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Introdução: O processo de envelhecimento pode levar a situações como o maior risco de sofrer violência. A carência de 

informação sobre os agredidos e agressores é preocupante principalmente porque os idosos, de modo geral, não 

denunciam abusos e maus tratos sofridos, em função do constrangimento e do medo da punição por parte de seus 

cuidadores que, na maioria das vezes, são os próprios agressores. Objetivo: Analisar a violências contra idosos 

caracterizando as vítimas, local de ocorrências, agressores e os tipos de violência. Métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo de corte transversal com dados secundários dos boletins de ocorrência e bancos de dados dos casos de 

violências registrados no período de 2014 a 2015 no Sistema Nacional de Agravos de Notificação – SINAN (N=55). 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 utilizou de cálculo das frequências simples, 

absolutas e médias. A tabulação foi através do software Excel 2015 e os dados foram analisados no The 

StatisticalPackage for Social Sciences para Windows (SPSS 21.0, 2013, SPSS, Inc, Chicago, IL). Resultados: Entre os 

55 casos de idosos que sofreram violência a maioria das vítimas eram do sexo feminino (90,9%), possuíam apenas o 

ensino fundamental incompleto (47,3%) e os principais agressores foram os cônjuges (27,3%). Quanto ao tipo de 

violência sofrida, prevaleceram a violência psicológica (83,6%) e física (49,1%), sendo o principal local de ocorrência 

das violências a residência (96,3%). Conclusão: Destaca-se, desta forma, que através da identificação das 

características das vítimas e agressores, dos tipos de violência prevalentes foi possível traçar o perfil da violência contra 

idosos. Para o enfrentamento desse tipo de abuso faz-se necessário o fortalecimento e efetivação de políticas públicas, 

assim como, a criação de estratégias que possam auxiliar promoção de medidas de prevenção de agravos contra essa 

população e também intensificar os serviços de notificação, assistência e acompanhamento. 
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