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Introdução: Além de representar um grave problema social, com repercussões na saúde do idoso, a violência 

caracteriza-se também como uma grave violação dos direitos humanos. E para que seja possível a prevenção e 

combate de tal fenômeno, é de grande importância assinalar e caracterizar os fatores de risco envolto em cada caso, 

possibilitando reduzir ou até mesmo dirimir suas consequências, através, dentre outras ações, políticas de combate e 

enfretamento da violência devem ser desenvolvidas nessa perspectiva. Objetivo: Este estudo buscou analisar a 

associação entre características sociodemográficas dos idosos e os tipos de violências. Métodos: Trata-se de um estudo 

analítico-descritivo com delineamento transversal. Os dados foram provenientes do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificações disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica do Município de Vitória da Conquista-Bahia e referentes ao 

período entre 2012 a 2015, totalizando 55 casos de violência contra idosos. Este estudo foi submetido e aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa da Faculdade Independente do Nordeste (CAAE: 55458016.7.0000.5578 e parecer nº 

1.670.005). A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva com distribuição das frequências 

absolutas, médias e desvio padrão. A associação entre as variáveis foi verificada pelo teste Qui-quadrado. O nível de 

significância adotado foi de 5% (&#945; = 0,05). A tabulação dos dados foi realizada no programa Excel 2013 e a 

análise estatística dos dados foi realizada pelo programa de The StatisticalPackage for Social Sciences para Windows 

versão 21.0. Resultados: Entre os 55 casos de idosos que sofreram violência a maioria das vítimas eram do sexo 

feminino (90,9%), casadas (38,2%). Analisando-se a associação dos fatores sociodemográficos dos idosos aos tipos de 

violência, observou-se que a variável sexo está associada a violência de negligência (p=0,044). As variáveis 

escolaridade e situação conjugal associaram-se à violência sexual (p=0,043; p=0,003 respectivamente). Destaca-se 

também que a variável local de ocorrência foi associada aos abusos psicológico (p=0,000) e de negligência (p=0,022). 

Conclusão: Através da identificação de quais características das vítimas estão associadas aos abusos, foi possível 

traçar o perfil dos idosos mais associados a cada tipo de violência. Os resultados deste estudo contribuirão para o 

fortalecimento de políticas públicas de enfrentamento à violência.
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