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‘‘Violência não é sinal de força, a violência 
é sinal de desespero e fraqueza’’. 

(Dalai Lama)

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO É UM ATO

INACEITÁVEL!

PROTEJA NOSSOS IDOSOS

DENUNCIE!!!
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Violência contra idoso é CRIME!Violência contra idoso é CRIME!Violência contra idoso é CRIME!
A violência contra idosos é considerada um fenômeno mundial. 
Todos os dias, pessoas com mais de 60 anos enfrentam diversas 
formas de violência em todas as instâncias e espaços de convivência, 
em casa, nas ruas,  nos serviços públ icos e pr ivados. 

O futuro de todas as pessoas é envelhecer. Contudo, muitos esquecem 
disto e a violência aos idosos torna-se uma triste realidade dentro e fora 
do ambiente familiar. 

A pessoa idosa tem direito de receber proteção do Estado, da sociedade,
da comunidade e da família. Quando ocorre a omissão de uma dessas
partes, o idoso fica a favor de graves problemas sociais como abandono,
discriminação, maus-tratos e negligência.

O Estatuto do Idoso, seguindo o princípio fundamental de respeito à pessoa 
humana, previsto na Constituição de 1988, estabelece em seu artigo quarto que: 

“Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação. 
Violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação

 ou omissão, será punido na forma da lei”.

Formas de Violência contra IdososFormas de Violência contra IdososFormas de Violência contra Idosos
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: é um conjunto de atitudes, palavras e ações que

que objetivam aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los 

do convívio social.

VIOLÊNCIA FÍSICA: é o uso de força praticado de maneira não acidental, com o objetivo de 

ferir o idoso, provoca-lhes dor, incapacidade ou morte.

ABANDONO E NEGLIGÊNCIA: recusa ou omissão, dos responsáveis, de cuidados devidos e necessários

 aos idosos. 

VIOLÊNCIA SEXUAL: ato que ocorre nas relações hetero ou homossexuais e visa estimular a vítima ou

utiliza-las para atos libidinosos e pratica eróticas e pornográficas impostas por meio de aliciamento, violência 

física ou ameaças.
ABUSO FINANCEIRO E MATERIAL: consiste na exploração imprópria ou ilegal dos bens dos idosos ou uso não 
consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no

 âmbito familiar. Em muitas famílias a dependência da renda do idoso é um ponto a ser considerado, uma vez que 

o Brasil é um país com maior cobertura previdenciária do mundo e, em regiões mais vulneráveis economicamente, 

o idoso passa a ser o único provedor de renda física. gerando conflito.  

ATENÇÃO!
Segundo a nossa Constituição Federal, em seu artigo 229, fica evidente que os filhos

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade . Já

no artigo 230 da Constituição Federal, prevê que a família, a sociedade e o Estado têm o

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,

defendendo sua dignidade e garantindo-lhe o direito à vida

Envelhecer com dignidade é estar sempre cheio de vida, se manter radiante, cheio de ideias,

demonstrar suas experiências e segurança nas ações. É verdade que muitas pessoas não 

aproveitam a experiência e a capacidade advinda dos idosos, tampouco a sua sabedoria, 

portanto surge a necessidade de se refletir sobre o planejamento de ações capazes de 

propiciar maior qualidade de vida para os idosos, para que as suas potencialidades, 

experiências e sabedoria sejam melhores aproveitadas.   

.

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO É CRIME

Caso você conheça algum idoso que sofre violência, denuncie a um desses órgãos
públicos;

- Delegacia da Mulher - (69) 3536-8425
- Ministério Público - (69) 3535-3519
- CREAS - (69) 3536-8098
- Disque 100 - Serviço gratuito de denúncias por telefone da Secretaria de 
Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República. 
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