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O ABANDONO DO IDOSO, UM ATO DE VIOLÊNCIA: 
 O QUE LEVA A FAMLIA A PRATICAR ESSE ATO? 

  

Francisca Liduina Ferreira1, Joviano de Souza Silva2 

 

RESUMO 
O abandono de idosos pela a família é constituído como um ato de violência, além de ser 

cruel é considerado um problema de ordem mundial. Pode-se dizer que são múltiplos os 

fatores que condicionam essa violência e envolve todas as classes sociais, podendo ocorrer em 

qualquer ambiente familiar, nos órgãos públicos, hospitais, casa de repousos e centros de 

convivência, enfim nos mais diversos espaços sociais que se têm esse público, nossos 

queridos entes idosos, que já contribuíram tanto com a família e para sociedade em todos os 

aspectos de vida cotidiana. Para o desenvolvimento deste estudo, adotamos uma metodologia 

de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os resultados deste estudo constataram que o 

abandono, além de ser uma violência à pessoa idosa é uma crueldade que a família comete 

com seu ente idoso. E por fim, analisamos que os idosos são indivíduos, seres humanos, 

carentes de companhia, de laços tanto de parentes como de amigos, pois o envelhecimento é 

um fenômeno extremamente complexo, que pode ser influenciado por inúmeros fatores dos 

quais ainda permanecem obstáculo. Cabe ressaltar aqui que, o envelhecimento é um processo 

dinâmico e progressivo no qual há várias alterações que tornam a população idosa mais 

susceptível a agressão intrínsecas e extrínsecas.    

 

Palavras-chave: Abandono do idoso, Violência e Família. 

 

 

ABSTRACT 
Abandoning the elderly by the family is an act of violence against the elderly, such cruelty to 

this public, as it contributes to a major problem of a world order. It can be said that there are 

multiple factors that condition this violence and involve all social classes, and can occur in 

any family environment, in public agencies, hospitals, rest homes and social centers, in short 

in the most diverse social spaces that have this audience, our dear elderly ones, who have 

already contributed so much to the family and to society in all aspects of daily life. For the 

development of this study, we adopted a methodology of bibliographic research and field 

research. The results of this study found that abandonment, in addition to being a violence 

against the elderly, is a cruelty that the family commits with its elderly person. And finally, 

we analyze that the elderly are individuals, human beings, in need of company, with ties to 

both relatives and friends, because aging is an extremely complex phenomenon, which can be 

influenced by numerous factors that still remain obstacles. It is worth mentioning here that 

aging is a dynamic and progressive process in which there are several changes that make the 

elderly population more susceptible to intrinsic and extrinsic aggression. 

Keywords: Abandonment of the elderly, Violence and Family.  
 

 

 
1
 Formação. Serviço Social. Prefeitura de Aracoiaba. E-mail: ferreiraliduina123@gmail.com  

2
 Orientador. Especialista em Ciência Politica. Mestre em Humanidades. Professor da Faculdade do Maciço de 

Baturite - BATURITE/CE. E-mail: jovianodesousa@gmail.com   



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................7 

2. REVISÃO DE LITERATURA ...........................................................................................8 

3. METODOLOGIAS ...........................................................................................................13 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................15 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................16 

6. REFERÊNCIAS ................................................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um artigo científico que aborda o abandono do idoso como um tipo 

de violência, que ocorre nas famílias e no meio, independente da classe social. É uma 

perversidade o que os familiares fazem com seus parentes idosos, isolando de sua convivência 

e costumes, deixando-os desprotegidos e largados a própria sorte, muitas vezes, sendo 

cuidados por terceiros. 

Partindo de minha vivência busco conhecer os problemas que se encontram ao meu 

redor, e estou procurando compreender porque tantos idosos são tratados com desprezo, por 

pessoas capazes de realizar qualquer tipo de atividade laboral. Imagina-se que a falta de 

responsabilidade promove o descaso. Muito tem a ser feito em nosso município para que a 

prática do abandono ao idoso seja impedida, em nosso meio. 

O abandono pode ser compreendido como um tipo de violência que se revela por 

meio da denúncia ou ausência dos responsáveis, ou familiares ao deixarem de prestar 

assistência a uma pessoa idosa que necessita de cuidados e proteção. 

É um desafio buscar conhecimento científico para tentar entender o que leva a 

família a abandonar seu ente idoso, uma vez que é nessa fase da vida que é necessário todo 

carinho, apoio e compreensão dos familiares. Sendo assim, essa temática me motivou a 

estudá-la. 

O abandono ao idoso pela família nos hospitais públicos, um ato de violência contra 

o idoso, uma tamanha crueldade com esse público, pois contribui-se num grande problema de 

ordem mundial. Pode-se dizer que são múltiplos os fatores que condicionam essa violência e 

envolve todas as classes sociais, podendo ocorrer em qualquer ambiente familiar, nos órgãos 

públicos, hospitais, casa de repousos e centros de convivência, enfim nos mais diversos 

espaços sociais que se têm esse público, os queridos entes idosos, que já contribuíram tanto 

com a família e para sociedade em todos os aspectos da vida cotidiana.   

 Assim, o envelhecimento e a consequência do acelerado crescimento da população 

idosa, faz refletir os direitos humanos previstos na Constituição Brasileira, e que o 

fundamental é viver, mas viver com dignidade e qualidade, garantindo assim direitos 

fundamentais e sociais à pessoa idosa. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), velhice é entre 60 e 65 anos, 

sendo estar com uma idade instituída para efeito de pesquisa, já que o processo de 

envelhecimento depende de três fatores principais: biológico, psíquico e social.  Pois, segundo 

a mesma organização, são estes fatores que podem preconizar sintomas da idade, o envelhecer 
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é uma fase de conquista que foram alcançadas no decorrer de uma vida inteira, a qual vem 

carregada de muitas lembranças boas e ruins, que faz com que a vida fique com histórias 

marcadas pelo tempo vivido, que jamais será esquecido (Camarano, 2002).        

   O envelhecimento populacional é um fato universal. Envelhecer para 

muitos é um dilema que parece muito longe da realidade. Porém, o envelhecimento é um 

processo que nasce e acompanha o ser humano do nascimento à morte, “esse processo é 

acompanhado pelo agudizamento de diferentes reduções e modificações de algumas funções.” 

(REIS, 2010, p.8). Sabe-se que quando o idoso está em uma faixa etária acima de 60 anos, 

o risco de adquirir doenças por causa da baixa imunidade é maior, com fraturas por causa de 

quedas ou doenças degenerativas, também problemas desconhecidos e que não tem cura, 

apenas tratamento e, assim, precisando de cuidado e atenção redobrada, pois chega um 

período que é necessário o internamento prolongado, enquanto a família sem a devida 

estrutura prefere deixá-lo no hospital, algumas vezes, no esquecimento. 

O Estatuto do Idoso abrange diversas áreas e tem o idoso como protagonista, a lei 

destaca os princípios, diretrizes para o dever do Estado com os idosos, contudo o Estatuto do 

Idoso é uma ferramenta para profundas transformações sociais, econômicas, culturais e 

políticas, para ser concretizado é preciso o protagonista idoso ser conscientizado dessa 

ferramenta chamada Estatuto do Idoso. 

Portanto, o cuidado com a pessoa da terceira idade resulta em uma crescente 

demanda para os serviços de saúde, tratamento especializado, assim constituindo um dos 

desafios mais difíceis para a saúde pública, pois uma vez hospitalizado, a média de 

permanência desses idosos é, muitas vezes, maior do que de outras faixas etárias. Assim, eles 

necessitam de maior investimento, tempo e paciência da família para a sua recuperação. Essa 

é a última fase da vida de pessoas que já passaram por tantas alegrias, tristezas, vitórias e 

sofrimentos, para construir uma família com dignidade, respeito, e, nesse momento elas 

deveriam ser cuidados com dignidade, ao invés de serem abandonados por aqueles que 

deveriam protegê-los. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

O conceito de “família” vem se modificando com os anos e com a situação atual 

das pessoas, de modo que para ser família, na atualidade, não precisa ter laços sanguíneos, 

basta apenas que se desenvolvam laços de afeto e carinho, de modo que entidade familiar e 

parentesco não se confundem. Essas mudanças implicam em modificações no interior das 

famílias, em sua organização e no surgimento de novas dificuldades. 
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Segundo o Decreto nº 6.135/2007, família é a unidade nuclear composta por um ou 

mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Todos 

moradores em um mesmo domicílio, definido como local que serve de moradia para toda a 

família. 

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) tem o objetivo de garantir os direitos à pessoa 

idosa, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. A pessoa idosa tem todos os direitos e 

a lei protege e facilita a preservação de sua saúde física, mental, moral, intelectual, espiritual e 

social, objetivando amparar as necessidades comuns a essa fase da vida.    

 A família tem o dever de amparar o idoso garantindo-lhe o direito de viver com 

dignidade, uma boa alimentação, higiene pessoal adequada, socialização com os amigos, 

vizinhos, parentes, e principalmente ampara-lo quando estiver enfermo. Nesse sentido o artigo 

230 da Constituição Federal de 1988 diz que: 

“A família, a sociedade e o estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar 

e garantindo-lhes o direito à vida”. Sendo assim, a pessoa idosa precisa estar 

protegida, e consequentemente, bem cuidada como define a Lei. (BRASIL, 1993, p. 

133) 

 

 Por mais que algumas famílias queiram ser isentas de tal responsabilidade para com 

os idosos, esse fato pode ocasionar algumas complicações na vida desse público, seja o 

sofrimento por maus tratos, agravamento de uma doença, com o abandono, entre outras 

situações. A velhice é uma etapa natural da vida, que acontece a partir do momento em que se 

nasce até nossa finitude, quando ela atravessa os 60 anos. É importante que se possa entender 

que esta fase da vida é única e importante, e que traz modificações biopsicossociais que 

devem ser respeitadas. Que esta etapa de vida não pode ser vista como negativa, pois os 

idosos ainda têm muito a ensinar sobre a vida e o viver. 

O idoso precisa e deve ser respeitado, é imprescindível acabar com a violência e 

enfrentar esse problema. Minayo (2005, p 14), “considera que o maior antídoto contra 

violência é a ampliação da inclusão na cidadania”. Segundo a autora, a violência é 

considerada um problema de saúde pública na medida em que incide na saúde física e/ou 

psíquica das vítimas, daí o crescente número de pesquisas que visam obter conhecimentos 

específicos sobre velhice e dos fatores de risco que tornam o idoso vulnerável a violência. 

(MINAYO,2005, p 14) 

 

Pessoas que merecem atenção e respeito são discriminadas pela sociedade por serem 

consideradas fora de padrão estipulado como ideal. Aliás, convencionou-se que uma 

pessoa é idosa aos 65 anos de idade. Sabemos que muitas delas ainda têm condições 
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de contribuir em muito com a mesma sociedade que as discrimina e descarta. 

Entretanto, muitas vezes, essa convenção ditada pelo meio social traz para a pessoa 

mais velha a sensação de que ela é um estorvo, incapaz de produzir ou oferecer 

alguma coisa útil. (MOURA, 2017, p 1) 

 

 Os idosos são pessoas que necessitam de toda atenção carinho e respeito, mais 

muitas vezes isso não acontece, e para que isso seja cumprido e foi necessário a criação de 

leis que os assegurem, instrumento legal esse que leva o nome do Estatuto do Idoso, Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003. 

O Estatuto do Idoso é um diploma legal no qual são regidos os direitos dos idosos e 

também prevê punições para quem viola esses direitos, ou, qualquer aspecto previsto nesta lei, 

assegurando aos idosos uma maior qualidade de vida, além da possibilidade de denúncias por 

parte das vítimas com êxito devido as punições que podem ser aplicadas. (SILVA, 1999) 

O Estatuto do Idoso dispõe sobre papel da família, do Estado e da sociedade de 

assegurar a pessoa da terceira idade, todos os direitos e garantias concernentes à sua condição 

de vida. Neste sentido, trata-se de uma ferramenta legal, que objetiva sua proteção, conforme 

se encontra na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

O Estatuto do Idoso é um dispositivo legal, que assegura amplas garantias de direito 

para esse contingente populacional, conforme reza Art. 3º do presente instrumento: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (2003, 

p.8). 
 

Os idosos são pessoas que precisam de um cuidado redobrado e para que eles tenham 

a devida assistência e necessário uma lei que os assegurem, perante a sociedade e a sua 

família. Assim encontra-se no Estatuto do Idoso (2003), no Capítulo IV, onde lhe é 

assegurado o direito à saúde: 

Art. 15º É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 

Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 

articulado e contínuo 12 das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção 

e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. 

No Artigo 15, assegura o idoso perante o SUS, desde os atendimentos mais básicos, 

aos mais complexos, como internação cirurgia e medicamentos em todo o território nacional. 

Enquanto que, o artigo 16 garante o internamento podendo esse ser acompanhado, isso por 

que ele não pode ficar sozinho na unidade de saúde. 



11 

 

 

Art. 16º Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 

acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas 

para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

Nos artigos 17 e 18, asseguram ao idoso que tenham a opção de escolher o seu 

tratamento, e ao decidir o que é melhor para suas necessidades, a unidade de saúde tem o 

dever de cumprir suas escolhas dando a melhor assistência possível, respectivamente, como se 

pode verificar na redação dos mencionados artigos. 

Art. 17º Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

Art. 18º As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 

dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-

ajuda. 

O Estatuto do Idoso tem como objetivo promover a inclusão social e garantir os 

direitos desses cidadãos uma vez que essa parcela da população brasileira se encontra 

desprotegida e vulnerável.          

  Sabe-se que quando o idoso está em uma faixa etária acima de 60 anos, o risco de 

adquirir doenças por causa da baixa imunidade é maior, com fraturas por causa de quedas ou 

doenças degenerativas, também problemas desconhecidos e que não tem cura, apenas 

tratamento e, assim, precisando de cuidado e atenção redobrada, pois chega um período que é 

necessário o internamento prolongado, enquanto a família sem a devida estrutura, prefere 

deixá-lo no hospital, algumas vezes, no esquecimento. 

O cuidado com a pessoa da terceira idade resulta em uma crescente demanda para os 

serviços de saúde, tratamento especializado, assim constituindo um dos desafios mais difíceis 

para a saúde pública, pois uma vez hospitalizado, a média de permanência desses idosos é, 

muitas vezes, maior do que de outras faixas etárias. Assim, eles necessitam de maior 

investimento, tempo e paciência da família para a sua recuperação. Mas, também acontece a 

falta de cuidado e rejeição desses, em que permanecem nos hospitais, algumas vezes, só ou na 

responsabilidade da enfermagem, hospital e terceiros, etc. 

Conforme Mendes (2011, p. 42) “o abandono pode ser compreendido como um tipo 

de violência que se revela por meio da denúncia ou ausência dos responsáveis 

governamentais, institucionais e familiares ao não prestarem assistência a uma pessoa idosa 

que necessita de proteção”. 

Para Nascimento e Copatti (2016), o cuidado com estas pessoas é algo que deve ser 

cada dia mais valorizado, uma vez que é necessária uma vida saudável e sem transtornos.  Os 
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idosos precisam de maiores cuidados, pois tem dependência para realizar suas atividades e 

assim ter uma vida tranquila.   

 A aplicação do princípio constitucional da dignidade humana e do princípio da 

afetividade deve ser ressaltada, em razão de que a sua aplicação e respeito possibilitam uma 

vida digna ao idoso, ao passo que, quando há ausência de tais princípios, dentre outros, 

começam a surgir problemas e conflitos, que podem evoluir para o abandono afetivo ou 

material do idoso, por parte de sua família, como ensina Schiavi (2009). 

Nesse caso, é necessária intervenção do profissional assistente social, para 

intermediar junto à família, no sentido de conscientizar sobre seus direitos como pessoa e 

possibilitar o aumento das suas perspectivas de vida, levando a família a cuidar 

adequadamente desse ser humano, como realmente deve ser. 

 O Assistente Social faz parte da equipe interdisciplinar da saúde. Ele é o profissional 

que caracteriza o papel de identificar as necessidades dos usuários e as condições sociais em 

que estão inseridos. O Assistente Social deve atuar visando sempre o bem-estar dos usuários, 

e quando possível facilitar, por meio da informação, o acesso aos serviços disponíveis. 

 No entendimento de Barros e Suguihiro (2003, p. 8), 

O profissional que não for capaz de captar essa realidade como a realidade que 

expressa a dimensão totalizante da vida social dos sujeitos e permanecer insensível 

ao seu sofrimento, está fadado a trabalhar com os fatos caóticos da realidade, sem 

qualquer possibilidade de intervir na reconstrução de vidas destruídas. 

 

Segundo Simões (2014, p. 515), o Art. 4° da Lei N°. 8662/93, constitui competência 

do assistente social, dentre outras atividades “encaminhar providências e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e a população”. Assim, compreende-se pelas palavras do autor, 

que o assistente social é um profissional que se prepara para atuar onde a população precisa 

dos seus serviços. 

A família tem o dever de amparar o idoso garantindo-lhe o direito de viver com 

dignidade, uma boa alimentação, higiene pessoal adequada, socialização com os amigos, 

vizinhos, parentes, e principalmente ampara-lo quando estiver enfermo. Nesse sentido o artigo 

230 da Constituição Federal de 1988 diz que: 

A família, a sociedade e o estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar 

e garantindo-lhes o direito à vida”. Sendo assim, a pessoa idosa precisa estar 

protegida, e consequentemente, bem cuidada como define a Lei. (BRASIL, 1993, p. 

133) 

 

 Por mais que algumas famílias queiram ser isentas de tal responsabilidade para com 

os idosos, esse fato pode ocasionar algumas complicações na vida desse público, seja o 
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sofrimento por maus tratos, agravamento de uma doença, com o abandono, entre outras 

situações. 

O assistente social deve ser um referencial para os pacientes e familiares durante os 

atendimentos, pois o quadro de saúde quando se encontra em boa condição, pode modificar a 

perspectiva e capacidade de enfrentar dificuldades por parte do idoso, assim como os seus 

familiares, dessa forma esse profissional poderá orientá-lo e auxiliá-lo em suas ações. 

O abandono pode ser compreendido como um tipo de violência que se revela por 

meio da denúncia ou ausência dos responsáveis ou familiares, ao deixarem de prestar 

assistência a uma pessoa idosa que necessita de cuidados e proteção. 

 É um desafio buscar conhecimento científico para tentar entender o que leva a 

família a abandonar seu ente idoso, uma vez que é nessa fase da vida que é necessário todo 

carinho, apoio e compreensão dos familiares.       

 Portanto os idosos precisam de um cuidado maior por parte dos seus familiares, pois 

eles chegaram a um momento que sozinhos não têm as devidas condições de si cuidarem, 

necessitando de outras pessoas, como fizeram no decorre de sua vida. 

 

3. METODOLOGIAS 

A presente pesquisa, quanto sua finalidade pode ser classificada como uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva e de abordagem qualitativa. 

A realização deste trabalho foi feita por meio de um levantamento bibliográfico a 

respeito do tema mencionado realizado nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Google Acadêmico, e em sites de periódicos científicos. As fontes utilizadas 

foram livros, artigos, monografias, dissertações, periódicos e periódicos on-line, e outras 

publicações científicas. 

Após o levantamento do material foi realizada uma leitura para a seleção dos artigos, 

textos, livros e outros materiais, no qual foram excluídos aqueles que não apresentaram 

relevância e/ou não se relacionaram com o objetivo desta pesquisa, embora citem os idosos 

abandonados. As categorias utilizadas para consulta da base de dados informatizadas foram: 

idosos, abandono familiar, atuação do serviço social. 

Para esse trabalho se utiliza a pesquisa bibliográfica que define-se como: 

A revisão bibliográfica é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. 

Acredite: algumas horas a mais na biblioteca podem poupar alguns meses de 

trabalho no laboratório ou a campo. Para proporcionar o avanço em um campo 

do conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por outros 

pesquisadores e quais são as fronteiras do conhecimento naquela (VIANNA, 

2001, p. 50). 
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Deve-se usar subsídios teóricos de autores que tratam de cada instrumento de 

pesquisa para o desenvolvimento do estudo, frisando que, traçar uma metodologia para uma 

pesquisa científica se faz de suma importância, para o direcionamento da mesma, assim como 

porque servirá, inclusive, de suporte básico para a elaboração dessa. 

Após o levantamento bibliográfico, foi realizada uma leitura exploratória que, de 

acordo com Gil (2002) consiste em uma leitura do material, com o objetivo de verificar em 

que medida a obra consultada interessa a pesquisa. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

assunto, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas 

pesquisas envolve: levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2007). 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão. Possui características relevantes, como: 

informações definidas ao acaso e o processo de pesquisa flexível e não-estruturado. A amostra 

é pequena e não-representativa e a análise dos dados é qualitativa. As constatações são 

experimentais e o resultado, geralmente, seguido por outras pesquisas exploratórias ou 

conclusivas. 

Para Aaker, Kumar & Day (2004), a pesquisa exploratória costuma conter uma 

abordagem qualitativa, tal como o uso de grupos de discussão, caracteriza-se pela ausência de 

hipóteses, ou hipóteses pouco definidas. 

Quanto à pesquisa qualitativa, Setúbal (1995), indica que o estudo de abordagem 

qualitativa utiliza-se da análise de conteúdo que, de acordo com autora, consiste na técnica de 

compreensão, interpretação e explicação das formas de comunicação (escrita, oral ou icônica), 

sendo essa compreensão o que se deve procurar na literatura que será analisada. 

Para Chizzotti (2008), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, crenças, aspirações, valores e atitudes. Nesse contexto, tomamos como base para a 

construção desse estudo as palavras de Triviños (1987, p.137) quando afirma que: 

O processo de pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, 

estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo, a coleta de dados 

num instante deixa de ser tal e é análise de dados, e esta, em seguida, é veículo para 

nova busca de informações. 
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Sendo assim, uma vez concluída a seleção e leitura dos textos, se deu a leitura 

analítica, cuidadosamente, com finalidade de ordenar e elencar as informações contidas na 

fonte de forma que possibilitou a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. 

Os artigos selecionados foram lidos e analisados de acordo com suas características, 

que incluiram: título, autor, país e ano de publicação, enfoque metodológico, instrumento de 

coleta de dados e percepção dos autores. 

Finalizada a etapa de leitura das fontes, identificadas às obras pesquisadas e 

registrados os dados relevantes delas obtidos, realizamos a interpretação dos dados de modo 

que, os mesmos puderam ser associados ao referencial teórico do estudo para elaboração e 

apresentação do resultado como um trabalho monográfico. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir do estudo realizado, com base nas legislações e literaturas consultadas, sobre 

o tema o abandono de idosos como um ato de violência, foi possível evidenciar aspectos 

importantes para análise e compreensão das diversas formas e processos que apresentam essa 

temática. 

 Ao que podemos perceber na constituição Federal de 1988 e no O Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/2003), a família, a sociedade e o estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 

De acordo com a literatura abordada por Minayo, estabelecendo diálogos com os 

autores Moura, Silva, Mendes, Nascimento e Copatti, o abandono de idosos é um tipo de 

violência e deve ser considerado um problema de saúde pública na medida em que incide na 

saúde física e/ou psíquica das vítimas.  

Por este estudo foi possível entender que envelhecer é um fenômeno universal, normal 

e natural, sendo resultante não apenas de fatores biológicos, porém influenciado múltiplos 

fatores tais como ambientais, sociais, hábitos cultivados ao longo da vida, e nesse contexto, 

percebemos que a família exerce um papel fundamental e de grande relevância visando 

manter o equilíbrio emocional e afetivo ao idoso. 

Entretanto, esta não parece ser uma realidade concreta, pois muitas vezes a família se 

constitui no quadro de principais agressores dos idosos. Então o cuidado com estas pessoas é 

algo que deve ser cada dia mais valorizado, uma vez que é o necessário para uma vida 

saudável e sem transtornos.  
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Neste contexto, a aplicação do principio constitucional da dignidade humana e do 

principio da efetividade foram ressaltados no presente trabalho, em razão de que, a sua 

aplicação e respeito possibilitam uma vida digna ao idoso, ao passo que, quando há ausência 

de tais princípios dentre outros começam a surgir problemas e conflitos, podendo incidir então 

no abandono afetivo ou material do idoso por parte de sua família, portanto, verifica-se que a 

violência familiar contra a pessoa idosa é um problema complexo e social.                          

Com tudo, pudemos constatar que por mais que existam a legislações, que em teoria 

garantem a proteção dos idosos contra qualquer tipo de violência inclusive do abandono, a 

literatura nos revela que ainda estamos muito longe de chegar a uma sociedade ideal para esse 

público.  Diante disso, destacamos quão é fundamental o trabalho de combate e 

conscientização contra todo e qualquer tipo de violência aos  idosos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é um país que tem crescido consideravelmente a população idosa, o que 

certamente exige do Estado novas adaptações para que possa respeitá-los em sua dignidade, 

sob uma ótica humanista, o que coloca o ser humano como prioridade. O envelhecimento 

passa a ser considerado como um objetivo a ser alcançado por qualquer sociedade e, para 

tanto, é preciso que se alcance qualidade de vida. 

Percebemos que diante ao acelerado crescimento no número de idosos no país e por 

não estar preparado para as consequências desse súbito aumento nas expectativas de vida, a 

violência contra os idosos, e cada vez mais os casos de vitimas. As formas de violência vão 

desde os maus tratos (físico e psicológico) as ameaças, o abuso financeiro, a negligência e a 

mais agravante o abandono ao  idoso. 

Há necessidade de uma mudança na atuação de todos, a começar pelos 

administradores públicos, mas, principalmente, pela família quando o tema é a questão no 

trato do idoso. Diante disso, é importante que se crie um novo referencial com relação à 

velhice, bem como garantir a dignidade de todos, a partir da inclusão social e resgatar o idoso 

como valor para a sociedade.  

O Estatuto do Idoso é um marco precioso para o avanço da questão da aplicação dos 

direitos fundamentais do idoso, em especial nas áreas de saúde, lazer, previdência, entre 

outros.  
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Tratar, proteger e garantir o idoso contra a violência doméstica, familiar e hospitalar 

está ligado diretamente ao interesse público, pois essa camada da população não para de 

crescer e, em poucos anos.  

O cuidado com os idosos é uma questão relevante de direitos humanos, uma vez que 

é grande as violações dos direitos a esse setor da população.  Em razão dessas constatações, é 

imperativo o reconhecimento de que o idoso é merecedor de promoção social, educacional, de 

lazer; não como uma melhora circunstancial da condição de vida de pessoas em processo de 

envelhecimento, mas sim, como o crescimento social de todo um povo em busca de efetiva 

qualidade de vida, compatível com o desenvolvimento científico e tecnológico.  

È imprescindível que se reconheça a dignidade do idoso e que se atue concretamente 

na proteção e efetivação dos direitos humanos e fundamentais relacionados aos idosos, 

usando o Estatuto do Idoso como instrumento para garantir os direitos fundamentais dessa 

população e para protegê-la contra a violência.  

Por fim, cabe colocar que, muito embora muitos avanços tenham ocorrido no que diz 

respeito ás conquistas de direitos da população idosa no Brasil, através das Politicas Públicas 

ainda há um longo caminho a ser percorrido na luta por garantir e fazer cumprir os direitos 

desta população. 
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