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uma dentincia de violencontra idosos
6 feita
Acadacia
quinze
minutos,
no Brasil. Esse 6 o triste retrato
do mais recente levantamento do
Minist€rio da Mulher, da Familia e
dos Direitos Humanos (MMFDH),
divulgado em junho de 2019. S6
em 2018, o Disque 100 (Disque
Direitos Humanos), seIvi€o telef6nico que recebe, encaminha e
monitora dentincias de viola€5o de
direitos hunanos, registrou 37.454
notifica€6es, 130/o a mais do que no
ano anterior. Parece muito, mas,
segundo especialistas, n5o reflete
a realidade. Ha muita subnotifica€ao, dizem. "37 mil? Esse ntimero

6 £nfimo. Na verdade, ten muito
mais", garante a soci6loga Maria
Cecflia de Souza Minayo, doutora
em Satide Ptiblica pela Funda€5o
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

``Poucos sdo os idosos

qua denunciam os
maus-tratos q uie
recebem. A maioria
sofre caLada a
LiioLancia da quaL

€ iiitima", artrma
A media de 102 dentincias por
dia n5o 6 o tinico dado estarrecedor
do levantamento feito pelo Minis-

t6rio da Mulher, da Famflia e dos
Direitos Humanos. Nada disso. 0

pior ainda esti por vir: 85,6°/o das

agress6es foram cometidas dentro
da pr6pria casa da vftima, o lugar
onde o idoso deveria se sentir mais
seguro e protegido. N5o acabou,
nao: 60,7°/o dos agressores sao os

pr6prios filhos (52,9°/o) e netos
(7,80/o) dos idosos. "Muitos idosos controlam o sustento da casa.
Quando eles vao perdendo a capacidade de administrar seu dinheiro,
come€am a sofrer violencia por

parte dos que dependem deles",
avalia a juiza e escritora Andr6a
Pacha, autora do livro VeJhos sGo
os outros (2018). "Diferentemente
da violencia contra a mulher, que

ganhou visibilidade, a violencia
contra o idoso e invisfvel e silenciosa. Muitas vezes, eles n5o
conseguem denunciar ou reagir a
agressao", complementa.
Ainda segundo o levantamento do minist6rio, a violencia
mais comum cometida contra
idosos € a negligencia (380/o). 0
dicionario Houal.ss explica que
a palavra "negligencia" vein do
latin "neg7z.genffa" e quer dizer
"desleixo", "descuido" e "indi-

feren€a". Na pratica, o agressor
€ negligente quando n5o leva o
idoso ao medico, nao compra seus
medicamentos, nao lhe di a devida
aten€5o... "A negligencia tamb6m
6 uma forma de viol6ncia", afirma
a soci6loga Vania Her€dia, diretora da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia (SBGG).
"i quando voce abandona os idosos e eles nao tern mais com quem
contar", conclui.

AS VARIAS FACES
DA VIOLENCIA
As outras foimas de violencia
s5o a psicol6gica (26,5°/o), a patrimonial (19,90/o) e a fisica (12,6%).
Na maioria das vezes, uma mesma
VI'tima pode softer mais de urn tipo
de violencia. Enquanto a violencia
fisica - constituida de socos, tapas

e empurr5es - deixa hematomas
no corpo, a psicol6gica - feita de
gritos, xingamentos e hulnilhac6es
- causa cicatrizes na alma. "Ja

ouvi idoso dizer que urn grito d6i
mais do que urn tapa. Voce agride
o idoso quando nao da ouvidos ao

que ele fala'', adverte o geriatra
Alexandre Kalache, fundador e
presidente do Centro Intemacional
da Longevidade Brasil e referencia
mundial em longevidade e envelhecimento. "No tempo dos meus
av6s, os velhos eram respeitados.
Na era tecnol6gica em que vivemos, o saber do idoso vale pouco.
Nao sao respeitados como deve-

riam porque, acreditam os mais
novos, nao valem nada", alerta.
Outra forma de violencia bastante comum, aponta a soci6loga
Cecilia Minayo, 6 a violencia patrimonial ou econ6mica. "0 filho
ou neto comete violencia patrimonial quando pega o cart5o de
aposentadoria do pai ou do av6 e o

gasta como ben entende ou, ainda,
quando o(a) idoso(a) fica vitiva(o)
e sua familia resolve coloc5-1o(a),

contra a sua vontade, no quarto
de empregada ou em uma casa de
repouso", explica.
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Cases de agressao
ou uiotencia, seja
de qua tipo for a
contra quem quer
qua seja, precisam
ser denunciados

as autoridades
compctentes
Mas, como denunciaro agres- a
"
r'l__
§
sor quando ele, seja marido, filho
Soci6LogaVaniaHeredia.
ou neto, mora na mesma casa que
a vitima? "Nao denunciar o agresacontece? Sao acionadas equipes
sor n5o significa estar de acordo
multidisciplinares, formadas por
com o que ele faz. Reflete apenas
as condi¢5es de dependencia em
psic6logos e assistentes sociais,
entre outros, que vao visitar o
que muitos vivem", pondera a soidoso, analisar a situa¢ao e elaci6loga Vania Her6dia.
borar urn roteiro. "Constatados os
Nas situac6es em que os idosos
maus-tratos, o Minist6rio Ptiblico
s5o maltratados pela tinica pessoa
que,cuidadeles,oquefazer?Como ten como acionar a justica, seja
agir? "A dentincia n5o precisa ser
feita pelo pr6prio idoso", orienta
a soci6loga Cecilia Minayo, da
Fiocruz. "Outra pessoa, urn parente, amigo ou vizinho, pode denunciar o agressor as autoridades.
Basta ligar para o Disque 100",
afirma. Feita a dentincia, o que

PadreEduardoHigrshi,pirocodaPar6quia
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para nomear algu6m para cuidar
daquele idoso, seja para afastar o
agressor do ambiente dom6stico",
explica a juiza Andr€a Pacha.

EM DEFESA DOS
MAIS VELHOS
No combate a violencia contra
idosos, os agentes da Pastoral da
Pessoa Idosa (PPI) sao orientados
a denunciarem todo e qualquer sinal de agressao. Todos os meses,
2 5 nil voluntarios realizam visitas
domiciliares a 170 nil idosos em
todo o Brasil. "0 papel de cada
lider 6 levar informa€5es sobre
acesso aos direitos da pessoa idosa e como fazer uso dos servicos
ptiblicos oferecidos pela rede
municipal", explica Irm5 Maria
Lticia Rodrigues, a coordenadora nacional da pastoral. "Nos
casos de suspeita de violencia, a

Cecl'Liaminayo,sod.6LogadaFiocruz.

orientac5o 6, ap6s uma avalia€ao
cuidadosa, procurar uma unidade
do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e relatar a
situacao", diz.
Os 1.250 cuidadores cadastrados

na Associa€ao Brasileira dos EmpregadoresdeCuidadoresdeldosos
(ABECI)recebemomesmotipode
orientacao. 0 primeiro passo 6 procurarafamfliaereportaroocorrido.
Caso nao haja resposta ou a famflia
seja a pr6pria agressora, entrar em
contato com os profissionais de saride que atendem o idoso ou, entao,
cominstitui€6escomoaCentralJudicial do Idoso (CJI), existente nos
tribunals de justi€a estaduais. Caso
a violencia seja constatada, fisica
ou psicol6gica, deve-se acionar a

policia. "Ningu6m pode se omitir
numa situa€ao dessas. Alias, seria
urn crime, segundo o Estatuto do
Idoso (Lei 10.741)", alerta o empre-

salio Adriano Machado, presidente
da Associa€ao Brasileira dos EmpregadoresdeCuidadoresdeldosos.

Para quem esta pensando em
contratar urn profissional para cuidar de seu pai ou av6, a associacao
indica candidatos previamente re-
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ningu6m que quer morrer jovem",
brinca Andr6a Pachfi. Em VeJhos
sdo os oufros, ela relata alguns dos
casos que julgou a frente da Vara
de Sucess5es, onde lida com inventarios, curatelas e testamentos.
Dos tres livros que escreveu, considera VeJhos s6o os outros (2018)
o mais dificil. "Ha casos de idosos
que tern vergonha de envelhecer e
chegam a pedir desculpas por algo
absolutamente natural. Quando
eles ten consciencia de que est5o
iuhaAndrfupachi

[rmaMariautciaRodrigues.

crutados e oferece urn roteiro para
uma entrevista de emprego. "A
idade traz muitos desafios e limita-

ples, como tomar banho ou fazer
compras", acrescenta Machado.

€5es, como a perda da capacidade
(ou ate mesmo a incapacidade) de
cuidar de si. Uma pessoa nessas
condi¢6es fica ainda mais vulneravel porque se toma dependente dos
outros, familiares ou cuidadores,

QUEM QUER
MORRER JOVEM?

para executar as tare fas mais sin-

A verdade, por mais contradit6ria que seja, 6 que todo mundo

quer viver muito, mas ningu6m
quer envelhecer. "Nao conheco

perdendo sua autonomia e se percebem como urn estorvo na vida
dos outros 6 muito triste", explica.
Por outro lado, Andr6a admite

que escrever sobre a velhice ajudou a torna-la uma pessoa mais
sensivel e ampliou sua escuta para
os idosos. "A16m de me ajudar a

pensar mais na minha pr6pria velhice, comecei a pensar mais em
como estava lidando com o envelhecimento de pessoas pr6ximas
a mim. A gente nunca enxerga a
velhice como algo que, urn dia,
vai acontecer com a gente. A impressao que d6 6 que s6 os outros
6 que envelhecem", reflete.

Ate cem anos atras, calcula
o geriatra Alexandre Kalache, o
percentual de idosos era de apenas
5°/o. Hoje em dia, isso mudou. Em
2050, 300/o da populacao brasileira
tera 60 anos ou mais. "Se algo n5o
for feito hoje, o cenario 6 o pior
possivel. Chega a ser assustador.
Por essa razao, estamos lan€ando
a campanha `Vizinho solidario do
idoso solitario' . Afinal, quem n5o
conhece urn idoso que mora sozinho em seu pr6dio, na sua rna ou
na sua comunidade, nao 6 mesmo?
Sem solidariedade, n5o vamos

chegar a lugar algum", afirma.

Algu6m duvida? .
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