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 O mundo passa hoje por uma transformação demográfica

irreversível, resultando no aumento das populações

idosas em diversos países. Com a diminuição das taxas de

fertilidade e aumento da esperança média de vida, estima-

se para o ano de 2050 cerca de 2 bilhões de idosos em

todo o globo (MS, 2020). No Brasil, a pirâmide etária

também vem se modificando, e o país atravessa um rápido

e intenso envelhecimento populacional. O número de

brasileiros com 60 anos ou mais passou dos 29,9 milhões

em 2020 e, segundo pesquisas, deve alcançar 72,4

milhões em 2100 (FIOCRUZ, 2020).

 

 De acordo com o último Censo Demográfico, na cidade

do Rio de Janeiro 14,9% da população é de pessoas

idosas, sendo essa considerada a segunda capital mais

idosa do país (PREFEITURA/RJ). Nesse sentido, o

envelhecimento da população demanda uma maior

estruturação das redes de atenção à saúde e de políticas

sociais existentes. Essas devem contemplar as

especificidades desse grupo, além de promover um

processo de envelhecimento saudável, com autonomia e

independência (BRASIL, 2005). 

 

 

 



 

 

 

 

  Vale lembrar que a violência e maus tratos contra a pessoa

idosa é ainda uma realidade no país, sendo o abuso contra

esse grupo, ainda, um tabu e de grande subnotificação (MS,

2020). Além disso, com o advento da pandemia de Covid-19,

os casos de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa

aumentaram, intensificando vulnerabilidades pré existentes

(MORAES et al., 2020).

 

 É fundamental unir esforços para que a população idosa

possa viver com qualidade de vida, respeito e dignidade.

Acreditamos que através da vinculação de informação

fidedigna é possível contribuir para mudanças e

comportamentos sociais, bem como aquisição de novos

hábitos. O presente guia objetiva reunir um conjunto de

informações acerca dos direitos da pessoa idosa, além de

orientar idosos, familiares/cuidadores e profissionais sobre

estratégias de proteção a esse grupo. 
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1.LEGISLAÇÃO 
Específica

PARA OS IDOSOS 
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Estabelece a responsabilidade do governo, da sociedade

civil e da família de proteger, assistir e amparar a pessoa

idosa:

 

• Art. 229: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade;

 

• Art. 230: a família, a sociedade e o estado têm o dever de

amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e

garantindo-lhes o direito à vida.

 

 

 

 

 

 

Instituída pela Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e

regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho de

1996. Tem por objetivo assegurar os direitos sociais do

idoso.
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>>Política Nacional do Idoso (PNI): 

>>Constituição Federal: 



A família, a sociedade e o estado têm o dever de

assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania,

garantindo sua participação na comunidade,

defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida; 

O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade,

devendo ser objeto de conhecimento e informação;

O idoso não pode sofrer discriminação de qualquer

natureza;

As diferenças econômicas, sociais, regionais e as

contradições entre os meios rural e urbano deverão ser

observadas pelos poderes públicos e pela sociedade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Assistência social: 
 

 
 

 

 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Nº 8.742/93

assegura o Benefício de Prestação Continuada. Idosos, com

mais de 65 anos e impossibilitados de prover seu próprio

sustento ou tê-lo provido por sua família, podem receber uma

renda mensal, mesmo que sem contribuições para a

Previdência Social. 

Princípios do PNI: 
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>>Política Nacional da Pessoa Idosa (PNPSI): 

Aprovada pela Portaria Nº 2.528 de outubro de 2006, tem
como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia

e a independência dos indivíduos idosos, direcionando

medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único

de Saúde (SUS). 

 

 

 

 

 

 

Instituído pela Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, regula
os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou

superior a 60 anos. 

O documento garante ao idoso todas as oportunidades e

facilidades para a preservação de sua saúde física e mental,

bem como aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e

social, em condições de liberdade e dignidade.

 

 

 

 

>> Estatuto do Idoso: 
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2.DIREITOS DA
PESSOA IDOSA
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É obrigação do Estado a garantia de proteção a vida e a

saúde por meio de políticas sociais públicas que possibilitem

um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

 

I. Direito à Vida

II. Direito à Liberdade, Respeito e
Dignidade

Constituem-se direitos da pessoa idosa, a liberdade de ir e

vir, a liberdade de expressão, a liberdade sobre suas

crenças religiosas e ideologias políticas, a preservação da

integridade física, psíquica e moral.
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A prestação de alimentos é uma obrigação solidária,

podendo a pessoa idosa escolher quem vai lhe prestar os

alimentos. Em caso de impossibilidade econômica da

pessoa idosa e de sua família proverem o seu sustento, é

dever do Poder Público prestar essa assistência, no âmbito

da assistência social.

 

III. Direito à Alimentação

IV. Direito à Saúde

A garantia de acesso à saúde por meio do Sistema

Único de Saúde (SUS), incluindo atenção especial às

doenças que afetam principalmente pessoas idosas. O

atendimento deve ser prioritário;
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Os idosos portadores de deficiência ou com limitação

incapacitante terão atendimento especializado, nos

termos da lei;

É dever do poder público fornecer gratuitamente às

pessoas idosas medicamentos de uso contínuo,

próteses, órteses e tratamentos específicos, como o de

reabilitação;

Planos de saúde não podem discriminar pessoas

idosas, cobrando valores diferenciados em razão da

idade;

Quando for necessário e comprovado a pessoa idosa

tem o direito ao atendimento domiciliar;

Em caso de internamento, a pessoa idosa tem direito a

um acompanhante;

É assegurado ao idoso enfermo o atendimento

domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS.
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Direito ao acesso à educação, esporte e lazer, devendo

ser respeitada a sua idade e possíveis limitações;

A participação dos idosos em atividades culturais e de

lazer será proporcionada mediante descontos de pelo

menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para

eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem

como o acesso preferencial aos respectivos locais;

Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo

relativo às técnicas de comunicação, computação e

demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida

moderna.

 

 

 

V. Direito à educação, cultura, esporte e
lazer
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É assegurado à pessoa idosa o trabalho sem qualquer

forma de discriminação, devendo ser respeitadas suas

condições físicas, intelectuais e psicológicas. Na

admissão do idoso, é vedada a fixação de limite máximo

de idade, inclusive em concursos públicos, ressalvados

os casos específicos decorrentes da atividade ou cargo.

 

VI. Direito à Profissionalização e do
Trabalho:

VII. Direito à Previdência Social

Os benefícios de aposentadoria e pensão observarão na

sua concessão, critérios de cálculo que preservem o

valor real dos salários sobre os quais incidiram

contribuição, nos termos da legislação vigente.
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Direito a uma moradia digna no seio da sua família. Se

preferir, ela também pode morar sozinha ou em

instituição pública ou privada. As instituições que

abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de

habitação compatíveis com as necessidades deles.

 

Caso a pessoa idosa a partir de 65 anos, e sua família não

tenham condições de prover suas necessidades básicas,

como o próprio sustento, é assegurado o benefício

mensal de um salário-mínimo (LOAS).

 

VIII. Direito à Assistência Social

IX. Direito à Habitação
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Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade

dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-

urbanos. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso

apresente qualquer documento pessoal que faça prova

de sua idade. É dever das empresas de transporte

coletivo reservar 10% dos assentos para pessoas idosas.

 

X. Direito ao Transporte
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3.VIOLÊNCIA
CONTRA O IDOSO

18



As violências contra a pessoa idosa podem ser visíveis ou

invisíveis. As primeiras estão relacionadas a óbitos e lesões,

já as segundas surgem sem lesionar o corpo, contudo

geram sentimentos de dor, sofrimento, desesperança,
depressão e medo (BRASIL, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a Lei nº 12.461 de 2011, considera-se violência

contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local
público ou privado que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico (BRASIL, 2011). 

 

 

 

De acordo com os dados do Disque 100 de

2019, entre os tipos de violência mais frequentes

destacam-se a negligência, violência
psicológica e abuso financeiro (MS, 2020). 

 

 Com a pandemia do Covid-19 esses
números aumentaram. Foram registrados

em março de 2020 cerca de 3 mil
denúncias, em abril 8 mil e em maio 17 mil

denúncias (MS, 2020).

>> Violência contra o Idoso: 
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 VIOLÊNCIA FÍSICA : inclui maus tratos e/ou abusos físicos

como tapas, beliscões, arranhões e empurrões. Nem

sempre o agressor(a) irá cometer agressões que sejam tão

perceptíveis, como situações que promovam lesões ou

traumas e que possam chamar a atenção das pessoas.

 

Reconhecer e entender que muitos idosos se

encontram em situações de vulnerabilidade, muitas

vezes oriundas de patologias pré existentes e que as

mesmas muitas vezes camuflam os sinais de violência;

Observar o comportamento dos familiares, que podem

estar agindo de forma mais agressiva;

Observar o comportamento do próprio idoso, de

afastamento ou rejeição de certos membros do seu

convívio familiar;

Denunciar e sempre buscar ajuda de órgãos

competentes.

 

 

 

 

>> Tipos de Violência:  

Estratégias de enfrentamento: 
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Observar a alteração de humor, sentimentos

depressivos externalizado pela pessoa idosa;

Atentar para frases de menosprezo à pessoa idosa,

demonstrando que o mesmo é um “fardo para a

família” e até mesmo ofensas e xingamentos;

Atentar para gestos e ações que demonstrem

impaciência e nervosismo ocasionados pela situação

de dependência e fragilidade da pessoa idosa.

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: abuso psicológico praticado

como agressões verbais, desprezo, ações que tragam

sofrimento emocional como humilhação, afastamento do

convívio familiar ou restrição à liberdade de expressão.

Estratégias de enfrentamento: 
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 NEGLIGÊNCIA: inclui omissões e privações de cuidados

básicos para sua saúde e bem-estar físico. Entram ainda a

falta de proteção social e emocional, bem como

negligências com higiene, vestuário, alimentação e

administração correta de medicamentos.

Atentar para quadros de desnutrição e caquexia 

 (perda de peso e massa muscular);

Atentar para condições precárias de higiene corporal,

bem como de limpeza do ambiente em que o idoso

vive;

Atentar para as causas de afastamento repentino de

idosos de redes sociais, espaços de convivência e até

mesmo consultas de rotina;

Observar famílias que abandonam o vínculo com a

pessoa idosa após a institucionalização da mesma em

ILPI, e deixam de cumprir com suas responsabilidades. 

 

 

 

 

 

Estratégias de enfrentamento: 
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ABUSO FINANCEIRO: ocorre quando alguém tenta

usufruir ilegalmente dos bens da pessoa idosa. Está

incluso neste item o uso de recursos financeiros ou do

patrimônio sem consentimento.

Observar o comportamento e presença de visitas

somente em épocas de recebimento e saque da

aposentadoria;

Observar a apropriação indevida do cartão bancário

da pessoa idosa, sem a devida permissão;

Fiscalizar e pesquisar a procedência de vendedores

ambulantes, de publicações de vendas ou

empréstimos, aplicativos de comunicação social

(whatsapp, facebook) que solicitem os dados

pessoais. Muitos violadores utilizam dessas

ferramentas para aplicar golpes.

 

 

 

 

 

Estratégias de enfrentamento: 
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VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL: violência exercida dentro do

ambiente institucional (público ou privado) praticada

contra a pessoa idosa. Pode ser praticada quando um dos

funcionários realizar algum ato de abuso, agressão física ou

verbal no ambiente da instituição (ILPI, hospital, banco

entre outros).

Avaliar se os serviços públicos/privados não estão

prestando serviços de atendimento com zelo e

respeito à condição da pessoa idosa;

Observar se as medicações e alimentos estão sendo

oferecidos adequadamente.

 

 

 

 

Estratégias de enfrentamento: 
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VIOLÊNCIA PATRIMONIAL: prática ilícita que comprometa

o patrimônio do idoso, como forçá-lo a assinar documentos

sem explicações , alterações em seu testamento,

falsificação de assinatura, antecipação de herança, venda

de bens móveis/imóveis sem seu consentimento

espontâneo.

Observar sinais de coação ou chantagem emocional

com a pessoa idosa, em relação aos bens móveis e

imóveis;

Orientar para que a pessoa idosa não assine qualquer

tipo de documento sem leitura prévia.

 

 

 

 

 

 

Estratégias de enfrentamento: 
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Avaliar reações de rejeição ao toque físico;

Observar sinais de violência física; 

Observar a recusa de ajuda em relação ao banho ou

troca de roupa que possa expor a situação de nudez; 

Avaliar as informações e falas transmitidas pela pessoa

idosa relacionadas ao seu corpo, e sentimentos de

medo de assuntos referentes à temática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA  SEXUAL:  refere-se ao ato sexual utilizando

pessoas idosas. Os abusos são praticados com o intuito de

obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas, através

de coação com violência física ou ameaças. 

Estratégias de enfrentamento: 
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DISCRIMINAÇÃO: incluem comportamentos

discriminatórios, ofensivos, desrepeitosos em relação à

condição física característica dos idosos, desvalorizando- o

e inferiorizando-o por sua condição. 

Entender que o processo de envelhecimento é algo

natural;

Não aceitar a práticas de piadas ofensivas contra a

pessoa idosa;

Não infantilizar ou tratar a pessoa idosa com falas

pejorativas;

Observar falas ofensivas e discriminatórias contra a

pessoa idosa e denunciar tal ação;

Ensinar aos mais novos sobre a cultura do respeito e

valorização das pessoas idosas.

 

 

 

 

 

 

Estratégias de enfrentamento: 
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4.PRINCIPAIS
ÓRGÃOS DE

DEFESA
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Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa
de Terceira Idade (DEAPTI): realizam

atendimento às pessoas com 60 anos ou mais.

Rua Figueiredo de Magalhães, 526 –
Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22031-071. 

Promotoria de Justiça de Proteção ao
Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência:
Assegura os direitos presentes no estatuto,

protegendo de acordo com as leis.

Av. Marechal Câmara, 186, 4º andar –
Centro, Rio de Janeiro. Contato: 157

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa (COMDEPI-RIO): resguarda
os direitos da pessoa idosa, orientando e

fiscalizando as ações e serviços de natureza

pública e privada. 

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 577 –
Cidade Nova, Rio de Janeiro.  Contato: 1746
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Ministério Público (MP): Tem como objetivo

receber as denúncias feitas pelo idoso ou por

órgãos competentes. 

 Av. Marechal Câmara, 370 – Centro, Rio de
Janeiro.

Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa
Idosa (NEAPI): objetiva prestar assistência

jurídica gratuita.

Avenida Rio Branco, 147, 12º andar –
Centro, Rio de Janeiro.
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5.cONTATOS
TELEFÔNICOS
IMPORTANTES
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#HumanizaRedes: O Humaniza Redes – Pacto

Nacional de Enfrentamento às Violações de

Direitos Humanos permite denunciar violações

de Direitos Humanos que acontecem online. 

 

 

 

 

 

 

Disque 100: funciona diariamente, 24 horas

por dia, 7 dias por semana (mesmo em dias não

úteis). 

190: telefone central da polícia local.

197: Polícia Civil, denúncias de violência

anônimas.
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https://www.humanizaredes.gov.br/o-que-e/


Considerações Finais

O crescente processo de envelhecimento da

população brasileira e as consequentes mudanças

no perfil demográfico e epidemiológico produzem,

conforme demonstrado nessa guia, demandas que

requerem respostas das políticas sociais envolvendo

toda a sociedade, implicando em novas formas de

cuidado sistematizado, contínuo e articulado.

Assim, o principal objetivo do Guia foi  apresentar  de

forma resumida  os aspectos importantes

envolvendo os direitos da pessoa idosa nos diversos

contextos.

 

A LAEG reitera a importância de outras produções

científicas envolvendo  a saúde da Pessoa Idosa, a

fim  de contribuir no conhecimento e fortalecimento

de politicas sociais envolvendo a mesma.
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