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Em 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o dia 15 de Junho como 

o Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, como uma 

forma de despertar a consciência e a luta no enfrentamento a maus tratos e abusos 

sofridos pelos que têm mais de 60 anos. 

 

Dados do Governo Federal mostram que somente neste primeiro semestre do ano o 

Disque 100 (número de telefone que recebe denúncias contra a violação de direitos 

humanos) registrou mais de 33 mil casos de violações contra idosos no Brasil. 

 

Autoridades afirmam que o problema aumentou de 2020 para cá, em âmbito mundial, 

devido à pandemia de Covid-19. Além das questões de saúde impostas pela crise do 

novo coronavírus, ampliou-se entre os idosos o risco de pobreza, isolamento, 

discriminação e de maus tratos. 

  

O Ministério da Saúde define alguns tipos de violência contra as pessoas idosas: 

 

Negligência: ocorre quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados 

básicos, como higiene, saúde, medicamentos e proteção. 

 

Abandono: é considerada uma forma extrema de negligência, devido à ausência ou 



omissão dos familiares ou responsáveis, governos ou instituições, na prestação de 

socorro e auxílio a idosos que precisem de cuidado e proteção. 

 

Violência física: quando ocorre o uso da força para obrigar os idosos a fazerem o que 

eles não querem, resultando em dor, ferimentos e outras crueldades que podem levar 

até mesmo à morte. 

  

O ministério também cita a violência psicológica ou emocional, que são as atitudes e 

comportamentos que causam danos à autoestima ou o bem-estar do idoso: 

xingamentos e constrangimentos, por exemplo. 

  

Por fim, há casos de violência financeira ou material, que é a exploração e/ou uso de 

recursos financeiros ou do patrimônio sem o consentimento dos idosos. 

 

Como denunciar? 

O poder público disponibiliza canais para orientação e denúncia desse tipo de 

violência, como as delegacias, Disque 100 e o 190, da Policia Militar (para casos em 

que há situações de risco à vítima). 

 

 


