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1    INTRODUÇÃO 

 
 

A     Organização     Mundial     de     Saúde (OMS),     em     2002,     denominou     

de violência interpessoal, o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outras pessoas, ou contra uma comunidade que resulte ou tenha 

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

ou privação.  Estas são caracterizadas por variadas formas: agressão física, abuso sexual, 

abuso psicológico, negligência, abandono e tortura e pode ser praticada por um ou mais 

autores com laços familiares, conjugais, de parentesco ou com vínculo afetivo em condições 

de relação de poder, seja real ou de ameaça. 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde implantou a notificação compulsória da 

violência interpessoal em unidades sentinelas, sendo Recife um dos municípios brasileiros a 

implantar essa vigilância. A partir de 2009, passou a ser de notificação compulsória 

universal no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 2012 e 

2017 houve um acréscimo 4,8 milhões de novos idosos no Brasil, representando um aditivo 

de 18% na referida faixa etária, onde segundo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS), entre 2009 e 2014 foram notificados 43.675 de violência 

interpessoal e autoprovocada contra a pessoa idosa no país, correspondendo a 5.7% dos 

casos em distribuição por grupo etário. 

Com o aumento da expectativa de vida e a fragilidade das condições de saúde 

apresentadas no decorrer do ciclo de vida, a população de idosos é considerado como um 

grupo extremamente vulnerável aos impactos da violência, sendo a grande incidência de 

acidentes domésticos (ex: quedas e lesões não intencionais) e a proximidade do (a) agressor 

(a) com a vítima (filhos, cuidadores e cônjuges), o que se torna empecilho para percepção, 

assistência e notificação do agravo durante o atendimento. 
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2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 
 

A análise a seguir mostra os resultados sobre as notificações de violência contra a 

pessoa idosa, ocorridas nos residentes de Recife, atendidos nas Unidades de Saúde durante o 

período de 2010 a 2017. 

A cidade do Recife é totalmente urbana, composta por 94 bairros, dividida em seis 

regiões político-administrativa, que na área da saúde formam os 08 distritos sanitários e 18 

microrregiões. 

Entre 2010 e 2017, foram notificados 15.434 casos de violência interpessoais e 

autoprovocadas, onde foram registradas 607 casos de violência contra a pessoa idosa, 

equivalente a 3,9% do total. Foi constatado que 41,1% das violências foram caracterizadas 

como recorrentes, ou seja, ocorreram mais de uma vez (Figura 1).  

Figura 1. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por faixa etária. Recife, 2010 - 2017 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

*Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

Quanto à distribuição etária dos idosos a maioria dos casos ocorreu entre 60-69 anos 

(52,9%), seguido da faixa etária de 70-80 anos (28,2%), e com 80 anos e mais (18,9%). 

(Figura 2). 

Figura 2. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por faixa etária. Recife, 2010-2017 
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Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

*Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

Pode-se observar que a maioria dos idosos que sofreram violência era do sexo 

feminino, representados em 60% dos casos notificados. (Figura 3) 

 

Figura 3. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por sexo. Recife, 2010-2017 

 

            Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

            *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

Em relação ao quesito raça/cor, foi percebido o predomínio da raça parda com 36,2%, 

seguido da raça/cor branca (24,2%). Observa-se um alto percentual da variável não 

preenchida ou ignorada (26%) dos registrados (Figura 4) 
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Figura 4. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por raça/cor. Recife, 2010-2017. 

 

        Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

        *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

Com relação à situação conjugal da vítima, foi observada alto percentual de 

preenchimento do campo “ignorado/em branco” (35,4%), seguido de casados / União 

consensual (21,4%) (Figura 5). 

 

Figura 5. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por situação conjugal. Recife, 2010-2017 

 

                 Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

  *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 
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Identificou-se ainda que as agressões ocorreram predominantemente na residência das 

vítimas com 59,3% dos casos registrados, seguido de local ignorado (19,4%) e via pública 

(9,7%).  (Figura 6) 

 

Figura 6. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por local de ocorrência. Recife, 2010-2017 

 

 

        Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

        *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

O tipo de violência (Figura 7) mais informado foi à violência física (58,6%), em 

segundo lugar negligência e abandono (27,2%). Também se destaca o quantitativo de 

violências relacionadas a questões financeiras e econômicas (7,9%). 
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Figura 7. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por tipo de violência. Recife, 2010-2017 

 

             Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

             *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

O meio de agressão mais utilizado foi à força corporal e espancamento presente em 

32,5% dos casos, seguido de ameaça contra a vítima (e: gritos, palavrões, xingamentos, 

pressão psicológica e outras formas, em interlocução direta, por telefone, cartas, internet, etc.) 

registradas em 15,8% das notificações. 
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Figura 8. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por meio de agressão. Recife, 2010-2017 

 

         Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 
       *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

Quanto ao vínculo entre agressor e vítima, os filhos (a) se destacaram como principais 

responsáveis pela violência (23,5%), seguido do (a) cônjuge (11,0%) e em terceiro lugar a 

própria pessoa, considerada uma violência autoprovocada (7,7%) (Figura 9). 

 

Figura 9. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por vinculo/parentesco. Recife, 2010-2017 

 

                Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 
              *Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 
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Dentre os oito distritos sanitários, destaca-se o Distrito sanitário IV com 22,6% das 

notificações, seguido do distrito sanitário V com 17,3% dos casos registrados (Figura 10). 

Figura 10. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por distrito sanitário. Recife, 2010 – 2017 

 

                  Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 

*Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

Entre as unidades de saúde que mais notificaram a UPA Torrões com 20,8% dos 

casos registrados, seguindo do Hospital da Restauração com 19,4% (Figura 11). 

 

Figura 11. Percentual de casos de violências interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa 

idosa por unidade notificadora. Recife, 2010-2017 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife/Devs/Uvepi/Dant/Sinan 
1 Centro de Referencia Clarisse Lispector 

*Dados sujeitos a alterações, tabulados em 19/07/2018. 

 

            

UNIDADE NOTIFICADORA N% % % ACUMULADO 

UPA TORROES 126 20,8 20,8 

HOSPITAL DA RESTAURACAO 118 19,4 40,2 

SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE ¹ 107 17,6 57,9 

HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES 53 8,7 66,6 

UPA CAXANGA 40 6,6 73,2 

HOSPITAL GETULIO VARGAS 33 5,4 78,6 

OUTRAS UNIDADES 130 21,4 100% 

TOTAL 607 100% 100% 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Mediante o alto índice de subnotificações e dificuldades, ressalta-se a importância 

da prática da notificação para o acompanhamento epidemiológico e subsídio de 

projetos de prevenção e cuidado.  Destaca-se a ocorrência de violência nos idosos onde os 

filhos (as) e cônjuges (as) são os (as) principais agressores (as), ressaltando o caráter 

doméstico e/ou familiar da violência nesssa população. Também se ressalta o alto índice de 

reincidência da violência revelando a urgência de políticas publicas de assistência e garantia 

de direitos da pessoa idosa.  

O trabalho de sensibilização para a notificação deve ser permanente, para que 

possamos produzir um perfil epidemiológico da situação de violência em pessoas idosas, 

servindo para subsidiar a tomada de decisão e o planejamento de ações que visem proteção e 

o cuidado em saúde com atenção diferenciada para essas vítimas que se tornam mais 

vulneráveis a violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


