
Dia Mundial da
Conscientização da
Violência Contra 
a Pessoa Idosa

Guia rápido dos tipos de
violência contra a pessoa idosa
e onde procurar ajuda.

Realização:



São caracterizadas em :

1) visíveis – mortes e lesões
físicas
2) invisíveis - não envolvem
lesão corporal, mas provocam
sofrimento, desesperança,
medo, depressão e
ansiedade.

Violência
contra
idosos?

QUAIS OS TIPOS DE

Ambas ainda são
subdiagnosticadas e
subnotificadas. 



Saiba identificar!
Agressões físicas que provoquem lesões perceptíveis (ou não) no corpo. Além do
espancamento, cita-se beliscões, empurrões e tapas.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

VIOLÊNCIA FÍSICA

DISCRIMINAÇÃO

Qualquer ação que traga sofrimento emocional. Agressões verbais como insultos, restrição
a liberdade de expressão, humilhação, ameaças, gestos que afetem a autoimagem, a
identidade e a autoestima do idoso. 

Idadismo ou ageísmo - comportamentos discriminatórios, ofensivos, desrespeitosos em
relação à condição física de uma pessoa idosa. Envolve o ato de desvalorizar e inferiorizar. 

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso. Forçar a assinar documentos,
alterar testamento, venda de bens móveis e imóveis, fazer uma procuração: SEM O
CONSENTIMENTO DO IDOSO.

Exploração imprópria ou ilegal ou uso de qualquer recurso financeiro da pessoa idosa sem
o seu consentimento.

Qualquer ato sexual (excitação, beijo, relação sexual ou práticas eróticas) sem o
consentimento da pessoa idosa. Envolve coação, ameaças e/ou violência física. Idosas
acometidas de doenças neurológicas ou psiquiátricas (ex: Alzheimer, esquizofrenia etc.) são
mais vulneráveis a esse tipo de violência.

ABUSO FINANCEIRO

VIOLÊNCIA SEXUAL

NEGLIGÊNCIA
Recusa ou omissão de cuidados. Pode ser praticado tanto por familiares, amigos quanto
por profissionais que prestam serviços as pessoas idosas.

Qualquer tipo de violência exercida dentro do ambiente institucional
(público ou privado) praticada contra a pessoa idosa. 

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL



 
Delegacias

Especializadas na
Proteção ao Idoso

caso no seu município não tenha
delegacia especializada, procure

qualquer outra delegacia
 
 
 
 

DENUNCIE !
DISQUE 100 OU

ACIONE :

Conselhos Estaduais ou
Municipais dos Direitos

da Pessoa Idosa 
 

Ministério Público 
mais próximo a sua residência


