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RESUMO 
Introdução: Países desenvolvidos foram os primeiros a aumentar a expectativa de vida de 

seus residentes, o tempo que tiveram para se preparar fez muita diferença, ao contrário de 

países como o Brasil, China e Índia que o tempo está sendo bem mais curto. Até 2050, o 

número de indivíduos com 60 anos ou mais poderá atingir 2 bilhões no mundo. Desses, 80% 

vivendo em países de baixa e média renda. Os desafios para os países mais pobres serão ainda 

maiores no sentido de garantir que idosos tenham sistemas sociais e de saúde prontos para 

suprir suas demandas (WHO, 2018). O avançar da idade traz mudanças variadas, dentre elas, 

a vulnerabilidade, as diversas formas de violência, maiores cuidados físicos, afetivos, 

psicológicos e sociais em função da dependência física, mental e social. Essas necessidades 

não podem ser negligenciadas, família e legislação possuem papéis diferentes, porém, de 

suma importância para o envelhecimento saudável do idoso, incluindo o combate à violência 

(SILVA, et al. 2015). Assim como mulheres e crianças os idosos são também vulneráveis a 

violações, seja ela física, sexual, psíquica ou moral. A violência psicológica e/ou moral é 

cometida normalmente pela família do idoso e tem como consequências potenciais a 

promoção de doenças físicas até a perda da dignidade humana (LOPES, et al., 2018). 
Objetivo: analisar os casos de violência psicológica e/ou moral contra a pessoa idosa 

notificados nas cinco regiões brasileiras. Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo de 

abrangência nacional realizado com dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – versão Net (Sinan Net), abrangendo as notificações de violência 

psicológica/moral na população de idosos (> 60 anos) no Brasil entre os anos de 2015 e 2019. 

Resultados: Dentre as regiões e o período selecionado, foram registrados 16354 de casos, 

sendo a região sudeste a que apresentou maior número de notificações (51%). Com relação ao 

sexo da vítima, mulheres são as mais acometidas (72%) dos casos totais. Quanto ao local de 

ocorrência da violência, a residência do idoso destacou-se em todas as regiões do país. Dentre 

os dados que se destacaram, estão aqueles com relação ao ciclo de vida do autor da violência 

contra o idoso, no caso, entre os autores da violência, a maioria foi pessoa adulta e a minoria 

criança. Conclusões: A vulnerabilidade do idoso que sofre qualquer tipificação de violência 

exige que a sociedade civil e os gestores estejam mais sensibilizados ao número de casos. Os 

achados deste estudo, embora não garantam a real magnitude do evento, indicam a urgência 

de implementação de ações globais destinadas ao combate à violência psicológica/moral aos 

idosos. Maior suporte às estratégias de prevenção à violência contra o idoso torna-se 

necessário, uma vez que é notável que as relações familiares estão fragilizadas e que os 

vínculos intergeracionais estão enfraquecidos por falta de diálogo, laços de proximidade, 

respeito, afeto e reciprocidade. É necessário ressaltar que a problemática da violência contra 

idosos continua crescendo, sendo essencial a ampliação de estudos científicos sobre o tema 

em questão. 
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