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RESUMO  

Introdução: Segundo projeção populacional do IBGE (2018), o Brasil está na iminência 
de se tornar um país envelhecido. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam 
que um a cada seis idosos sofre algum tipo de violência. Considerando o envelhecimento 
populacional próximo, essa proporção tende a crescer fazendo com que seja necessária 
ações voltadas para prevenção e combate desta problemática social. Objetivo: caracterizar a 
violência contra pessoa idosa ocorrida em 2017 na cidade de Manaus Método: estudo 
transversal, descritivo, a partir das denúncias registradas no Disque 100. Resultados: em 2017 
foram registrados 638 denúncias. Verificou-se que as vítimas são predominantemente 
mulheres (68%) sendo o domicílio o local de maior ocorrência (80,7%). Dentre os tipos de 
violência, a mais comum foi a negligência com 492 casos seguida da psicológica com 386 
denúncias. Esses dados divergem do total de denúncias, pois provavelmente uma vítima 
sofreu mais de um tipo de violência. Quanto ao perfil do agressor, são do sexo masculino 
(86%), o filho se configura como o principal agressor (52%) seguido do neto (32%). Pelos 
dados obtidos, a violência contra pessoa idosa ocorre em grande parte no seio familiar, fato 
que pode dificultar as denúncias gerando subnotificação. Considerações finais: A violação 
contra pessoa idosa se configura um problema social e econômico. Pois além de causar 
sofrimento ao idoso, onera os serviços públicos de saúde. Conhecer o perfil da violência 
contra pessoa idosa poderá revelar dados que subsidiem ações para seu manejo. 
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