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Resumo 

A violência sobre idosos é hoje uma realidade que não pode ser escamoteada devendo, antes ser prevenida.O envelhecimento 

demográfico, e o aumento de idosos a viver só ou apenas com outro idoso, bem como o aumento das doenças mentais 

degenerativas e de idosos fragilizados são alguns dos fatores que favorecem o aumento da prevalência e da incidência da 

violência sobre idosos. Em Portugal, um outro fator agravante é a alta taxa de desemprego, pelas consequências que têm nos 

membros da família nomeadamente risco de consumos aditivos, co-habitações indesejáveis e sobrecarga económica para os 
mais velhos. Assim há necessidade de fazer, não só o levantamento de situações que possam conduzir a violência, mas 

também detetar sinais precoces da mesma. Baseada na sua experiência como Médica de Família e em revisão não 

sistemática,de literatura, a autora faz uma reflexão sobre o papel que os profissionais de Cuidados de Saúde Primários deverão 

ter na prevenção, tratamento e follow-up de casos de violência. A violência sobre os idosos, é sobretudo exercida por familiares 

e cuidadores o que dificulta a denúncia da mesma pela vítima, uma vez que depende de seus cuidados, porém há pequenos 

sinais que podem ser detetados por quem conhece bem o idoso e as interligações familiares. Os profissionais de CSP pela 

continuidade de cuidados que prestam ao idoso e sua família estão em posição ideal para não só prevenirem a violência sobre 
idosos, mas também detetarem precocemente sinais de violência e ajudarem a vitima e o seu agente agressor (que em 

algumas situações também é vitima) na terapia necessária e no  follow-up.  No entanto necessitam de formação adequada o 

que até ao presente não tem sido adequadamente feito. Este profissional, conhecendo bem o ciclo vital da família, poderá fazer 

a prevenção familiar face a acontecimentos de vida. Pode também detetar precocemente sinais que façam pensar em maus 

tratos. Pode ainda informar e encaminhar a vítima e, posteriormente, ajudar na reintegração da vítima e do agressor na 

comunidade, colaborando desta forma com uma equipe multidisciplinar. O profissional de saúde não deverá ser um mediador, 

mas poderá ser um elemento essencial na ajuda à vítima e ao agressor uma vez que conhece ambos há muitos anos bem 
como as suas relações sociais e emoções, as suas patologias, etc, isto é, conhece pormenorizadamente a vitima e o agressor 

inseridos no seu habitat e as atitudes e comportamentos face a este. 
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Abstract  

The violence against elderly is increasing by several reasons,   such as increase of elderly people, elderly frail and old persons 

living alone. The Author makes a reflexion about violence against elderly and what is the role of the PHC Professionals.These 

professionals have a great proximity to the clients, the family and the local community. They give continuity of care to all of them. 
They can early detect signals of violence, and to give any kind of support both to the victim and to the aggressor. They also can 

refer them to specialist on violence and to the adequate institutions and minimize side effects. They also have a role on the 

social rehabilitation of the victim and of the aggressor. But the PHC Professionals need adequate training and to inform about the 

institutions and how to reach them  
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Introdução 

A OMS (2002) define violência sobre o 
idoso como um acto de acometimento ou 
omissão, que pode ser tanto intencional 
como involuntário. O abuso pode ser de 
natureza física ou psicológica ou pode 
envolver maus tratos de ordem financeira 
ou material. Qualquer que seja o tipo de 
abuso, certamente resultará em sofrimento 
desnecessário, lesão ou dor, perda ou 
violação dos direitos humanos e uma 
redução na qualidade de vida do idoso.  

Esta definição foi também, em 2002, 
adotada por instituições como a INPEA 
(International Network for the Prevention of 
Elder Abuse) e a Action on Elder Abuse, no 
Reino Unido. 

A violência sobre idosos sempre existiu, 
po rém com o enve lhec imento da 
população, a crise económica atual, e a 
visão economicista da sociedade, bem 
como com as mudanças operadas na 
família enquanto núcleo social, aquela 
assume expressões quer em qualidade, 
quer em quantidade, anteriormente pouco 
observadas, quando desinseridas de 
contextos socio-culturais. 

Tendo em atenção estes factores a Autora 
faz uma análise crítica da situação atual de 
violência sobre o idoso e sobre qual deve 
ser o papel dos Profissionais de CSP em 
relação a este problema de âmbito socio-
sanitário. 

Desenvolvimento 

A violência sobre o idoso tem que ser 
sempre analisada no contexto socio-

cultural e normativo, em que se processa. 
Em contexto europeu, e mais propriamente 
em Portugal, a violência sobre os idosos 
pode ser categor izada em quatro 
dimensões 

1) Socio-política – constituída por um 
conjunto de intervenções  públicas que 
está relacionado com as relações entre 
idosos e  sociedade. Englobam restrições 
aos direitos previamente estabelecidos e 
adquiridos, enquanto cidadãos, na área 
económica, na área social, na saúde e/ou 
ainda, na acessibilidade a locais de lazer.  

Disposições normativas que restrinjam o 
acesso a cuidados de saúde a quem deles 
precisa e /ou criem constrangimentos a 
uma vida com qualidade, podem também, 
ser consideradas como atos de violência 
socio-política. 

2) Institucional – Quando ocorrem atos de 
violência de qualquer natureza , em 
instituições de saúde ou sociais que 
prestam cuidados ao idoso. 

Com o envelhecimento da população e o 
desejo do idoso permanecer no seu 
domicílio, podemos considerar violência 
institucional a que é exercida por 
cuidadores formais ligados a instituições 
ou quando prestam cuidados no domicílio 
do utente. 

Com a crise económica e a escassez de 
cuidadores com competências para cuidar 
de idosos, surgem cuidadores formais de 
idosos que optaram por o ser , não por 
gostarem desta actividade,  mas porque 
significava a garantia de um emprego em 
instituições com internamento ( lares) ou 
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no domicílio do próprio idoso. A falta de 
uma selecção criteriosa de candidatos a 
auxiliares de Geriatria e aos cursos de 
Geriatria podem estar na origem de 
violência exercida por cuidadores formais.  

Os idosos a necessitar de cuidadores 
formais no domicíl io, são pessoas 
frequentemente fragilizadas, ou com um 
grau elevado de dependência ( por 
alterações psíquicas e/ou físicas), devido a 
doenças cronico-degenerativas. Alguns 
destes cuidadores formais, quer por 
cansaço, quer por falta de formação, ou 
ainda, por inaptidão para prestar este tipo 
de cuidados, podem exercer, quando 
cuidam, alguma forma de violência sobre o 
idoso. 

No que diz espeito aos Profissionais de 
Saúde e Sociais, embora com maior 
formação e competência para cuidar, 
também não estão isentos de, na sua 
prática, cometerem algum acto de 
violência (de forma consciente ou não ) ao 
cuidar de idosos em instituições de 
serviços de saúde , em instituições na 
comunidade, ou mesmo no domicílio do 
utente, quer por de forma que pensam ser 
carinhosa infantilizarem o idoso, quer  por 
fadiga ou por pouca disponibilidade de 
tempo. 

3) Violência doméstica/ intrafamiliar – 
quando esta é praticada em casa ou em 
ambiente familiar, entre indivíduos unidos 
po r pa ren tesco c i v i l ( ou s im i l a r ) 
(conjugues, sogra(o), padrasto/madrasta, 
companheiro(a), etc) ou parentesco natural 
(pais, irmãos, tios (as), avós, etc) Pode ser 
de diversos tipos como por exemplo: 

                 Física 

                  Socio-económica  

                  Psicológica 

                  Sexual 

                  Negligência 

O agressor pode ser um familiar, alguém 
da sua rede social ( ex vizinho) e/ou um 
cuidador informal). 

Muitas vezes este tipo de violência é difícil 
de detectar, sobretudo se for de natureza 
económica ou psicológica, porém começa 
a ser socialmente visível, desde que há 
mais informação e associações de apoio 
às vítimas, embora esta visibilidade 
continue muito aquém da realidade.  

A violência sobre idosos está a ter uma 
crescente atenção por parte da sociedade, 
que para o efeito mobiliza instituições 
estatais e outras não só em países 
desenvolvidos, mas também nos menos 
desenvolvidos. 

4) Em outros Locais – Normalmente são 
locais públicos (jardins públicos, via 
pública, transportes públicos, espaços de 
lazer, etc) ou em locais de trabalho 

É frequente que uma pessoa idosa sofra 
ao mesmo tempo vários tipos de violência, 
sobretudo em sociedades onde existe um 
ageismo acentuado.  

A violência em outros locais que não o do 
trabalho, é muitas vezes exercida por 
desconhecidos que têm por móbil principal 
o roubo, causando frequentemente com os 
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seus actos, danos físicos e psicológicos 
que se perpetuam no tempo, com 
consequências no bem-estar do idoso. 

O desemprego, o aumento de pessoas 
com compo r tamen tos ad i t i vos , a 
urbanização dos espaços rurais, o 
aumento da proporção de idosos e de 
idosos fragilizados ou a viver só em 
situação de isolamento, bem como as 
mudanças estruturais na família, podem 
ser factores etiológicos ou adjuvantes/ 
precipitantes de violência exercida em 
locais públicos e também de violência 
doméstica. 

J á a v i o l ê n c i a n o t r a b a l h o , q u e 
frequentemente é psico-social, tem, muitas 
v e z e s s u b j a c e n t e s c o n f l i t o s 
intergeracionais, e ou diferenças de 
conhecimento, nomeadamente na área 
das novas tecnologias.  

A violência exercida sobre os idosos tem 
grande impacto na sua saúde, considerada 
esta como o seu bem-estar físico, psíquico 
e social, pelo que os profissionais de 
Saúde, como agentes educadores e 
transformadores de uma sociedade não 
podem nem devem ficar alheios a este 
problema socio-sanitário. 

Numa soc iedade que con t i nua a 
envelhecer, a violência sobre os idosos 
torna-se preocupante para o futuro da 
mesma, sobretudo quando se tem noção 
que esta violência está a aumentar e que 
continua a não ser devidamente prevenida 
e detectada. Torna-se ainda mais 
preocupante, quando é sabido que 

qualquer acto de violência assume, nos 
idosos , repercussões de grandes 
dimensões a médio e longo prazo, quer 
d i rec tamente re lac ionadas com a 
agressão, quer indirectamente ( ex medo e 
insegurança  que se instala e que conduz 
frequentemente a uma imobilidade e a 
uma redução nos contactos com a sua 
rede social) 

Os Profissionais de Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), exercendo todo o seu 
trabalho na comunidade ou em instituições 
nela existentes, e trabalhando de forma 
continuada com os utentes, as famílias e a 
c o m u n i d a d e , i n t e g r a n d o e q u i p e s 
multidisciplinares, multiprofissionais  e 
multissectoriais, podem desempenhar um 
papel muito importante não só na 
prevenção da violência contra idosos, mas 
t a m b é m n a s u a d e t e c ç ã o e 
encaminhamento, bem como no seu 
follow-up  

Pela abordagem sistémica que faz da 
família pode também exercer influência 
sobre o agente agressor ou mesmo 
prevenir violência, sobretudo quando 
subjacente a ela está a fadiga/ burn-out do 
cuidador ou, uma relação familiar há muito 
deter iorada. A judando a a l iv iar a 
sobrecarga psicológica e física que os 
cuidados podem trazer, diminuindo-lhes 
(quer através de acompanhamento mais 
frequente, quer através de ensino/ 
aconselhamento) a insegurança que , por 
vezes existe no cuidar, e/ ou servindo de 
mediador em conflitos entre membros do 
agregado, pode-se diminuir a fadiga/ burn-
out  do cuidador e melhorar a sua relação 
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com a pessoa cuidada. 

A OMS ( 2002) reconheceu a necessidade 
de delinear uma estratégia global, para 
prevenir a violência sobre idosos, definindo 
3 grandes áreas de actuação: negligência 
(  abandono, isolamento e exclusão social), 
violação de direitos ( humanos, legais e 
de saúde ) e privação  de direitos 
( tomadas de decisão, situação social, 
gestão económica e respeito) ( WHO, 
2002) Santos et al, 2013) 

Porém, lidar com estas situações e actuar 
atempadamente não é tarefa fácil para o 
Profissional de Cuidados de Saúde 
Primários, pois na maior parte dos casos 
não teve formação nestas áreas nem 
experiência previa, tornando-se ainda mais 
complicado quando o seu envolvimento 
com o agente agressor e vitima se 
prolonga por mais de 20-30 anos de 
prática profissional, embora esta situação 
beneficie o seu papel de mediador no 
conflito. 

Esta longa ligação, permite-lhe também, 
observar pequenos sinais de mudanças 
nos comportamentos quer da vítima, quer 
do agressor, que lhe dão indícios de que 
pode existir uma situação de violência, 
sem que para a percepção da mesma haja 
necessidade de denúncias. Assim pode 
actuar precocemente, antes que a situação 
se torne insustentável ou adquira uma 
grande visibilidade.  

Segundo Luoma et al (2011, cit por Santos 
et al., 2013) a violência é um produto entre 
as determinantes individuais da vítima e do 

agressor, que por sua vez são moldadas 
pelas condições sociais e pela estrutura 
social. 

Santos et al (2013) referem que a violência 
resulta da interacção conjunta entre 
variáveis individuais, sociais e estruturais  

Ao conhecer o ciclo vital da família e de 
como este se vai processando, bem como 
o seu contexto social, o Profissional de 
CSP pode fazer um trabalho preventivo, de 
antecipação. 

Frequentemente vít ima e agressor 
necessitam de ser tratados e socialmente 
reabilitados. O Profissional de CSP para 
além de manter o contacto com ambos 
(todos seus utentes), pode, se entender 
que é caso para tal, reencaminhá-los para 
especial istas na área  e/ou para 
instituições de apoio e reabilitação. 

Após terapêutica adequada à vítima e ao 
agressor, a sua reinserção na comunidade 
de or igem, pode ser cons iderada 
importante para o seu bem-estar social. O 
Profissional de CSP, em colaboração (ou 
i n t e g r a n d o - a ) c o m u m a e q u i p e 
especializada, pode ter um papel que não 
deve ser desvalorizado, pois conhece 
muito bem a rede social de ambos e quais 
as reacções que os elementos que a 
compõem têm perante o acto de violência. 
De novo o seu papel de educador e de 
vinculador de informação é essencial., pois 
habitualmente representa uma autoridade 
local que é respeitosamente ouvida pelos 
elementos da comunidade. 
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Síntese Final 

A violência sobre idosos é uma situação 
que tende a aumentar e a assumir novas 
formas mais agressivas, não só pelo 
aumento do número de idosos, de idosos 
fragilizados e de idosos a viverem sós e 
isolados, mas também pelo aumento do 
número de pessoas com comportamentos 
aditivos, pela crise económica e pelo 
a u m e n t o d e d e s e m p r e g a d o s . O s 
Profissionais de CSP por cuidarem de 
forma continuada dos seus utentes, das 
famílias e da comunidade, quer numa 
p e r s p e c t i v a c u r a t i v a , q u e r n u m a 
perspectiva preventiva e de promoção da 
saúde, podem desempenhar um papel 
importante não só na prevenção e 
detecção precoce de casos de violência, 
mas também num encaminhamento 
adequado. Quando integrados numa 
equipe multidisciplinar podem, também,  
desempenhar um papel no tratamento e 
reabilitação física, psíquica e social da 
vítima e do seu agressor. Para tal o 
Profissional de CSP necessita ter uma 
formação adequada e receber informação 
actualizada sobre circuitos a seguir, 
quando é detectada uma situação de 
violência, e , posteriormente receber o 
respectivo feedback com os resultados de 
uma intervenção. Não pode nem deve ser 
esquecido que é o profissional de CSP que 
vai continuar a prestar cuidados aos 
diferentes elementos que constituem a 
comunidade e por conseguinte a rede 
social do idoso. 
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