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 Entretanto, contrariando tais achados, Gaioli e Rodrigues (2008) informaram que, na 

análise dos laudos de sua pesquisa, ocorreu maior proporção (58,6%) de homens vítimas de 

violência no ambiente doméstico. 

 Ainda que pareça consensual entre alguns estudos a relação da associação entre 

violência contra os idosos e o sexo, Souza, Freitas e Queiroz (2007) salientam o fato de que 

pesquisas desenvolvidas no Canadá, nos Países Baixos e nos Estados Unidos, realizadas nos 

últimos anos, revelaram que não há diferenças significativas nas taxas prevalentes de abusos 

por sexo. Isto pode, de alguma forma, ser justificado pelas diferenças culturais existentes 

entre esses países. 

 No que se refere à idade, na maioria dos casos, a violência ocorreu na faixa etária entre 

60 e 69 anos (22,64%), não sendo observada significância estatística para esta variável. Ainda 

que a literatura aponte que as maiores vítimas são idosos mais velhos, principalmente devido 

às limitações funcionais e cognitivas, nos estudos onde foi pesquisada esta variável ocorrem 

algumas disparidades em relação à predominância deste evento.  

 Estes resultados aproximaram-se daqueles encontrados em outros estudos nacionais, 

como os de Abath (2009), Apratto Júnior e Moraes (2010) e Moraes, e Apratto Júnior e 

Reicheiheim (2008). Abath (2009) encontrou uma frequência de 71,6% de violência 

doméstica do tipo física contra os idosos submetidos a exame de corpo de delito no Instituto 

Médico Legal na cidade do Recife. Embora a autora ressalte que, por se tratar de uma 

pesquisa em serviço especializado, esta faixa etária, por ter mais condições físicas e mentais, 

possui maior capacidade de ir aos órgãos de denúncia e, por isso, tende a apresentar valores 

mais elevados.  

 Já as prevalências na publicação de Apratto Júnior e Moares (2010) foram de 46,4% 

(no caso da violência psicológica) e 13,4% (no caso da violência física), e na de Moraes, 

Apratto Júnior e Reicheiheim (2008) foram encontrados os percentuais de 11,7% e 9,4% para 
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os casos de violência física menor e grave, respectivamente, para a mesma faixa etária. Vale 

salientar que estes valores corroboram os dados encontrados nesta pesquisa e que apresentam 

o desenho do estudo e as populações bem similares à analisada.  

 Nesse sentido, foi discordante da encontrada por Souza et al (2008), onde se registrou 

uma maior frequência entre os 70-79 anos, sendo de 35,1% no Núcleo de Atendimento a 

Pessoa Idosa e 31,3% na Delegacia do Idoso. Souza, Freitas e Queiroz (2007) observaram 

maiores percentuais de vitimização (37%) na faixa etária entre 71 e 80 anos de idade. Estas 

diferenças podem ser justificadas em virtude de terem sido realizadas em serviços 

especializados de atendimento às pessoas vítimas de violência, tendendo, desta forma, a 

apresentar valores diferenciados quando comparados com a presente pesquisa. 

 Iniciando a análise das variáveis sociodemográficas, o analfabetismo entre os idosos 

nos resultados da nossa investigação não se mostrou como fator associado à violência 

doméstica, ainda que tenha tido uma maior proporção de vítimas entre os que nunca 

estudaram. Além disso, revelou-se um percentual maior de vítimas entre os que possuíam 

entre quatro e dez anos de estudo (20,73%) do que entre os que tinham até três anos de estudo 

(18,40%). Pelo exposto, mesmo que haja frequências maiores entre aqueles que não têm 

nenhuma escolaridade, não se pode presumir que idosos com menor nível de instrução sejam 

considerados mais favoráveis à violência.  

 Esses achados apoiam os de Moraes, Apratto Júnior e Reicheiheim (2008), que, em 

levantamento, verificaram que a ocorrência da violência física grave foi cerca de três vezes 

mais comum entre os idosos com maior escolaridade em comparação aos que tinham até três 

anos de estudo. Já entre aqueles que foram vítimas de violência física menor, demonstrou-se 

que não há esta associação, pelo fato de os idosos com até três anos de estudo apresentarem 

9,4%, enquanto entre 4 e 10 anos 6,3% e com 11 anos ou mais de estudo 6,7%.  
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 Nesse sentido, ao contrário do que se esperaria, a violência doméstica não variou 

segundo o grau de escolaridade dos idosos. Apesar de os autores relatarem que são maiores 

vítimas aqueles com menor grau de instrução, Moraes, Apratto Júnior e Reicheiheim (2008) 

apontam que os que possuem menor escolaridade podem apresentar uma dependência 

financeira ou em atividades cotidianas maior em relação aos cuidadores. Entretanto, o medo 

de perder a fonte de carinho e afeto, bem como o receio de represálias, podem impedir a 

declaração de violência entre eles. 

 Apesar dos valores bem similares em relação ao estado conjugal, não evidenciando 

significância estatística entre a violência doméstica e esta variável, os maiores percentuais de 

vítimas entre aqueles que não têm companheiro (solteiros, separados ou viúvos) contradizem 

os achados da literatura, que assinalam que as principais vítimas são as que possuem 

companheiro.  

 De certa forma, isto pode ser explicado pelo fato de que, embora convivam com outro 

membro na unidade, a literatura aponta que os maiores agressores no contexto doméstico são 

os filhos dos idosos, seguidos do companheiro (BRASIL, 2005; GROSSI; SOUZA, 2003; 

GAIOLI; RODRIGUES, 2008) ou genros/noras (BRASIL, 2008). Somado a isso, teria que se 

considerar especificidades deste companheiro, uma vez que, como já destacado, no 

surgimento da violência os fatores parecem estar inter-relacionados.   

 Utilizando-se uma categorização diferente desta pesquisa, Apratto Júnior e Moraes 

(2010) não encontraram associação entre o estado civil e a violência doméstica; contudo, 

apontaram que as vítimas mais frequentes estavam no grupo dos casados quando comparados 

os viúvos, tanto para a violência psicológica quanto para a violência física grave e total, assim 

como Gaioli e Rodrigues (2008), que apontaram as maiores vítimas entre os casados ou 

amasiados (46,4%), e Moraes, Apratto Júnior e Reicheiheim (2008), que registraram que 
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foram mais vitimizados os idosos que tinham companheiro, embora a classificação esteja bem 

diferenciada da presente pesquisa.   

 Em relação ao número de moradores, este estudo confirma os resultados encontrados 

em outras pesquisas. Verifica-se uma importante relação do arranjo familiar com a violência 

doméstica, pois a prevalência de violência foi maior entre os que moravam com um número 

maior de habitantes.  

  Na análise, percebe-se a consonância com diversos estudos que afirmam que os 

idosos que convivem com maior número de pessoas no domicílio foram mais vitimizados 

(GROSSI; SOUZA, 2003; SOUZA et al, 2004; MORAES; APRATTO JÚNIOR; 

REICHEIHEIM, 2008; APRATTO JÚNIOR; MORAES, 2010) .  

 Com base na verificação dos inquéritos populacionais realizados em Niterói/RJ com 

população de idosos também cadastrados em unidades de saúde da família, constatou-se 

associação entre o número de moradores na residência e a presença de violência doméstica. 

Assim, com categorização idêntica à do presente estudo, Moraes, Apratto Júnior e 

Reicheiheim (2008) observaram que 19,2% dos idosos que conviviam com seis ou mais 

moradores eram as maiores vítimas de violência física, assim como Apratto Júnior e Moraes 

(2010) demonstraram que, independente do tipo de violência sofrida – psicológica ou física – 

as prevalências eram maiores entre os idosos que coabitavam em ambiente com um número 

maior de residentes, 61,5% e 19,2%, respectivamente.  

Por isso, Fonseca e Gonçalves (2003) argumentam que o fato de os idosos conviverem 

na mesma unidade doméstica com diferentes gerações pode ser encarada como um potencial 

causador de conflitos intrafamiliares. Assim, o convívio plurigeracional não pode ser visto 

como garantia de velhice bem sucedida, nem mesmo sinal de relações mais amistosas entre as 

sucessivas gerações.  
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Assim, pelo fato de a família ser o locus privilegiado de moradia e cuidado desses 

idosos, é preciso investir na sua competência para abrigá-lo com respeito e dignidade 

(BRASIL, 2008). Por esta razão é que Grossi e Souza (2003) citaram que a responsabilidade 

dos familiares não deve ser a única alternativa de cuidado para o idoso, sendo necessária a 

contribuição da sociedade, independentemente de estes receberem ou não o apoio de suas 

famílias.   

Por outro lado, Melo, Cunha e Falbo Neto (2006) não encontraram diferença na 

prevalência de violência nos idosos que viviam com pessoas da mesma geração ou entre os 

que coabitavam em ambientes multigeracionais. Todavia, não pode ser comparado com a 

presente pesquisa, tendo em vista que a categorização foi distinta da empregada neste estudo. 

Quanto à situação previdenciária, foi constatado que os valores apresentaram-se bem 

semelhantes em relação à prevalência de violência entre as categorias, não demonstrando 

nenhuma relação de associação. Ressalte-se que na literatura consultada não foi encontrada 

análise abordando esta variável, tornando-se a comparação inexequível.  

Analisando-se a renda do idoso pode-se verificar que a ocorrência de violência foi 

maior entre os que recebiam menos de um salário mínimo, e foi diminuindo à medida que 

aumentavam os valores recebidos pelo idoso, ainda que estas ocorrências estejam com valores 

bem similares e, portanto, não evidenciam associação do evento com a variável. É válido 

enfatizar que na literatura consultada não foram encontrados relatos de pesquisas que tenham 

investigado a renda do idoso nos estudos sobre violência doméstica enquanto fator associado, 

podendo ser possível a elaboração de hipóteses explicativas.  

Um dos fortes motivos da violência podem ser as questões de ordem financeira, uma 

vez que pode-se supor que, quanto maior a renda do idoso, melhores condições de vida ele 

terá e maiores serão as possibilidades de contribuição desta renda no sustento da família. 
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Em relação à variável contribuição para o sustento da casa, não foram encontradas 

pesquisas que abordassem este tópico, não sendo viável a comparação, apenas a elaboração de 

algumas hipóteses explicativas, embora haja menções de que tanto o idoso sustentado por um 

cuidador quanto a relação inversa apresentam-se como potencial de risco para a violência 

(MELO; CUNHA; FALBO NETO, 2006).  

 Araújo e Alves (2000) e Grossi e Souza (2003) identificaram que a maioria das 

pessoas que convivem com os idosos depende de sua renda e isto, em geral, é favorecido pela 

política dos benefícios previdenciários.  Segundo os autores, este fato é decorrente do 

aumento do desemprego e do número de divórcios que propicia o retorno dos filhos adultos 

para a casa de seus pais, desenvolvendo uma dependência emocional e financeira, o que pode 

levar ao abuso financeiro ou material do idoso.   

 Com base nisso é que Abath (2009) pontua que nas residências onde os idosos não são 

responsáveis pelo sustento predominam os mais velhos, mais pobres, com piores condições de 

saúde e menor capacidade funcional, quando comparadas às dos idosos chefes dos domicílios.  

 Considerando a análise da capacidade funcional, em informe específico do Ministério 

da Saúde os autores apontam que as avaliações funcionais dão ênfase às Atividades de Vida 

Diária (BRASIL, 2006).  Na Escala de Katz pode-se medir a habilidade no desempenho das 

atividades cotidianas de forma independente, e o instrumento de Lawton permite avaliar as 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), consideradas mais complexas e cuja 

independência para desempenho está diretamente relacionada com a capacidade de vida 

comunitária (BRASIL, 2006; LEBRÃO; LAURENTI, 2005).  

 Considerando esta informação, os autores expõem que a perda de habilidades 

funcionais que ocorrem fisiologicamente no processo de envelhecimento acontece de forma 

hierárquica, sendo, portanto, direcionada das AIVD para as AVD (LEBRÃO; LAURENTI, 

2005). 
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 Nesse sentido, no que diz respeito à capacidade funcional, à medida que aumenta o 

grau de dependência, maior é a chance de o idoso ser vítima de violência. Os idosos que 

necessitam de ajuda para sobreviver, principalmente devido a problemas de saúde, conforme 

Grossi e Souza (2003), apresentam maior risco de sofrer algum tipo de abuso ou mau trato, 

quando não há entendimento entre o idoso e a família. Isto corrobora com a visão de Saliba et 

al (2007), que afirmam que com o avançar da idade aumentam as situações de 

vulnerabilidade, o que gera maior necessidade de cuidados, criando uma situação de 

dependência. Isto favorece a ocorrência de abusos entre os idosos mais dependentes. 

  Embora Melo, Cunha e Falbo Neto (2006) afirmem que a maior dependência foi 

considerada inicialmente um fator de risco, estudos posteriores mostraram que os idosos 

vitimizados não eram mais dependentes do que aqueles que não sofriam maus tratos, sendo, 

conforme os autores, talvez mais capazes, principalmente nos casos de violência física e 

verbal. 

 Pelo exposto, a distribuição da violência doméstica em relação à capacidade funcional 

variou entre as variáveis de Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) e Atividades 

Básicas de Vida Diária (AVD). Quando analisada a AVD, notou-se que a prevalência de 

violência foi ligeiramente maior entre os idosos que não tinham dependência; quando 

analisada em relação à AIVD, porém, ficou demonstrado que os idosos que eram dependentes 

eram os mais vitimizados (26%), e que, embora com certa ressalva devido à menor 

significância estatística, a dependência nas atividades mais complexas pode ser considerada 

um fator associado à violência contra idosos no ambiente doméstico.      

  Isto pode ser justificado, em parte, pelo fato de que a perda de autonomia física e/ou 

cognitiva, levando à demanda de realização das atividades cotidianas e instrumentais por 

outras pessoas, cria, consequentemente, uma relação de “desempoderamento” (grifo do autor) 

e subordinação do idoso (MORAES; APRATTO JÚNIOR; REICHEIHEIM, 2008).   
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 Destaca-se que a violência cometida contra os idosos possui, de acordo com a 

literatura pesquisada, inúmeros fatores associados que, pela possibilidade de inter-relação 

entre as variáveis, podem ocasionar confundimento em termos de associação.  Nesse sentido, 

apesar de não ter havido referências que abordassem essa apreciação, considerou-se 

importante realizar a análise multivariada com o sentido de identificar o efeito independente 

da associação.  

 Portanto, as evidências de que os idosos que coabitavam em ambientes com um 

número maior de pessoas (6 ou mais moradores) é significativamente associada apontam que 

a convivência multigeracional representa um indício de que os idosos que convivem com mais 

indivíduos no mesmo espaço físico podem ser mais vitimizados do que aqueles que convivem 

com até cinco moradores. Além disto, pode-se verificar que as mulheres idosas estariam mais 

sujeitas a serem vítimas de violência no ambiente doméstico do que os homens, o que é 

relatado pela maior parte das publicações que abordam o assunto, como já explicitado 

anteriormente. 

 Algumas limitações do presente trabalho podem ser descritas. O uso do instrumento 

para avaliação da violência doméstica contra os idosos não permitiu que fossem avaliados os 

demais tipos de violência, conforme a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências, tais como o abandono, a negligência e a auto-negligência, questões 

importantes que vêm sendo cada vez mais discutidas na literatura que versa sobre a temática.  

 Ainda que o presente estudo tenha buscado a associação do fenômeno da violência 

doméstica, com o desenho do estudo não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito 

entre estes fatores, o que sugere que o evento tenha sido causado pelos fatores acima 

descritos.  

 Sob esta análise, salienta-se que ainda são muitas as questões a serem respondidas.  
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Diante da magnitude do problema apontado nesta dissertação e da escassez de publicações 

nacionais com procedimentos metodológicos consistentes, torna-se essencial a ampliação da 

investigação nesta área. Além disso, a dificuldade de estudar um assunto delicado que envolve 

as relações afetivas mais singulares é causada pela vergonha, humilhação e fragilidade, 

induzindo ao silêncio por parte dos idosos. 

 Nesse sentido, não se pretende com esta pesquisa esgotar o debate sobre a temática, e 

sim propiciar discussões no sentido de favorecer a prevenção, detecção precoce e 

enfrentamento das situações já instaladas, sendo necessários outros estudos para subsidiar as 

demandas deste assunto. 

  Para isso, como apontado na literatura, é fundamental o investimento em ações que 

capacitem a família no cuidado aos idosos, bem como na participação dos profissionais das 

diversas esferas, sobretudo os que compõem o Programa de Saúde da Família, já que possuem 

locus privilegiado nas ações do ambiente doméstico destes idosos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A identificação das ocorrências e os fatores associados à violência contra os idosos no 

ambiente doméstico é o primeiro passo para o estudo do fenômeno que tem se tornado 

grande problema de Saúde Pública. 

 Os dados mostram o crescimento da violência contra os idosos, o que requer cuidados 

específicos. Embora tenhamos um acréscimo das publicações relacionadas à violência 

contra os idosos, a magnitude no Brasil ainda é bastante desconhecida, principalmente, 

quando se refere à vitimização no ambiente doméstico, pois há escassos estudos 

significativos realizados nacionalmente. 

 A prevalência da violência doméstica contra os idosos cadastrados nas unidades de 

saúde da família da Microrregião 4.2 do município do Recife/PE é elevada, sendo a 

violência de natureza psicológica a mais comum entre elas, seguida pela sexual, 

financeira e, por fim, a física. 

 A violência foi predominante no sexo feminino na faixa etária de 60-69 anos, entre os 

que nunca estudaram, e que não tinham companheiro. Foi mais frequente, também, 

entre os que moravam com seis ou mais pessoas, com renda inferior a um salário 

mínimo, que contribuíam para o sustento da casa, com independência para as AVD e 

com dependência para as atividades instrumentais da vida diária.  

 Na amostra estudada, observou-se associação entre os que moravam com um número 

maior de indivíduos, apesar de os valores apresentarem-se com significância limítrofe. 

 Embora com certa ressalva, devido à menor significância estatística, foi ainda possível 

perceber que as maiores vítimas estavam entre as mulheres e entre os idosos 

dependentes para as atividades instrumentais da vida diária. 
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 Quando realizada análise pelo modelo de regressão logística multivariada, observou-se 

que há evidências estatisticamente significativas de que os idosos que convivem com 

seis ou mais moradores podem estar mais sujeitos à violência no ambiente doméstico 

do que aqueles que residem com até cinco pessoas, como também de que as mulheres 

estão mais sujeitas do que os homens. 

 O estudo contribui para reforçar a hipótese da existência de violência doméstica contra 

os idosos, evidenciando a magnitude e complexidade do fenômeno, já que envolve 

aspectos culturais, sociais e econômicos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 A)  DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO                                                                              

                                                            

01 Nº Questionário: ____ Nquest: ____ 

02 Entrevistador:______________________________________________ Entrev : ____ 

03 Entrevista                (1) Realizada 

                               (2) Domicílio não encontrado 

                               (3) Recusa 

Sit. Entr: ____ 

04 Data da entrevista: ___/___/___                                            Data: __/__/__ 

05 Nº do idoso: ____                                                                                                                                                                              

 

Nidoso:  ____ 

06 Unidade de Saúde da Família              (1) Engenho do Meio 

                                                            (2) Macaé 

                                                            (3) Sinos 

                                                            (4) Vietnã 

                                                            (5) Cosirof 

USF: ____ 

       

 B) DADOS BIOSSOCIODEMOGRÁFICOS   

                                                                               

07 Sexo          (1) Masculino 

                  (2) Feminino 

Sexo: ____ 

08 Data de Nascimento ___/___/___  

09 Idade em anos completos______ Id: ____ 

10 Faixa etária         (1) 60 a 69 anos  

                          (2) 70 a 79 anos                            

                          (3) 80 a 89 anos                                               

                          (4) 90 e mais 

Faixa et:_____ 

11 Estado conjugal                                                                      

                  (1) Casado (a) ou união estável  

                  (2) Nunca se casou ou morou com companheiro (a)/Solteiro 

                  (3) Viúvo (a) 

                  (4) Separado (a) ou divorciado (a)   

Est Conj: ____ 

12 Co-habitantes       

 Nº 

(1) Esposo (a) /companheiro (a) ----- 

(2) Filho(a)  

(3) Enteado (a)  

(4) Genro   

(5) Nora  

(6) Neto (a)  

(7) Irmão (a)   

(8) Cunhado(a)  

(9) Outros parentes 

Qual(is)? 

 

(10) Amigo (a) / conhecido(a)  

(11) Mora só  

                                                         

Co-hab: ____ 

              ____ 

              ____ 

              ____ 

              ____ 

              ____ 

 

                                                                                          

N° Morad: ____                             
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 13 Anos de estudo com aprovação 

 (3) 1ª grau incompleto                                             (7) Superior incompleto 

(0) Analfabeto (4) 1ª grau completo                                               (8) Superior completo 

(1) Primário incompleto                                      (5) 2ª grau incompleto (9) Não sabe 

(2) Primário completo                                         (6) 2ª grau completo (99) Não responde 
 

Anos est: ____ 

 

14 

 

Situação previdenciária do entrevistado 

                   

(1) Aposentado(a)  (4) Não é aposentado(a) 

(2) Pensionista  (5) Benefício 

(3) Aposentado(a) e pensionista  (99) Não responde  

  
 

 

Sit.prev.: ____ 

15 Complemento de renda                                                        

(1) Ajuda de familiares 

(2) Aluguel ou aplicação bancária  

(3) Trabalha 

(4) Recebe ajuda de programas do governo 

                                 (5) Outra fonte __________________________ 

   

Or.renda: ____ 

16 Rendimento mensal                                                               

(1) Menos de um salário mínimo (Até R$ 465,00)  

(2) De um a dois salários mínimos (De R$ 465,00 a R$ 930,00) 

(3) De dois a quatro salários (De R$ 930,00 a R$ 1860,00)  

(4) Mais de quatro salários (Mais de R$ 1860,00) 

   

SM: ____ 

17  Contribuição para o sustento da casa                                 

(1) Sim, totalmente 

(2) Sim, Parcialmente 

(3) Não contribui 

(9) Não sabe 

(99) Não responde  

 

Sustfam: ____ 

  

            C) CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

21 Atividades Instrumentais de Vida Diária                  

(1) Independente 

(2) Dependente parcialmente 

(3) Dependente totalmente 

 

AIVD:____ 

22 Ati     Atividades Básicas de Vida Diária                           

(1) Independente 

(2) Dependente parcialmente 

(3) Dependente totalmente 

AVD:____ 
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APÊNDICE B – ESCALA DE AVALIAÇÃO AIVD 

 

Atividades Instrumentais de Vida Diária – Lawton (1969) 

 

 

Uso do telefone 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

Ir a locais distantes, usando algum transporte, sem necessidade de 

planejamentos especiais 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Fazer compras 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Preparar suas próprias refeições  

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Arrumar a casa 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Fazer trabalhos manuais domésticos – pequenos reparos 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Lavar e passar sua roupa 

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Tomar remédios na dose e horários corretos  

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 

Cuidar das finanças  

Sem ajuda 

Ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 
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APÊNDICE C – ESCALA DE AVALIAÇÃO AVD 

 

Atividades Básicas de Vida Diária – Índice de Katz 

 

Atividade Descrição Sim Não 

Banho Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para uma parte do 

corpo 

   

Vestir-se Pega as roupas e se veste sem qualquer ajuda, exceto para 

amarrar os sapatos 

  

Higiene Pessoal Vai ao banheiro, usa-o, veste-se e retorna sem qualquer ajuda 

(pode usar andador ou bengala) 

  

Transferência Consegue deitar na cama, sentar na cadeira e levantar sem ajuda 

(pode usar andador ou bengala) 

  

Continência Controla completamente urina e fezes    

Alimentação Come sem ajuda (exceto para cortar carne ou passar manteiga no 

pão) 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

23 Violência Psicológica    
 
23.1 No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem gritado com 
o Sr(a) sem razão? 
(1) Sim   (2) Não 
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                   (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 
23.2 No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem chamado por  
algum nome ou apelido que o Sr(a) não goste? 
(1) Sim   (2) Não  
Com que freqüência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                     (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 
23.3 No último ano, alguma das pessoas que o(a) rodeiam o(a) tem  
ameaçado por não fazer o que eles querem que o Sr(a) faça? 
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                   (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 

V.Psic:____ 
 
23.1:____ 
 
 
 
 
 
 
 
23.2:____ 
 
 
 
 
 
 
23.3:____ 
 
 
 

 
 
24 

 
 
Violência Física   
 
24.1 No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam o(a) tem golpeado,  
batido ou esbofeteado? 
(1) Sim    (2)Não 
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos  
 
24.2 No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam o(a) tem sacudido  
ou segurado de forma intimidadora ou ameaçadora?  
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 

 
 
V.Fisic:____ 
 
24.1:____ 
 
 
 
 
 
 
 
24.2:____ 
 
 
 

 
 
25 

 
 
Violência Financeira 
 
25.1 No último ano, alguma das pessoas que o (a) rodeiam tem 
 usado ou manejado seu dinheiro sem seguir suas instruções? 
(1) Sim    (2)Não 
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos  
 

 
 
V.Finac:____ 
 
25.1:____ 
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25.2 No último ano, alguma das pessoas que o(a) rodeiam tem roubado seu dinheiro ou 
algum de seus pertences?  
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 
 
 

 
 
25.2:____ 
 
 
 
 

26 Violência Sexual 
 
26.1 No último ano, o Sr(a) se sentiu desrespeitado em sua intimidade e privacidade?  
(1) Sim    (2)Não 
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos  
 
26.2 No último ano, o Sr(a) se sentiu constrangido pela forma como alguém 
 tocou o seu corpo ou lhe acariciou?   
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 
 
 

V.Sex:____ 
 
26.1:____ 
 
 
 
 
26.2:____ 
 
 
 
 

27 Negligência 
 
27.1 No último ano, o Sr(a) está precisando de óculos, aparelho auditivo ou dentadura? 
(1) Sim    (2)Não 
Especifique:___________________________________ 
 
27.2 No último ano, o Sr(a) tem ficado sozinho por longo período? O Sr(a) se sente  
inseguro na sua casa?  
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 
27.3 No último ano, o Sr(a) deixou de receber ajuda sempre que precisou? 
(1) Sim   (2) Não  
Com que frequência? 
(   )Todos os dias da semana            (   )2 ou 3 vezes na semana  
(   )Uma vez na semana                    (   )2 a 3 vezes ao mês  
(   )Uma vez ao mês ou menos 
 

Negl:____ 
 
 
27.1:____ 
 
 
27.2:____ 
 
 
 
 
27.3:____ 
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APÊNDICE E – CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

AOS PARTICIPANTES 

 É com muito respeito que vimos por meio deste solicitar sua participação na pesquisa 

sobre violência contra idosos, objeto que possibilitará o diagnóstico e monitoramento sobre a 

violência sofrida pelo idoso, favorecendo a implantação de estratégias que minimizem o 

problema. Esta pesquisa, intitulada “O (des)conhecido cenário da violência contra idosos 

no ambiente doméstico” tem como objetivo geral determinar a ocorrência de violência 

contra pessoas idosas,residentes na RPA 4 (Recife/PE) e cadastradas em uma das unidades de 

Saúde da Família da MR4.2 do município de Recife/PE. Para tanto, necessitamos da sua 

cooperação e aprovação em participar do respectivo estudo. Adiantamos que, em nenhum 

momento, haverá qualquer identificação dos participantes, serão guardadas e resguardadas as 

informações obtidas, e não sendo revelada, sob qualquer pretexto, a identificação dos 

participantes. 

Descrição dos riscos: Não são previsíveis quaisquer riscos aos participantes, exceto 

possíveis constrangimentos que poderão ocorrer, caso o idoso esteja sendo vítima de violência 

em seu ambiente doméstico. 

Descrição dos benefícios: Ampliar os conhecimentos na área da violência contra a 

pessoa idosa, diminuindo o risco de exposição dos idosos à violência, fatores adversos a sua 

integridade biopsicossocial. Este estudo constituirá um importante indicador no campo da 

Saúde Pública, considerando que investigará a violência em pessoas idosas a partir da 

identificação da população assistida pelo Programa de Saúde da Família. Logo, a 

compreensão do problema investigado subsidiará, não apenas, a caracterização em termos de 

sua magnitude, como possibilitará o desenho de estratégias de ação ajustadas à clientela mais 

idosa. O diagnóstico da violência será informado à Equipe de Saúde da Família para os 

devidos encaminhamentos. Ao final, será proposta uma palestra educativa com o intuito de 

favorecer a implantação de ações de prevenção à violência contra pessoas idosas nas USF, 

tendo os agentes comunitários de saúde (ACS) como interlocutores no processo de 

identificação e intervenção acerca da violência.  

Os gastos para a realização do presente estudo serão custeados totalmente pela 

pesquisadora responsável, não sendo previsível qualquer forma de ressarcimento. 
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Após a leitura conjunta, com o pesquisador, do presente termo de consentimento livre e 

esclarecido, ciente e consciente de seu teor e suas conseqüências, inclusive que não receberá 

nenhum benefício financeiro por sua participação e que poderá retirar esta declaração de 

concordância em participar do presente estudo, em qualquer época. 

Agradecemos a sua atenção, importantíssima para cumprirmos de forma correta os 

objetivos de nosso trabalho, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para outros 

esclarecimentos. 

Recife, ____ de _____________ de 2009. 

Atenciosamente, 

 

Andrezza Marques Duque 

Coordenadora do Projeto 

 

 

 

 

 

Participante 

 

Testemunha 1 

 

Testemunha 2 

 

Endereço da pesquisadora: Av. Profº. Moraes Rêgo, s/n – (PPGISC) Bloco E / 4ºandar  

                                                 Hospital das Clínicas – Cidade Universitária – Recife/PE 

                                                 CEP: 50670-901 Telefone: 2126-8552 
Endereço do Comitê de Ética: Av. Profº. Moraes Rêgo, s/n. Centro de Ciências da Saúde 

                                                      Cidade Universitária – Recife/PE 

                                                      CEP: 50670-901 Telefone: 2126-8588 
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ANEXO A – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA (CEP/CCS/UFPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


