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ALVES. K. L. Violência e Maus-Tratos Contra Pessoa Idosa: um estudo de 

representações sociais. 2016. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

 

RESUMO 

 

Considerando o aumento da população idosa e dos casos de violência relacionado ao idoso, 

sabe-se que o processo natural do envelhecimento, está caracterizado pela diminuição de 

algumas funções físicas ou psicológicas, que levam o idoso a uma maior dependência e 

necessidade de cuidados específicos, por muitas vezes realizado pelos familiares ou por 

pessoas próximas ao idoso. A violência tratar-se de um fato real que causa danos, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo, que pode resultar em dano permanente ou 

até mesmo a morte. Os maus-tratos a pessoa idosa, compreende uma das formas de expressão 

de violência bastante frequente e de difícil abordagem por parte dos profissionais de saúde em 

face da pouca habilidade no trato destas situações. Este estudo teve como objetivos de 

identificar as representações sociais sobre violência e maus-tratos contra pessoa idosa em 

diferentes faixas etárias. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem mista 

fundamentado no aporte teórico das representações sociais, priorizando as falas dos 

colaboradores. Os resultados apontaram: grupo 1 com idade 18–29 anos, média 24,06 anos, 

solteiros, com escolaridade ensino médio completo, com estado de saúde muito bom; grupo 2, 

de 30–59 anos, média 45,04 anos, com desvio padrão 8,43 anos, casados, com escolaridade, 

nível médio completo, bom estado de saúde; grupo 3, 60 anos acima, apresentou 66,82 anos 

média e 6,17 anos desvio padrão, casados, com escolaridade, nível médio completo, relataram 

bom estado de saúde. A análise do corpus textual, referente às representações sociais da 

violência e maus-tratos contra idosos, resultaram em seis classes semânticas, com 

aproveitamento de 82% do corpus, apresentadas pela Classificação Hierárquica Descendente: 

classe um – Dimensões Socioafetivas, formada por mulheres: Insensibilidade, Angustia, 

Impotência, Sofrimento, Insanidade, Doença, Tristeza, Medo, Dor; classe dois – Causas e 

Vítimas, idosos, viúvos, com escolaridade da 7º, 8º, 9º ano / 3º ciclo do ensino básico: falta 

de educação, drogas, Brasil, juventude, crianças, idosos; classe três – Motivações e 

Justificativas, colaboradores com idade de 30 a 59 anos: abuso, maldade, maus-tratos, crime, 

brutalidade; classe quatro - Dimensão Jurídica, homens, com ensino médio completo: leis, 

violação dos direitos, punição; classe cinco – Atos violentos, escolaridade do ensino 

primário/1.º ciclo do ensino básico a 5º, 6º ano/2.º ciclo do ensino básico: agressão, roubo, 

matar, privação de alimentos; classe seis – Tipos de violência, divorciados, escolaridade não 

definida: física; verbal; e psicológica. Os colaboradores representam violência e maus-tratos 

como duas dimensões diferenciadas, sendo maus-tratos uma forma de violência. Apontam o 

setor jurídico, indispensável para a prevenção da violência. Desse modo, as representações 

consideradas nas diferentes faixas etárias como ações de violência: o ato físico e verbal, a 

negligência, o abuso financeiro, entre outros. O conhecimento sobre os tipos e formas de 

violência, possibilita a identificação e prevenção da violência, e a elaboração de estratégias de 

prevenção. Espera-se que os resultados possibilitem o aumento nas discussões sobre a 

violência e maus-tratos contra o idoso, e o avanço na elaboração e aplicação de políticas 

públicas voltadas a pessoa idosa.  

 

 

Palavras chave: Violência; Maus-tratos; Idoso; Representações Sociais.  
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ALVES. K. L. Violence and abuse against elderly: a study of social representations. 2016. 

Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa. 

 

ABSTRACT 

 

Considering the increase in the elderly population and cases of violence related to the elderly, 

it is known that the natural process of aging, is characterized by a decrease of some physical 

or psychological functions, leading the elderly to greater dependence and need for specific 

care by often performed by family members or people close to the elderly. Violence that this 

is a fact that causes damage, against oneself, against another person, or against a group, which 

can result in permanent damage or even death. The mistreatment of elderly people, comprises 

one of the ways to fairly frequent violence of expression and difficult to approach by health 

professionals in the face of little skill in handling these situations. This study aimed to identify 

the social representations of violence and abuse against elderly people in different age groups. 

It is an exploratory study based mixed approach the theoretical framework of social 

representations, emphasizing the lines of the employees. The results showed: 1 group aged 

18-29 years, mean 24.06 years, unmarried, with schooling completed high school with very 

good health; group 2, from 30-59 years, mean 45.04 years, with a standard deviation 8.43 

years, married, with education, with high level, good health; group 3, 60 above, showed 

average 66.82 years, 6.17 years standard deviation, married, with education, with high level, 

reported good health. The analysis of the textual corpus, referring to the social representations 

of violence and abuse against seniors resulted in six semantic classes, with utilization of 82% 

of the corpus presented by the Hierarchical Classification Descending: class one - social-

affective dimensions, formed by women, good health: Insensitivity, anguish, impotence, 

suffering, insanity, disease, Sadness, Fear, Pain; class two - Causes and Victims, elderly, 

widowed, with education of the 7th, 8th, 9th grade / 3rd cycle of basic education: lack of 

education, drugs, Brazil, youth, children, the elderly; class three - Motivation and 

Justifications, employees aged 30-59 years abuse, evil, abuse, crime, brutality; class four - 

Legal Dimension men with high school and with very good health: laws, violation of rights, 

punishment; class five - Violent acts, education of primary school / 1st cycle of basic 

education to 5th, 6th grade / 2nd cycle of basic education: assault, theft, murder, deprivation 

of food; class six - Types of violence, divorced, no defined education: physics; verbal; and 

psychological. Employees represent violence and abuse as two different dimensions, and ill-

treatment as a form of violence. Point the legal industry, essential for the prevention of 

violence. Thus, the representations considered in different age groups as acts of violence: 

physical and verbal act, neglect, financial abuse, among others. The knowledge about the 

types and forms of violence, allows the identification and prevention of violence, and the 

development of prevention strategies. It is expected that the results allow an increase in 

discussions about violence and abuse against the elderly, and proceeding with the design and 

implementation of public policies aimed at elderly. 

 

 

Keywords: Violence; Maltreatment; elderly; Social representations. 
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ALVES. K. L. violencia y abuso contra ancianos: un estudio de las representaciones 

sociales. 2016. Disertación (Maestría). Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Federal de Paraíba, João Pessoa. 

 

RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el aumento de la población de edad avanzada y los casos de violencia 

relacionados con las personas mayores, se sabe que el proceso natural de envejecimiento, se 

caracteriza por una disminución de algunas funciones físicas o psicológicas, que conducen a 

los ancianos a una mayor dependencia y necesidad de atención específica, por menudo 

realizado por miembros de la familia o personas cercanas a los ancianos. La violencia que se 

trata de un hecho que causa daños, contra uno mismo, contra otra persona, o en contra de un 

grupo, lo que puede provocar daños permanentes o incluso la muerte. Maltrato el Viejo, 

comprende una de las formas de violencia bastante frecuente de expresión y de difícil acceso 

por los profesionales de la salud en la cara de la poca habilidad en el manejo de estas 

situaciones. Este estudio tuvo como objetivo identificar las representaciones sociales de la 

violencia y el abuso contra las personas de edad avanzada en diferentes grupos de edad. Este 

es un enfoque mixto basado estudio exploratorio del marco teórico de las representaciones 

sociales, haciendo hincapié en las líneas de los empleados. Los resultados mostraron: 1 grupo 

de edad de 18-29 años, con una media 24.06 años, sola, con la escolarización completado la 

escuela secundaria con muy buena salud; 2 grupo de 30-59 años, con una media 45.04 años, 

con una desviación estándar de 8,43 años, casada, con la educación, con un alto nivel, la 

buena salud; grupo 3, 60 supra, mostró promedio de 66,82 años, 6,17 años desviación 

estándar, casado, con la educación, con un alto nivel informó la buena salud. El análisis del 

corpus textual, en referencia a las representaciones sociales de la violencia y el abuso contra 

los ancianos, resultó en seis clases semánticas, con una utilización del 82% del corpus 

presentado por: descendente jerárquica: Una clase - las dimensiones socio-afectivos, formado 

por mujeres: Insensibilidad , la angustia, la impotencia, el sufrimiento, la demencia, la 

enfermedad, la tristeza, el miedo, el dolor; Clase Dos - Causas y víctimas, ancianos, viudas, 

con la educación del 7º, 8º, 9º grado / 3er ciclo de la educación básica: la falta de educación, 

drogas, Brasil, los jóvenes, los niños, los ancianos; el tercer grado - Las motivaciones y 

justificaciones, los empleados de 30-59 años el abuso, el mal, el abuso, crimen, brutalidad; 

clase de cuatro - Dimensión jurídica, los hombres con educación secundaria: leyes, violación 

de los derechos, el castigo; El cinco - Los actos violentos, la educación de la escuela primaria 

/ 1er ciclo de la educación básica de 5, 6 años / 2º ciclo de educación básica: asalto, robo, 

asesinato, privación de alimentos; Clase Seis - Tipos de violencia, divorciado, la educación no 

definida: la física; verbal; y psicológica. Los empleados representan la violencia y el abuso 

como dos dimensiones diferentes, y los malos tratos como una forma de violencia. Apunte la 

industria legal, esencial para la prevención de la violencia. De este modo, las representaciones 

consideradas en diferentes grupos de edad como los actos de violencia: acto físico y verbal, 

negligencia, abuso financiero, entre otros. El conocimiento de los tipos y formas de violencia, 

permite la identificación y prevención de la violencia, y el desarrollo de estrategias de 

prevención. Se espera que los resultados hacen posible el aumento en las discusiones acerca 

de la violencia y el abuso contra los ancianos, y avanzar en el desarrollo e implementación de 

políticas públicas dirigidas a personas mayores. 

 

 

Palabras clave: Violencia; Malos tratos; ancianos; Representaciones Sociales. 
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O envelhecimento é visto como um fenômeno crescente, em grande parte dos países, 

configurando-se um desafio para o Poder Público, sociedade e para os setores da saúde que, 

por sua vez, necessitam de estratégias eficazes na promoção da saúde e melhora na qualidade 

de vida. 

De um modo geral, o envelhecimento tem implicações econômicas e sociais nos países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Observa-se as projeções em relação ao envelhecimento 

da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), em 

2050, a população idosa será de 1.900 milhões de pessoas, estando paralela à população 

infantil de 0 a 14 anos de idade. Atualmente os idosos representam 8,6% da população 

brasileira, um contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade1.  

Nesse contexto, chama atenção no ano de 2014, o sistema de notificação do Ministério 

da Saúde, registrou 8.889 notificações de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências, contra idoso. Ressalta-se que 3161 destes casos notificados, consistiram de casos 

de violência por repetição, em que o mesmo idoso foi vitima mais de uma vez. Com relação 

aos casos de óbito 369 idosos, faleceram em decorrência da violência, neste mesmo ano2.  

O termo "violência" deriva o termo latino, “violentia” e foi definido pelas Noções 

Unidas como o uso intencional da força física ou de poder, ameaça ou real, contra si próprio, 

outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha alta probabilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação3. 

É importante neste estudo pontuar o que se considera maus-tratos. No Brasil é um 

termo bastante difundido considerado uma forma de violência cometida contra pessoa idosa 

em diferentes contextos sociais ou pela sociedade, com conotações diferentes de cunho 

cultural, moral e educacional. Preocupados com tais concepções e passando o tema como foco 

de preocupação e discussões em que o setor saúde tem se respaldado como parâmetro 

passando a adota-lo desde que foi divulgado, em documento oficial do Ministério da Saúde, o 

texto denominado Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências4. 

Considerando o aumento da população idosa e os casos de violência relacionados à 

pessoa idosa, sabe-se que o processo natural do envelhecimento, está caracterizado pela 

diminuição de algumas funções físicas ou psicológicas, e estes podem levar a uma maior 

dependência e necessidade de cuidados específicos, por muitas vezes realizado pelos 

familiares ou por pessoas próximas desse idoso. 

No Brasil os maus-tratos a pessoa idosa, compreende uma das formas de expressão de 

violência bastante frequente e de difícil abordagem por parte dos profissionais de saúde em 
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face da pouca habilidade no trato destas situações. Acrescida a este fato, observa-se que os 

profissionais mediante as condições de atendimento pouco adequadas no país não recebem 

uma atenção profissional devida, muitas vezes é negligenciada mediante a demanda que chega 

aos serviços de saúde. Entretanto hoje já vem sendo utilizada em alguns serviços de saúde 

fichas de notificação compulsória para serem utilizados pelos profissionais que são treinados 

para atender tais necessidades. 

Neste sentido, o profissional de saúde deve notificar ao Conselho Tutelar do Idoso da 

região em atendimento ao Estatuto do Idoso. Assim, é importante se investigar a importância 

de um ambiente adequado, além de condições seguras para esta população, nota-se nas leis 

existentes, o Art 3º do Estatuto do Idoso5, discorre sobre a obrigatoriedade da família, 

comunidade, sociedade, além do Poder Público, quanto a garantia dos direitos do idoso, e no 

seu Art. 4.º, estabelece que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de violência. 

Para tanto é importante pontuar o conceito de maus tratos como uma ação e/ou ato de 

maltratar, ou seja, tratar mal uma pessoa idosa submetendo-a a algum tipo de violência e/ou 

algum abuso, isto é, constitui uma forma de agressão pessoal no contexto interacional entre 

duas ou mais pessoas. Nesse contexto, um estudo denota o aumento nos casos de violência 

contra o idoso, no próprio contexto familiar, evidenciando também situações de sobrecarga 

física e mental, sofrida pelos cuidadores desses idosos, apontando este evento, como um dos 

fatores que levam as ocorrências de violência contra o idoso6. 

Autores afirmam7, o risco de morte por homicídio, com os idosos, visto que, as 

notificações por causas externas, como acidentes e violência, ocuparam a sexta posição no 

indicador de óbitos de idosos no Brasil. 

Dessa forma, a associação da violência e maus-tratos contra a pessoa idosa com o 

despreparo do familiar e/ou do cuidador, torna-se preciso o conhecimento prévio sobre 

envelhecimento e violência, como também conhecer o posicionamento e atitudes tanto do 

idoso como de familiares e assim apreender as potencialidades e vulnerabilidades, que podem 

influenciar a prevenção deste fato. 

A pluralidade do conceito da violência é discutida de várias formas, pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS)3, foi considera como o uso da força e ou do poder, contra si ou 

contra o próximo, o ato da violência. Podendo ocorrer de várias formas ou em diferentes 

situações. Ressalva ainda o termo de Maus-tratos contra idosos, denominados de abuso de 

idosos, uma ação única ou repetida, que danos, sofrimento ou angustia, bem como a violação 

dos direitos humanos. 
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Nessa perspectiva, a literatura propõe o modelo ecológico, desenvolvido para análise 

dos casos de violência, dividido em, quatro níveis de contextos: o individual, este considera os 

fatores biológicos, a história pessoal; as relações sociais, analisa fatores que contribuem para a 

violência, como, aspectos relacionados a saúde mental, compreende a influência negativa ou 

positiva da família; os contextos comunitários, avalia o meio social, como mídia ou 

campanhas; por fim, sociedade, refere-se aos fatores que apontam para atitudes redutoras ou 

de aceitação da violência8. 

A partir do exposto, pesquisas sobre o envelhecimento possibilitam subsidiar 

dimensões ainda pouco exploradas no tocante a pessoa idosa e o cumprimento de seus direitos 

ainda pouco valorizados. Destarte a importância de explorar o objeto de estudo – violência e 

maus-tratos contra pessoa idosa do ponto de vista real e subjetivo capaz de salientar 

dimensões importantes para melhor qualidade de vida dessa população, na percepção de 

pessoas de ambos os sexos e diferentes grupos etários, visando subsidiar o planejamento de 

ações junto aos serviços de saúde com maior qualidade e assim, colaborar nas politicas de 

saúde para pessoa idosa. 

As representações sociais enquanto um processo dinâmico, individual e progressivo, 

depende do contexto social, econômico e demográfico, no qual, os sujeitos estão inseridos, 

são capazes de apontarem pistas ao entendimento da dimensão social do processo de 

envelhecimento ou a violência, associado a imagens positivas e negativas e assim 

compreender, concepções e ações delas advindas9. 

As representações sociais definem-se como formas de conhecimentos que são 

construídas e compartilhadas em determinados grupos sociais responsáveis pela comunicação, 

práticas e comportamentos ou condutas; é um tipo de conhecimento do senso comum 

particular, neste caso, diz respeito o que pensam pessoas de diferentes faixas etárias sobre 

violência e maus-tratos contra a pessoa idosa. Tais representações são construídas a partir da 

objetivação – processo em que o percurso de elementos sociais adquirirem a materialidade; e 

a ancoragem – responsável absorção do objeto materializado na comunicação10.  

Para tanto, questiona-se: Quais as representações sociais sobre violência e maus-tratos 

contra pessoa idosa, construídas por pessoas de diferentes grupos etários? Existe ou não 

diferenciação de representações sociais sobre violência e maus-tratos contra a pessoa idosa 

em diferentes grupos etários?  

Para responder tais questionamentos este estudo tem os objetivos de:  

- Identificar representações sociais sobre violência e maus-tratos contra pessoa idosa, 

construídas por pessoas de diferentes grupos etários. 
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- Explorar a diferenciação de representações sociais entre violência e maus-tratos 

segundo pessoas de diferentes grupos etários.  

Este estudo encontra-se estruturado em cinco partes: a primeira, compreende a 

construção do objeto de estudo da pesquisa, em que se aborda o tema, a problemática, 

objeto de estudo, justificativa, questionamentos e objetivos; na segunda parte se apresenta a 

revisão da literatura com ênfase: sobre algumas considerações sobre o envelhecimento, 

pontua breves dimensões sobre violência e maus-tratos contra pessoa idosa; descreve alguns 

enfoques sobre a Teoria das Representações Sociais, conceitos, dimensões, processos e sua 

importância na apreensão no âmbito da violência e maus-tratos; terceira parte aborda o 

percurso metodológico, em que trata do tipo de estudo, local da pesquisa, amostra, 

instrumento e procedimento de coleta e análise dos dados; na quarta parte apresenta os 

resultados e discussão em forma de artigos. O artigo 1 a ser enviado para publicação; artigo 

2 para defesa de dissertação e demais artigos publicados; Por ultimo, segue as considerações 

finais, abordando o texto final com considerações importantes sobre a pesquisa.  
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2.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO  

 

A pluralidade do conceito do envelhecimento compreende este como um fenômeno 

natural do ser humano acompanhado de alterações psicológicas ao longo do curso da vida. 

Assim sendo, envelhecer pode ser definido como o processo dinâmico, individual, irreversível 

e não patológico, que resulta de alterações biológicas, psicológicas e sociais, as quais 

ocasionam declínio na capacidade do indivíduo. Essas diferenças ocorrem devido às 

conjunturas dispares, que interferem na visão sobre o envelhecimento e no modo de vida dos 

idosos11. 

O envelhecimento é considerado como a última fase do desenvolvimento humano, o 

envelhecimento é diferenciado na literatura, no que tange a idade, o termo idoso é empregado, 

aqueles que atingem a idade de 60 anos, podendo variar de acordo com o país, o emprego 

deste é o mais recomendado pelas autoridades públicas12.  

Nessa perspectiva, a Organização das Nações Unidas (ONU)13, define a idade de 65 

para os países desenvolvidos, e para os países como por exemplo o Brasil, que se encontram 

em desenvolvimento, considera-se idoso, pessoas acima de 60 anos. Esta classificação foi 

definida na Primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento da População, por meio da 

Resolução 39/125 no ano de 1982. 

No que concerne ao Brasil, os idosos são assegurados pelo Estatuto do idoso5. A lei foi 

formulada no intuito de garantir os direitos dos idosos, benefícios, como prioridade em 

estabelecimentos de atendimento ao público, atenção especiais das políticas sociais e de 

saúde, condições adequadas de moradias, meios que garantem a qualidade de vida do idoso, 

dentre outros. 

Na psicologia, o envelhecimento é discutido como curso de vida ou o termo em sua 

tradução inglesa life span, apresentado na década de 70. Este conceito percebe o 

envelhecimento como o curso de vida do ser humano, e sua trajetória, sejam de perdas e 

ganhos14. 

O termo descrito life span, é considerado uma experiência distinta e individual do ser, 

dependendo das suas histórias de vida natural e as alterações fisiológicas de cada um, assim 

como suas características, cultura e relações psicossociais15. 

A velhice enquanto fenômeno do desenvolvimento humano, não é um tema novo de 

discussão, é algo que vem preocupando nações, por muito tempo. A história mostra que a 

velhice é um acontecimento mundial e este vem sendo estudado, por anos, reafirmando, 

reafirmando que suas características, vão depender do indivíduo16.  
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Surge no cenário do século XIX, os envelhecimentos, como uma etapa da vida, dessa 

forma, as primeiras pesquisas desenvolvidas sobre a temática, pautam-se nas modificações 

fisiológicas, no modelo biológico do ser. Esse, aliás, foi o pressuposto básico, para o enfoque 

no estudo do declínio das funções psicomotoras no processo de envelhecimento15.  

Por conseguinte, estudos atuais tendem para o crescimento da população idosa como 

um acontecimento mundial, ocorrido principalmente devido ao aumento da expectativa de 

vida, e essa, deve-se a fatores que vão além da natalidade. Eles compreendem desde o 

desenvolvimento tecnológico e industrial até os investimentos nos serviços de saúde 

englobando as ações primarias e às de alta complexidade17. 

Observa-se na figura 1, as projeções da população idosa nos anos de 2000 e 2050, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE)1. É notória a transformação 

da pirâmide ao longo dos anos, ou seja, denota-se uma diminuição das faixas etárias mais 

jovens e um aumento significativo das mais velhas.  

 

Figura 1: Pirâmides etárias da população brasileira por sexo – 2020 e 2050.  

Fonte: IBGE, 2011. 

 

Nesse sentido, entende-se que nesses vinte e um anos de SUS, apesar dos inúmeros 

entraves, houve um avanço nas políticas de saúde remetidas para os idosos, as quais são 

reveladas não só pela regulamentação de Lei, como o Estatuto do idoso, em 2003, mas 

também pela divulgação de portarias, no ano 2006. Em fevereiro do referido ano tornou-se de 

conhecimento público o Pacto pela Saúde, o qual tem como meta a consolidação do SUS; já 

no mês do mesmo ano, foi aprovada a Política Nacional de Promoção a Saúde a Pessoa Idosa, 

apontando as prioridades para promover a saúde da população como um todo18. 
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A portaria nº 2.528 de outubro de 2006 que aprova a política nacional de saúde da 

pessoa Idosa, sinaliza os serviços de atenção básica, representados pela estratégia Saúde da 

Família, deveriam atuar como porta de entrada para atenção à saúde do idoso, contando com a 

referência da atenção especializada, compreendida pelos serviços de média e alta, 

complexidade19. 

No entanto, a pluralidade do envelhecimento, não são apenas as únicas características, 

pois o envelhecimento necessita, para melhor conhecimento e análise, de uma estrutura 

multivariada, e isto significa uma perspectiva psicosociocultural, do idoso. 

Os problemas relacionados ao envelhecimento e a velhice requerem atenção especial, 

tanto no âmbito social quanto psicológico e cultural, para se pensar um cuidado singular 

condizente com as políticas de atenção à pessoa idosa contextualizadas socialmente de modo 

que tragam resolutividade aos problemas identificados20.  
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2.2. ENFOQUES SOBRE VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS CONTRA A PESSOA 

IDOSA 

 

A violência contra o idoso é uma realidade, encontrada hoje, na mídia, nas notícias, nas 

estatísticas, um grave alarmante, em razão da violência tratar-se de um fato real que causa 

danos, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo, que pode resultar em dano 

permanente ou até mesmo a morte. 

Esse fato, alerta para algumas questões de saúde e condições de vida do idoso, faz 

refletir sobre as políticas voltadas ao idoso, visto que um total de 369 idosos, foram a óbito 

por violência, no Brasil. Observa-se que no ano de 2014, foram notificados 8.889 casos de 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências, contra idoso2. 

Com vistas nisso, é importante conhecer alguns conceitos e perspectivas da violência, 

um destes é o definido pela Organização Mundial de Saúde3 em (2002, p. 5): 

 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. 

 

O uso de outros termos na literatura é comum, como a agressão, maus-tratos e o abuso 

contra idosos. Para alguns estudiosos a violência não acontece de forma isolada, mesmo com 

amplo sentido, é considerada um ato comum e destrutivo21. 

O termo maus-tratos divulgado, em documento oficial do Ministério da Saúde, o texto 

denominado Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, é 

bastante difundido considerado uma forma de violência cometida contra pessoa idosa em 

diferentes contextos sociais, com conotações diferentes de cunho cultural, moral e 

educacional4. 

Nessa perspectiva, os tipos de violência, dependem da natureza na qual esse crime for 

cometido, os mais conhecidos são: abuso físico, sexual, emocional/ psicológico, financeiro e a 

negligência. O Nacional Center on Elder Abuse22, divulgou a violência contra o idoso, como 

um problema de saúde pública, promovendo um impacto na sociedade, principalmente nas 

taxas de mortalidade. 

A OMS3 desenvolveu uma tipologia em que caracteriza diferentes formas de violência 

e agrupa-as em grandes categorias, e ainda os vínculos, como: 



25 

 

a) Violência autoinfligida, é subdividida, entre comportamento suicida, no qual o 

sujeito tem o pensamento suicida e apropria tentativa, e o auto abuso, se trata da 

automutilação; 

b) Violência interpessoal, esta é dividida em violência da família e/ou de parceiro 

íntimo, isto é, o ato que ocorre entre membros da mesma família, e parceiros íntimos. O outro 

tipo de violência é o comunitário, aquela que ocorre com pessoas sem serem da mesma 

família, conhecer ou não, e geralmente fora da residência. 

c) A terceira categoria que trata da violência coletiva, é dividida em social, política e 

econômica. Divergente das categorias anteriores, esta implica na existência de motivos para a 

ação do ato, por exemplo, os crimes cometidos por grupos organizados, ou atos terroristas. A 

violência política compreende as guerras e conflitos entre Estados. A econômica determina os 

ataques, motivados por ganho de dinheiro. 

Assim sendo, a natureza da violência contra o idoso, nas mais diversas formas, seja na 

ação física, psíquica, ou de abandono; todas estas, seja de ação ou omissão, podem causar 

danos, graves e irreversíveis, exigindo que se conheça, para que se possa prevení-las23. 

Partindo-se do pressuposto, que a violência decorre de vários fatores e naturezas 

diversas, a OMS3 propôs uma visão centrada na da abordagem bio ecológica do 

desenvolvimento, ou seja, o modelo ecológico, adotado para explicar o fenômeno da 

violência. 

Nesta perspectiva, considera a visão multifacetada da violência, embasada nos estudos 

de Bronfenbrenner (1979), denominado de modelo ecológico, em que pretende compreender o 

comportamento humano, a partir da interação dos quatros núcleos, fruto do relacionamento, 

entre: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo, representado na figura 224.  

 
Figura 2: Modelo Ecológico.   

Fonte: OMS, 2002. 
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Tal divisão do modelo ecológico abrange a relação do indivíduo e dos fatores 

contextuais, apresentado nos diferentes níveis: individual, o primeiro nível, almeja identificar,  

fatoras históricos, biológicos e pessoais do indivíduo; o segundo nível são as relações 

sociais, remete as relações próximas, como as com a família, companheiro e parceiros 

íntimos; comunitário, terceiro nível, avalia os contextos comunitários, na qual ocorre as 

relações (escola, trabalho e bairros); o ultimo nível é o social, abarca os fatores sociais que 

influencia os índices da violência (pobreza, abuso de álcool e drogas e acesso a armas de 

fogo). 

Nesse sentido explorar a violência a partir do modelo ecológico, contribui para se 

conhecer a percepção sobre esta temática, em particular, do ponto de vista de um referencial 

teórico que prioriza a subjetividade das pessoas à compreensão do posicionamento adotado 

frente o numero expressivo de violência que observamos na sociedade atual. Assim pode-se 

propor ações pontuais mais efetivas para minimizar tal ato, não apenas aquelas que buscam o 

entendimento do individuas e seus aspectos, como também, as interações vividas em 

diferentes contextos sociais, e transversais, ou seja, que perpasse o longo do tempo25.  

Para tanto, alguns aspectos legais do envelhecimento são discutidos no âmbito 

nacional, sendo um deles a violência contra a pessoa idosa, citado como um dos mais graves 

atos de violação dos direitos da pessoa idosa. 

Assim, a Portanto, a Lei nº 12.461, de 26 de julho de 201126, considera violência 

contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause 

morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, passível de notificação compulsória.  

A referida portaria reformulou o Artigo 19 do Estatuído do Idoso, ressaltando a 

obrigatoriedade das notificações por profissionais no âmbito da saúde, pública ou privada, a 

investigação dos casos de suspeita, assim como a contribuição e associação dos órgãos de 

autoridade e concelhos responsáveis pelo idoso23.  

Seguindo este pensamento, afirma-se está sobre a competência do profissional, a 

prevenção, identificação, diagnostico e notificação, além dos cuidados voltados aos idosos 

que passaram por situação de violência, bem como a conscientização e práticas educativas, 

com o intuito de evitar eventos recorrentes, como também novos eventos. 

Atualmente, a violência representa em termos de proporções um dos atos mais brutal 

de grande repercussão no cenário nacional, configurando-se uma preocupação constante do 

Poder Público, em diferentes contextos sociais. De repercussão em diferentes espaços, da 

mídia às conversas informais e preocupações acadêmico cientificas, com publicações 
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salientando a importância de se estudar este tema e assim, acendendo respectivamente 

(re)construções do conhecimento nos contextos individual e social focando e as 

representações sociais. 
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2.3. DIMENSÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

O conceito de representação social tem sua origem na definição de representação 

coletiva de Durkheim. As representações sociais para Moscovici9, compreende uma 

modalidade de conhecimento que tem finalidade a construção de comportamentos e guiar a 

comunicação entre indivíduos. Sustentadas pelas influencias sociais da comunicação 

constituindo as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como principal veículo para 

estabelecer as associações com as quais nós ligamos uns aos outros. 

Nesse sentido, a Teoria das Representações Sociais (TRS) teve seu início no conceito 

da psicanálise, e por anos vem contribuindo para o avanço nas pesquisas, no campo da 

psicologia social. Moscovici27 reporta a TRS, como instrumento que determina 

comportamentos, além de definir a origem dos estímulos que emergem e os sentidos a que se 

adota. 

Surgiu na França, com a obra seminal, La Psychanalyse, son image, son public, que 

contém a matriz da teoria, levantado discussões pela nova proposta.  Seu desenvolvimento 

continuou no Laboratório de Psicologia Social da École de Hautes Études en Sciences 

Sociales, em Paris, e nos laboratórios de colegas como Claude Flament, Jean Claude Abric, no 

sul da França, dentre outros. Nos anos 80, a TRS teve início do seu destaque, com mais 

contribuições importantes. No campo da psicologia, teve enfoque sintetizado no 

behaviorismo28. 

Para tanto, as representações sociais, volta-se para explorar fenômenos psicossociais. 

Considerando a complexidade da TRS, a autora reporta a representação social, como os 

conhecimentos adquiridos na vivencia humana, absorvidas nas relações com o meio social. 

Um conjunto de imagens, adquiridos das referências individuais do ser, e assim ceder-lhes um 

sentido10. 

No campo da saúde a aplicação da TRS vem explorando diferentes eixos da saúde, nas 

análises voltadas para as políticas sociais e ao planejamento de ações de âmbito social29. 

Para Moscovici, a TRS tem na sua formação três dimensões: a informação, que trata 

do conhecimento sobre um determinado objeto, na perspectiva social; as imagens ou campo 

de representação social, associadas a partir dos conteúdos concretos e limitados, responsáveis 

pela organização do campo representacional, ou seja, compreende os sentidos atribuídos a 

estes conteúdos já formados; por fim a atitude busca compreensão sobre o posicionamento 

dos sujeitos frente ao objeto de representação30. 
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Ressalva-se na construção de representações sociais as dimensões presentes a partir de 

percepções, sensações e emoções, e não somente por palavras, entretanto seja através delas 

que os sujeitos propaguem suas representações, estas dimensões são conhecidas como: 

sensoriais, motoras, emocionais, cognitivas e linguísticas31. 

A construção das representações sociais ocorre mediante dois processos: a objetivação 

e a ancoragem. Para Moscovici a objetivação consiste em transformar um sentido em figura, 

tornando mais abstrato, e a ancoragem, compreende a identificação de algo que não se é do 

conhecimento do indivíduo27. 

Assim, objetivação é um processo ligado especificamente ao funcionamento do 

pensamento social, que opera simplificação dos elementos da informação a respeito de um 

objeto. Nesse processo de apropriação do conhecimento busca-se uma aproximação que se 

realiza dando concretude ao objeto através da figuração, de forma a estabelecer elos entre o 

preceptor e o conceito, ou entre coisas e palavras32. 

Daí a ancoragem, advém do processo cognitivo, da identificação de um objeto que não 

lhe é familiar, que, por conseguinte não tem representação. Esse processo de ancoragem 

acontece por classificação, generalização ou elaboração de conceitos, motivados por 

pensamentos, na qual interfere nas atitudes29. 

A ancoragem é o inverso da objetivação transformando uma figura em um sentido, 

tornando interpretável o objeto. Ela permite ao indivíduo integrar o objeto da representação 

em um sistema de valores que lhe é próprio, denominado e classificado em função dos laços 

que os objetos mantem com a inserção social. Assim, um novo objeto é ancorado quando ele 

passar a fazer parte de um sistema de categorias já existentes, mediantes alguns ajustes33. 

Nesse contexto, é importante compreender que as representações sociais não são 

conceitos fechados, uma teoria acabada, mas algo sempre em construção no contexto social 

em que as representações sociais são modificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de Pesquisa 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem mista (quanti-qualitativa) focado no 

aporte teórico das representações sociais na perspectiva da violência e maus-tratos contra a 

pessoa do idoso em contextos diferentes. 

Trata-se de um sub projeto inserido na pesquisa: Violência Contra Idosos em 

Diferentes Grupos Etários: um estudo de representações sociais, vinculado ao Laboratório de 

Saúde, Envelhecimento e Sociedade (LASES), do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba-PPGENF/UFPB e a Rede Internacional de 

Pesquisadores em Representações Sociais e Saúde – RIPRES, do Grupo Internacional de 

Estudos e Pesquisa sobre Envelhecimento e Representações Sociais (GIEPERS/CNPq).   

 

3.2. Local do Estudo 

 

O cenário de estudo foi a cidade de João Pessoa - Paraíba/Brasil, localizado na Região 

Nordeste do Brasil, com território de 211,47 km². Trata-se de um município de grande porte, 

com 723.514 habitantes, conforme dados preliminares do censo de 20101. A escolha por este 

campo ocorreu no intuito de se investigar aspectos importantes sobre comportamentos, 

costumes, hábitos, crenças e práticas, sobre a violência e maus-tratos contra a pessoa idosa em 

diferentes grupos etários e se identificar os tipos de violência preconizados pela OMS a partir 

do Modelo Ecológico de Violência. 

 

3.3. População e Amostra do Estudo 

 

Participaram do estudo 150 colaboradores, divididos em três grupos etários - Grupo 

um com 50 colaboradores: 25 homens e 25 mulheres, jovens com idade de 18 à 30 anos; 

Grupo dois: 50 colaboradores: 25 homens e 25 mulheres, na faixa etária de 31 à 60 anos; 

Grupo três: 50 colaboradores: 25 homens e 25 mulheres, com 61 e mais anos, escolhidos 

aleatoriamente e aceitaram participar da pesquisa. 

 

3.3.1. Aspectos Éticos do Estudo 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Paraíba e aprovado sob o n° 05996/14, CAAE: 38177814.3.0000.5188, o qual garante a 

privacidade, o anonimato e a desistência das pessoas que serão entrevistas, sem prejuízo para 
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a mesma em qualquer etapa da pesquisa. Deste modo, os participantes assinavam o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice A). 

O estudo atendeu aos requisitos da pesquisa com seres humanos, conforme 

preconização da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos34. 

 

3.4. Instrumento e Procedimento para Coleta  

 

Os dados foram coletados a partir de uma estrevista semiestruturada composta de três 

partes: a primeira contemplou a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), com os 

termos indutores: “violência” e “maus-tratos contra a pessoa idosa”, entre outros termos 

indutores, os quais não foram analisados neste estudo; a segunda, contelou questões sobre 

violencia centradas no Modelo Ecológico de Violência (OMS) e a terceira compreende os 

dados sociodemográficos como: idade, sexo, estado civil, escolaridade e estado de saúde. 

(Apêndice B).  

A Tecnica de Associação Livre de Palavras constitui-se um intrumento, que possibilita 

ao entrevistado, partindo do estimulo indultor, evocar expressões de conteúdos do contexto 

afetivo e cognitivo avaliativo. Ressalva-se sua utilização bastante difundida no âmbito da 

Psicologia Social, principalmente quando se trabalha com o suporte teórico das 

representações sociais35. 

 

3.5. Análise dos Dados 

 

Os dados extraídos foram registrados e organizados em formato de tabela com o 

auxílio do programa Microsoft Excel® versão Windows 2013, construído a partir das 

variáveis estabelecidas e considerando a estatística descritiva simples: frequência absoluta e 

percentual. 

Os dados coletados, do TALP foram transcritos e organizados em um corpus, em 

seguida processado com o auxilio do software de Análise Textual Iramuteq versão 0.7 alfa 2 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)36, 

utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente, que permite a análise lexicográfica do 

material textual utilizando o vocabulário e segmentos de texto, em seguida, a classifica-os e 

agrupa em classes semânticas, de acordo com o significado semântico das palavras.  
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Esse software tem como base um único arquivo (txt) ou unidades de contextos iniciais 

(UCIs). A sequência analítica segue as etapas: identificação das palavras e suas formas 

reduzidas (raízes) e a constituição de um dicionário: segmentação do material discursivo em 

Unidades de Contexto Elementares (UCE’s); delimitação de classes semânticas, seguida de 

sua descrição através da quantificação das formas reduzidas e função das UCE’s, bem como, 

das ligações estabelecidas entre elas; análise da associação e correlação das variáveis 

informadas às classes obtidas; e a análise das ligações estabelecidas entre as palavras típicas 

em função das classes (dendograma)37. 

Os resultados foram analisados e interpretados, subsidiados no referencial Teórico das 

Representações sociais. 

Desta pesquisa originaram-se dois artigos:  

1 – TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O ENVELHECIMENTO NAS 

PESQUISAS BRASILEIRAS EM SAÚDE: um perfil bibliométrico.  

Autores: Karoline de Lima Alves, Ana Karênina de Freitas Jordão do Amaral, Samilla 

Gonçalves de Moura, Carla Braz Evangelista, Maria Adelaide Silva Paredes Moreira, Antonia 

Oliveira Silva. 

2 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 

CONTRA O IDOSO EM DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS. 

Autores: Karoline de Lima Alves; Maria Adelaide Silva Paredes Moreira; Luípa Michelle 

Silva; Gilka Paiva Oliveira Costa; Antonia Oliveira Silva. 
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4.1 Artigo 1 – Enviado para publicação 

THEORY OF SOCIAL REPRESENTATIONS AND THE AGING: A BIBLIOMETRIC 

PROFILE. 

 

CONCISE TITLE: BIBLIOMETRICS OF THE THEORY OF SOCIAL 

REPRESENTATIONS AND AGING. 

 

Karoline de Lima Alves. Nurse. MSc. Federal University of Paraíba, João Pessoa, Paraíba, 

Brazil. 

Antonia Oliveira Silva. Nurse. PhD. Federal University of Paraíba, João Pessoa, Paraíba, 

Brazil. 

Ana Karênina de Freitas Jordão do Amaral. Audiologist. PhD Student. Audiology Department, 

UFPB. João Pessoa, Paraíba, Brazil. 

Samilla Gonçalves de Moura. Nurse. PhD Student. Federal University of Paraíba. João 

Pessoa, Paraíba, Brazil. 

Carla Braz Evangelista. Nurse. MSc. University Center of João Pessoa, João Pessoa, Paraíba. 

Brazil. 

Célia Maria Cartaxo Pires de Sá. Nutricionista. Mestre. Federal University of Paraíba, João 

Pessoa, Paraíba, Brazil. 

Maria Adelaide Silva Paredes Moreira. Physioterapist. PhD. Audiology Department, UFPB. 

João Pessoa, Paraíba, Brazil. 

 

ABSTRACT  

Introduction: The aging is a process that can be either positive or negative. When a theme 

refers to positions or attitudes, social representations may comprehend and explain these 

phenomena. Objective: With the help of the bibliometrics research, the study focused on 

describing the scientific publications about social representations of aging, and investigating 

them. Method: analysis of the available content in the online databases of the Virtual Library 

in Health, PubMed and Portal Capes, from 2010 to 2015. The keywords social 

representations and aging were used. By simple descriptive method, frequency and 

percentage, the following variables were described: authors; authors’ education; maximum 

qualification of the authors; index H; authors’ institution; journal; year of publication; 

journal’s impact factor; research’s place; research’s development; research’s objective; the 
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most relevant results; and keywords. For graphical representation of conceptual maps of 

keywords the software CMap Tools version 5.03 was used and for the analysis of the 

objectives and the most relevant results the thematic content analysis technique was used. 

Results: a total of 127 scientific articles were found; after excluding those that were not in 

accordance with the chosen criteria, 42 files were found. One notices, regarding the 

authorship of the articles, a decentralization, with more authors from Northeast. The 

exploratory study and the mixed approach represented the most used research’s method. The 

publications increased in 2011. Conclusion: The publications denote that the dependence on 

another person in performing daily activities interferes with the quality of life; they pointed 

out the social representations and positioning about the theme, important in identifying the 

weaknesses and vulnerabilities experienced by the elderly. 

 

Key words: Health Research; Aging; Social Representations; Bibliometrics; Journal. 

 

INTRODUCTION 

The aging is increasing significantly regarding other age groups. As it is a natural 

process, this phenomenon denotes projections to the next generations, caused by the 

improvement of the conditions of the people’s life. 

In Brazil, in 2013, data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE) show that, in 2050, there will be 1,900 million elderly people, a number parallel to the 

children’s population from 0 to 14 years old. Nowadays, the elderlies represent 8.6% of the 

Brazilian population, which means almost 15 million people with 60 years or more. In 2025, 

the percentage will be 15%, that is, Brazil will have 32 million elderlies.1  

Aging is a dynamic, individual and progressive process, seen in different forms by 

different cultures. Positively or negatively, when a theme refers to positions or attitudes, social 

representations may, regarding the social, economic and demographic context, comprehend 

and explain these phenomena.2 

In this regard, the Theory of Social Representations is known as a form to comprehend 

the individual and collective conducts, practices and behaviors, characterized by the 

interactions of social groups about their daily issues. These questions are called common 

census theories, and occur in two processes: objectification and anchoring.3 

The objectification can be seen as the representation of the path of social elements 

until they acquire materiality. The anchoring is defined as the representations of already 

constituted objects.4  
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By understanding the social knowledge about ageing is determined by beliefs, myths, 

prejudices, among others, often by the elderly themselves, in which every individual, 

according to your standards set the aging process for often stigmatized. 

As an example, there was a study conducted in the city of João Pessoa/PB, in 2011, 

with 250 elderlies from the Family Health Units, in which the perception of "being old" was 

more favorable. When asked, the elderlies pointed out their condition of being old as an 

important aspect to their own health. 5 

With the help of the bibliometrics, known as a science with statistical and 

mathematical techniques to improve the areas of literature and other databases6, this study’s 

objective was to describe and investigate the scientific publications about social 

representations and aging. 

 

METHOD 

 

This study used the bibliometrics research for enabling a quantitative analysis of the 

productions and publications about certain theme.6 It was developed with the analysis of the 

available articles in the online databases of Virtual Library in Health (BVS), PubMed and 

Portal Capes, from 2010 to 2015.  

The keywords social representations and aging were used to locate the articles; the 

following inclusion criteria were used: published as a scientific article (original or revision); 

fully available; published from 2010 to 2015; and presenting contextualization about social 

representations and aging. 

The following exclusion criteria were used: the publications that were not fully 

available; available in more than one database and/or those that were not in accordance with 

the study’s objective; manuscripts such as letters to the editor; thesis; dissertations; 

monographs; books; manuals; and abstracts. 

The collecting occurred between December 2015 and January 2016. After identifying 

the studies, an analytical reading of the articles was done, using a guide to describe the 

variables:  authors; authors’ education; maximum qualification of the authors; index H; 

authors’ institution; journal; year of publication; journal’s impact factor; research’s place; 

research’s development; research’s objective; the most relevant results; and key words.  

The data were registered and organized in a table with the help of the software 

Microsoft Excel®. From the established variables, the simple descriptive method was used. 
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For the graphic representation of the conceptual maps of the keywords, the software 

CMap Tools, version 5.03, developed and free distributed by the Institute for Human Machine 

Cognition da University of West Florida.7 

The objectives of the studies and the most relevant results were categorized according 

to the Content Analysis Technique, Categorical Theme8, in which there are some stages, 

namely: pre-analysis; exploring the material or codification; treatment of the results, inference 

and interpretation.  

 

RESULTS 

 

This study’s objective was the bibliometric indicators of production and citation, with 

data from the most productive researchers about the referred theme, in international level, 

available in the databases. 

A total of 127 scientific articles were analyzed: 49 articles were found in the Virtual 

Library in Health (BVS); 54 articles, in PubMed; and 24 articles, in Capes Journal Portal 

(Portal Capes). After excluding those that were not in accordance with the chosen criteria, the 

total reduced to 42 articles. 

Table 1 shows the results of the number of authors responsible for the articles 

according to the cooperation in the articles.  

 

TABLE 1: Distribution of the number of authors responsable for the articles by the number of 

articles.  
NUMBER OF AUTHORS NUMBER OF ARTICLES 

 (N) (%) 

90 authors 01 65.4 

10 authors 03 15 

04 authors 04 11.6 

02 authors 10 4.4 

01 author 05 3.6 

TOTAL: 137 AUTHORS 43 100 

Source: Authors of the research, 2015. (N): frequency. (%): percentage. 

  

There is a decentralization of the authors concerning the publication of the studies 

about Social Representations and Aging. Before the findings, 65.4% (90) authors have 

published only one article on the topic investigated; followed by 10 authors who have 

produced, each, 1.5% (2) articles; 2 authors who produced 2.2% (3), each; 4 authors with 

2.9% (4) each. Only 1 author has published 5 articles on the topic. 
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Concerning the index H of the authors, the frequencies fluctuated, with an average of 

three, and standard deviation of 2.63. The index H maximus was equal to nine, between the 

authors, which means that the author has nine articles with, at least, nine citations.   

Table 2 shows the results of the variables referring to the authors’ education and 

qualification. 

  

TABLE 2: Distribution of the variables referring to the authors responsible for the articles.  
AUTHORS’ COLLEGE DEGREE (N) (%) 

Psychology 60 43.8 

Nursing 38 27.7 

Medicine 12 8.8 

Physiotherapy 11 8.0 

Others 11 8.0 

Not found 3 2.2 

Physical Education 2 1.5 

AUTHORS’ QUALIFICATION   

PhD 90 65.7 

MSc 28 20.4 

Graduation 8 5.8 

Not found 8 5.8 

Expertise 3 2.2 

TOTAL 137 100 

Source: Authors of the research, 2015. (N): frequency. (%): percentage. 

 

Regarding the author’s college degree, 60 (43.8%) articles were developed by 

psychologists; 38 (27.7%), by nurses; 12 (8.8%), by physicians; 11 (8%), by physiotherapists; 

two (1.5%), by physical educators; and 11 (8%), by other professions. However, the college 

degree of three (2.2%) authors was not found. 

One highlights the fact that the theme of interest has aroused interest of professionals 

from different areas, such as Psychology, Nursing, Physiotherapy, Physical Education, among 

others. Concerning the qualification, 90 (65.7%) authors have PhD (65.7%), and 28 (20.4%), 

MSc.  

In respect of the distribution of the institutions, 24 were Brazilian; 14 were from other 

countries; only one institution was not found. Regarding the number of authors, 28 (20.4%) 

were from the Federal University of Paraíba, a reflection of the productivity of publications 

about the theme in Northern Brazil.  

There was a large presence of international institutions, as the Università degli Studi 

Padova, in Italy, where 12 (9.1%) authors are part of. This demonstrates the importance of the 

theme, in Brazil and other countries, a result of the population’s aging and increase of the 

number of elderly people. 
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Table 3 shows the distribution and the frequency of the journals, their impact factors, 

the research’s place by country and area, and the development of the study of the articles.  

 

TABLE 3: Distribution of the journals and their impact factors. 

  
JOURNALS (N) (%) Impact Factor 

Psychology & Society 3 7.1 0.0144 

Braz. Journal of Geriatrics Gerontology 3 7.1 0.2288 

Health and Society 3 7.1 0.3227 

Science and Public Health 2 4.8 0.7222 

Psychology: Science and Profession 2 4.8 0.2081 

Research’s Report: Basic Care Online 2 4.8 0.2120 

Nursing Journal UERJ 2 4.8 0.36 

Kairós Journal of Gerontology 2 4.8 * 

Themes in Psychology 2 4.8 0.0315 

Others 21 50.4  

RESEARCH’S PLACE    

Brazil – Northeast 16 38.1  

Brazil – Southeast 7 16.7  

Brazil – South 5 11.9  

Do not apply** 5 11.9  

German 1 2.4  

German, Italy and Brazil 1 2.4  

Brazil – Midwest 1 2.4  

Costa Rica and Brazil 1 2.4  

Italy 1 2.4  

Italy and Brazil 1 2.4  

Mexico 1 2.4  

Paris 1 2.4  

Valencia, Spain 1 2.4  

RESEARCH’S DEVELOPMENT    

Descriptive/Qualitative 6 14.3  

Descriptive/Quanti-qualitative 2 4.8  

Descriptive/Quantitative 1 2.4  

Documentary/Descriptive 2 4.8  

Exploratory/Descriptive/Qualitative 2 4.8  

Exploratory/Qualitative 7 16.7  

Exploratory/Quanti-qualitative 12 28.6  

Reflexive 1 2.4  

Literature Review 6 14.3  

Transversal/Qualitative 1 2.4  

Transversal/Quanti-qualitative 2 4.8  

Total 42 100  

Source: Authors of the research, 2015. (N): requency. (%): percentage. *Not found. **Literature review 

journals. 

 

The results demonstrated that, as well as regarding the authors, there is a diversity of 

journals with published studies about the social representations and aging, namely: 21 

(50.1%) are journals with only one publication; three (7.1%) have three publications; and six 

(4.8%) journals with two publications. 

Regarding the geographic distribution, there are 29 (69.1%) publications about the 

theme in Brazil, with the following division: Northeast Region, with 16 (38.1%); Southeast 
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Region, with seven (16.7%); South Region, with five (11.9%); and only one (2.4%) in 

Midwest Region. There are eight (19.2%) international and multicentric publications, with the 

participation of more than one country, and only five (11.9%) were not in accordance to the 

study’s objective, for they are literature review, documentary or reflexive articles. 

Concerning the research’s development, the study’s type and the used approach, the 

most used is the Exploratory/Quanti-qualitative, with 12 (28.6%) publications; followed by 

Exploratory/Qualitative and Exploratory/Descriptive, with separated approaches, with seven 

(16.7%) publications. 

Graphic 1 shows the distribution of the publications by year, according to the sample, 

that is, databases. There is an increase of the number of the publication, in 2011, in two 

databases, BVS and Portal Capes. There was na important increase of PubMed publications 

in 2012 and 2015. 

 

 
GRAPHIC 1: Distribution of the publications by year, found in the researched databases. 

 

After the first data collecting, the Conceptual Mapping was used, formulated with the 

keywords and their correlation with the theme of interest, compound by a set of informations 

of the publications, shown in Figure 1. 
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FIGURE 1: Conceptual map of the keywords of scientific articles surveyed. 

 

Among the keywords found in the studies, there were: aging aspects; actions focused 

on aging; researched areas; method and data analysis; surveyed publics.  

The analysis of the objectives and the most relevant results, based on the Content 

Analysis Technique, Categorical Theme, created three categories: aspects about aging; care 

focused on the elderly; health and family professionals; and caregivers. 

 

 

DISCUSSION 

 

The collaboration between researchers has been growing in all knowledge areas and 

countries, and is very important to the scientific community. The collaborative work favors 

the transfer of knowledge and skills, encourages the creativity and allows a better 

apprenticeship. The Internet access contributed to this purpose, enabling scientists from 

different places to work together.9  

The index H is relevant for it is a standard used to demonstrate the qualitative and 

quantitative impact of the authors’ scientific productions.10 It is the result of the balance 

between the numbers of scientific publications and citations; therefore, it is defined by the 

number of the researcher’s published articles with a number of citations equal to or higher 

than this number.11  

Thereby, there was a prevalence of concerned professionals of the Psychology area in 

the development of researches about the themes social representations and aging. This may be 

for the fact that the Theory of Social Representations constitutes a theorical-methodological 

approach and originates from the Social Psychology.12  
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The theme of interest has been arousing the interest of professional from different 

areas, such as Psychology, Nursing, Medicine, Physiotherapy, Physical Education, etc. 

According to the authors13, the researchers’ college degree aggregates credibility and 

relevance to what’s intended to be published. 

Data from the Ministry of Education show that, from 2003 to 2011, the number of 

MSc and PhD degrees practically doubled, and the number of scholarships from CAPES and 

CNPq increased, contributing to the admission of professionals in the stricto sensu post-

graduation courses.14 Until 2020, the objective is to increase the number of enrollments in 

stricto sensu post-graduation courses, culminating in 60 thousand MSc and 25 thousand PhD 

degrees per year.14 

Different results were found in other study about the Theory of Social Representations 

and aging in health, in which the researches were developed mostly by nurses, followed by 

psychologists and physiotherapists. Regarding the qualification, mostly of the researchers 

were clinical experts or had post-graduation degree. 15 

It is important to evidence that the Brazilian scientific and technological development 

focuses its activities in Southeast and South regions. However, there has been a recent 

increase of the activities of other regions, which may be related to the number of articles e 

researchers from the Northeast region. 16 

The found results are different from the conducted study about the scientific 

production in Brazil. In various themes regarding the aging, there was a correlation between 

the publications and the development of the universities; in Brazil, both publications as the 

institutions were from the Southeast Region.17 Considering the publications from 2003 to 

2009, most of them, 11 (48%) were from the Southeast Region, followed by the South 

Region, with 6 (26%) publications.15 

The most notorious university has a research group about the aging and social 

representations where researchers from other countries are part of, which may explain the 

number of publications of this institution. 

According to the authors17, the interest of researchers in studying the issues related to 

the aging is continuously increasing, a fact that can be explained by the increase of life 

expectation in Brazil and in the world. 

Although there is a large number of psychologists publishing studies about the social 

representations and aging, the public health journals, comprising several areas of health, 

concentrate the studies. 
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Thereby, there has been an increase of the publications in the Northeast Region for the 

last five years. This result is consequence of the creation of more latu sensu courses in several 

Educational Institutions of the referred region, such as the new PhD courses of the Nursing 

Post-Graduation Programs of the Federal Universities of Paraíba and Rio Grande do Norte, in 

2011; of the Federal University of Ceará, in 2012; and of the Federal Universities of 

Pernambuco and Piauí, in 2014. 

Plus, there is a major Exchange of knowledge between these programs of the referred 

regions and other places in Brazil, such as the MSc and PhD programs. These programs 

enable a better qualification of the professional, and promote the concentration and 

strengthening of the educational and research’s groups.19 

One evidences, in other study about the same theme, a major frequency of studies 

conducted with the qualitative approach.20 The mixed  approach comprehends the complexity 

of the phenomena, describes particular and specific facts, with a quantitative and qualitative 

point of view, and may be used to comprise both data types, even emphasizing one or other.21 

Considering the found result, one emphasizes a study conducted in order to describe 

the scientific publications about social representations and aging, from 2010 to 2015, with the 

highest production in 2011. This demonstrates that the publications about the theme show a 

major concern, in the beginning of the century, with the comprehension of the aging process 

and its aspects.22 

As seen, in 2011, there was an intense investment in policies and strategies promoting 

the raise of the quality of the Nursing Programs, focused on the education and appreciation of 

PhD researchers, and on high quality scientific production about the aging area. 23 

With the help of the conceptual map, it was possible to graphically represent an 

organized knowledge, whose ideas were related or intertwined.24 Thus, five interconnections 

emerged, in which the themes of the studies about social representations and aging were 

observed. 

Concerning the content analysis of the objectives and the most relevant results, three 

categories emerged, namely: 

Category 1: aspects about aging  

The aspects about aging may directly interfere with the daily capacity of the elderly, 

mainly if related to any illness process. Some authors discuss this process, especially 

emphasizing, in their results, the negative positioning regarding the aging. 25 

 In this context, other studies discuss about this process as a life stage that needs to be 

more appreciated, as well as a positive positioning regarding the independence on the aging 
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process; on the other side, they expose a negative association between aging, decay and 

ending of life. 26 

Category 2: attention focused on the elderly  

In the perspective of the attention focused on the elderly, the studies denote that being 

able to live independently interferes with the elderly’s quality of life.27 The higher the life 

expectation, the more they need attention, especially of the health services; this need is 

enhanced by certain studies about the theme.27 Some studies about the social representations 

of aging in the perspective of the elderlies themselves show a positive positioning related to 

the importance of the family and caregivers when helping the elderly. 28  

Category 3: health and family professionals and caregivers 

The found studies about the health and family professionals and caregivers emphasize 

the knowledge of these groups about the aging process; they evidence the positive and 

negative aspects, as well as highlighted by other authors29, and the importance of the health 

professionals in identifying the weaknesses and vulnerabilities experienced by the elderlies. 

It is possible to find literature about the healthy and active aging and the development 

of policies to adapt the basic care services in order to properly attend the elderlies, according 

to their specific needs.30 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 

In this study, it was possible to notice that the bibliometric indicators, regarding the 

authorship of the articles, demonstrate a decentralization of the publications, by the number of 

documents, with more authors from the Northeast region, an opposite result from previous 

studies, with more authors from the Southeast region.  

In addition, the exploratory study and the mixed approach represented the majority of 

the research’s methods, for they describe specific events, from the quantitative and qualitative 

point of view. One denoted an increase of the number of publications in 2011, with twice 

more publications when compared to other years, resembling other studies about the theme. 

The publications indicated aspects about the aging, emphasizing the social 

representations and positive and negative points of view related to the aging. Concerning the 

attention focused on the elderly, the studies denote that the dependence on other person while 

performing daily activities interferes with the quality of life. Among the publications about 

the representations, the positioning and knowledge of the health and family professionals and 
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caregivers, one emphasizes the importance of the use of the Theory of Social Representations 

in identifying the weaknesses and vulnerabilities experienced by the elderlies. 

This study’s limitation can be solved in future researches about the health of the 

elderly, especially concerning the international researches, in order to understand the social 

representations of the elderly. 

Lastly, it is believed that this study may contribute to the increase of discussions and 

reflections about the social representations, in order to promote and improve psychosocial 

policies of public health focused on the elderlies. 
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4.2 Artigo 2 – Para defesa 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS CONTRA 

PESSOA IDOSA EM DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS. 

 

Karoline de Lima Alves1; Antonia Oliveira Silva2; Luípa Michelle Silva3; Gilka Paiva 

Oliveira Costa4; Maria Adelaide Silva Paredes Moreira5. 

 

RESUMO 

A população idosa, apresenta maior vulnerabilidade a violência, devido a diminuição da 

funcionalidade e da dependência de outras pessoas. A violência repercute questões individuais 

e sociais, caracterizando um problema de saúde. É relevante conhecer o que pensa a 

população, visto que implica na promoção da saúde e na prevenção as situações de risco. 

Busca-se conhecer as representações sociais sobre violência e maus-tratos contra pessoa idosa 

em diferentes grupos etários. Optou-se pela pesquisa exploratória e abordagem mista com 

aporte teórico das representações sociais, priorizando as falas dos colaboradores. Ocorreu na 

cidade de João Pessoa/PB/Brasil. Compuseram a amostra, 150 sujeitos de ambos os sexos. 

Para coleta de dados, adotou-se a Técnica de Associação Livre de Palavras, com os termos 

indutores: “Violência” e “Maus-tratos contra o idoso”, e perfil sociodemográficos (idade, 

sexo, estado civil, escolaridade). Os dados após transcritos e organizados em um corpus, 

foram processados pelo software de Análise Textual Iramuteq versão 0.7 alfa 2. Os resultados 

apontaram: grupo 1 com média 24,06 anos, solteiros, com escolaridade ensino médio 

completo; grupo 2, média 45,04 anos, com desvio padrão 8,43 anos, casados, com 

escolaridade, nível médio completo; grupo 3, apresentou 66,82 anos média e 6,17 anos desvio 

padrão, casados, com escolaridade, nível médio completo. A análise do corpus textual, 

resultaram em seis classes semânticas, com aproveitamento de 82% do corpus, apresentadas 

pela Classificação Hierárquica Descendente: classe um – Dimensões Socioafetivas, formada 

por mulheres: Angustia, Sofrimento, Insanidade, Medo, Dor; classe dois – Causas e Vítimas, 

idosos, viúvos, com escolaridade da 7º, 8º, 9º ano / 3º ciclo do ensino básico: falta de 

educação, drogas, Brasil, juventude, crianças, idosos; classe três – Motivações e 

Justificativas, colaboradores com idade de 30 a 59 anos: abuso, maldade, maus-tratos, crime, 

brutalidade; classe quatro - Dimensão Jurídica, homens, com ensino médio completo: leis, 

violação dos direitos, punição; classe cinco – Atos violentos, escolaridade do ensino 

primário/1.º ciclo do ensino básico a 5º, 6º ano/2.º ciclo do ensino básico: agressão, roubo, 

matar, privação de alimentos; classe seis – Tipos de violência, divorciados, escolaridade não 

definida: física; verbal; e psicológica. As dimensões salientam à violência como um problema 

social, apontado nas expressões. Esse fato sugere uma reflexão sobre o impacto da violência 

na sociedade. O setor jurídico é aludido como indispensável à prevenção da violência, reforça 

os cuidados primários e básicos, que garantam seus direitos. Por conseguinte, as 

representações sociais estão ancoradas nas ações de violência, como o ato físico e verbal, o 

abuso financeiro, entre outros. Emerge-se diversas justificativas, como a idade, dependência, 

grau de aproximação com o agressor, e principalmente o desconhecimento sobre formas para 

identificar um caso de violência e maus-tratos. Por fim, é importante, conhecer os tipos e 

formas da violência, para identificação e criar estratégias de prevenção, conscientização dos 

idosos e familiares, e a capacitação de profissionais, para reconhecer sinais e sintomas de 

abuso.  
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Palavras chaves: representações sociais; violência; maus-tratos; envelhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento em grandes proporções do número de idosos está diretamente ligado às 

mudanças nas condições de vidas. O envelhecimento associa-se as condições 

biopsicossociais, que determinam a diminuição gradativa da funcionalidade, além do aumento 

da vulnerabilidade e do desenvolvimento de doenças. 

Dentre esses fatores, destaca-se o crescimento da violência e maus tratos contra a 

pessoal idosa, muitas vezes, associada a diminuição da funcionalidade e da necessidade de 

ajuda de outras pessoas. 

 O conceito da violência, considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)², 

refere ao ato da força física ou do poder, que ocasione lesão, morte, detrimento do estado 

psicológico, deficiência ou privação dos seus direitos. A violência pode assumir várias formas 

e ocorrer em diferentes situações, assim como, os atos de maus-tratos cometidos contra 

idosos, denominados também de abuso de idosos, caracterizado pela ação única ou repetida, 

que cause danos, sofrimento ou angustia, numa relação de confiança, bem como, a violação 

dos direitos humanos. 

No que tange aos maus-tratos, é um termo bastante difundido considerado uma forma 

de violência cometida contra pessoa idosa em diferentes contextos sociais, com conotações 

diferentes de cunho cultural, moral e educacional. Preocupados com tais concepções e 

passando o tema como foco de preocupação e discussões em que o setor saúde tem se 

respaldado como parâmetro passando a adota-lo desde que foi divulgado, em documento 

oficial do Ministério da Saúde, o texto denominado Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências3. 

No Brasil, foram notificados, 8.889 casos de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências, contra idoso, no ano de 2014, segundo o Ministério da Saúde4, destes 4705 casos 

são do sexo feminino, enquanto 4183 casos do sexo masculino, ressalta-se que 3161 destes 

casos notificados, consistir em casos de violência de repetição, ou seja, situações que 

voltaram a acontecer com o mesmo idoso. Chama atenção também os casos que notificados 

que evoluíram a óbito por violência, perfazendo um total de 369 idosos. 

Quanto ao local de ocorrência dos eventos de violência contra o idoso, os dados do 

Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA)5, Brasil, observa-se uma 
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predominância da residência, apontando os familiares e cuidadores como principais autores, 

esse dado corrobora com os do MS4, visto que dos 8.889 casos de violência doméstica, sexual 

e/ou outras violências, contra idoso, 6.223 ocorreram na residência do idoso. 

Nesse contexto, o relacionamento no ambiente de convívio do idoso, pode interferir na 

identificação de casos de violência, esse fato é observado em um estudo com idosos e 

profissionais de saúde, no qual evidenciaram sentimentos de vergonha e temor em revelar 

uma situação de maus-tratos6.  

A violência contra o idoso, conseguinte e repercute nas questões individuais e sociais, 

como também, nas pessoas próximas a ele, caracterizando um problema de saúde. É relevante 

conhecer o que pensa a população, sobre essa problemática, visto que a proximidade com a 

temática, implica na promoção da saúde, como também, na prevenção de situações de risco. 

Considerando dados do Relatório Mundial Sobre a Prevenção da Violência7, publicado 

em 2014, aponta que pesquisas sobre abuso de idosos, é uma das menos investigadas e 

abordadas em pesquisas e planos de ação. 

Considerando, a importância entre o conhecimento sobre a realidade e os 

comportamentos e atitudes frente a essa temática, as representações sociais, configuram 

formas de conhecer o que as pessoas pensam sobre determinados fenômenos, através dos 

aspectos subjetivos da vida cotidiana do indivíduo, e do meio onde este se insere8. 

Para tanto, as representações sociais, tem um papel importante nas pesquisas 

elaboradas no Brasil, nos últimos anos, de forma crescente, na busca de conhecer os 

pensamentos e atitudes, no real contexto do país9. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), elaboradas por Serge Moscovici10, 

estabelece-se num instrumento de estudo, no que concerne aos aspectos simbólicos, 

considerando posicionamentos perante objetos cotidianos, produzidas das relações criadas 

pelo grupo, denominado o seu principal objeto de estudo de teorias do senso comum.  

Dessa maneira, a teoria do senso comum, ocorre em dois processos, a objetivação, 

torna material algo que era abstrato, e a ancoragem insere o objeto conhecido ao sujeito e 

modifica o novo8. 

Diante de tal cenário, busca-se conhecer as representações sociais sobre violência e 

maus-tratos contra pessoa idosa em diferentes grupos etários. 

 

METODOLOGIA 
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Com o propósito de atingir o objetivo do estudo, optou-se pela pesquisa exploratória e 

a abordagem quanti-qualitativa fundamentada no aporte teórico das representações sociais, 

priorizando as falas dos sujeitos como fonte de informações. O estudo ocorreu na cidade de 

João Pessoa - Paraíba/Brasil. 

Compuseram a amostra, 150 sujeitos de ambos os sexos, divididos em grupos etários: 

grupo 1, idade 18 – 29 anos; grupo 2, 30 – 59 anos; e grupo 3, de 60 anos acima. Cada grupo 

com 50 sujeito, sendo 25 homens e 25 mulheres 

O estudo teve aprovação Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Paraíba e aprovado sob o n° 05996/14, CAAE: 38177814.3.0000.5188. Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Informado, garantindo a privacidade, o 

anonimato e a desistência das pessoas entrevistadas, sem prejuízo para a mesma em qualquer 

etapa da pesquisa. Atendeu aos requisitos da pesquisa com seres humanos, conforme 

preconização da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Para coleta de dados, adotou-se como instrumentos: a Técnica de Associação Livre 

de Palavras, com os termos indutores: “Violência” e “Maus-tratos contra o idoso”. A 

utilização da Técnica de Associação Livre de Palavras, teve o objetivo de apreender os 

elementos representacionais, sobre a temática, mediante as evocações livres solicitadas. Por 

último, os dados sociodemográficos dos colaboradores (idade, sexo, estado civil, 

escolaridade).  

Com o auxílio do programa Microsoft Excel®, as variáveis estabelecidas, foram 

extraídas e organizadas em formato de tabela, utilizou-se o método descritivo, com 

frequência, percentual, média e desvio padrão.  

  Os dados coletados, após transcritos e organizados em um corpus, foram processados 

pelo software de Análise Textual Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires).12 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi realizado com 150 sujeitos, divididos em 3 grupos etários, cada grupo 

com 50 sujeitos, 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, organizados da seguinte forma: 

grupo 1, sujeitos com idade 18 – 29 anos, média de 24,06 anos e desvio padrão de 3,06 anos; 

grupo 2, de 30 – 59 anos, média de 45,04 anos, com desvio padrão de 8,43 anos; e grupo 3, de 

60 anos acima, apresentou 66,82 anos em média e 6,17 anos de desvio padrão.  
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Na tabela 1, observa-se os valores referentes as variáveis estado civil, escolaridade, e 

estado de saúde dos sujeitos. 

 

Tabela 1: distribuição das variáveis, estado civil, escolaridade e estado de saúde, dos sujeitos. 

João Pessoa/PB, 2015 (n=150).   
VARIÁVEL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

ESTADO CIVIL (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Solteiro/a 32 64 15 30 2 4 

Casado/a 10 20 24 48 18 36 

Divorciado/a 0 - 5 10 6 12 

Viúvo/Viúva 0 - 1 2 16 32 

União estável 8 16 5 10 8 16 

ESCOLARIDADE       

Nunca estudei                                                  0 - 0 - 1 2 

Ensino Primário/1.º Ciclo do Ensino Básico      1 2 3 6 6 12 

5º, 6º ano/2.º Ciclo do Ensino Básico                0 - 1 2 6 12 

7º, 8º, 9º ano / 3º Ciclo do Ensino Básico            3 6 1 2 6 12 

10º, 11º, 12º ano/ Ensino Secundário                3 6 1 2 6 12 

Ensino médio completo                                     22 44 19 38 16 32 

Ensino superior completo                                  8 16 18 36 8 16 

Outros                        13 26 7 14 1 2 

ESTADO DE SAÚDE       

TOTAL 50 100 50 100 50 100 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. (N): frequência. (%): percentual. 

 

Verifica-se na tabela 1, os resultados das variáveis analisadas. O grupo 1 em sua 

maioria, foi composto por solteiro/a, 64% (32), com relação a escolaridade, 44% (22) tem 

ensino médio completo. Quanto aos sujeitos do grupo 2, 48% (24) casados, com grau de 

escolaridade, 38 % (19) nível médio completo. Do mesmo modo, o grupo 3, também 

composto em sua maioria, por casados 36% (18), com escolaridade, 32% (16) nível médio 

completo. 

A análise do corpus textual, referente às representações sociais da violência e maus-

tratos contra idosos, resultaram em 429 formas, 1638 ocorrências, 384 formas ativas, com ≥ 

3,11 de frequências das formas ativas e frequência média de 10,9 palavras, definindo 123 

segmentos analisados, distribuídas em 6 classes semânticas, com aproveitamento de 82% do 

corpus, apresentadas pela Classificação Hierárquica Descendente (CHD).  

O dendograma 1, resultado da CHD, ilustra as relações interclasses, no primeiro 

momento o corpus, foi dividido em 2 sub-corpus (1ª participação), no canto superior, originou 

as classes, 1, 3, e 4, no inferior determinou as classes, 2, 5 e 6. No segundo momento um 

subcorpus, foi dividido em dois (2ª participação), resultado na classe 1, que se dividiu nas 

classes 3 e 4. No terceiro (3ª participação), a classe 6, repartiu sobre a classe, 2 e 5. De acordo 

com a CHD, mostrou-se 6 classes estáveis, compostas por segmentos de texto com 

vocabulário semelhante. 
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Dendograma 1: Classificação Hierárquica Descendente (CHD), sobre as 

representações sociais da violência e maus-tratos contra idosos. 

 

As classes, podem denotar as representações do senso comum ou o campo das 

imagens, sobre um dado objeto, visto que emergem dos aspectos simbólicos, produzidas por 

um grupo ou sujeito13. 

A classe um – Dimensões Socioafetivas - foi formada por 23 UCE’s, correspondente a 

18,7% das 123 UCE’s retidas e classificadas. Encontra-se formada por mulheres, no qual para 

esses, violência e maus-tratos contra o idoso, significa: Insensibilidade, Angustia, Impotência, 

Sofrimento, Insanidade, Doença, Tristeza, Medo, Dor, formada pela rede de palavras 

associadas entre si, selecionadas a partir do maior qui-quadrado, no quadro 1. 

 

Quadro 1: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe um.  
CLASSE UM – DIMENSÕES SOCIOAFETIVAS 

 (N) (%) λ² 

Insensibilidade 5 100 22.66 

Angustia 5 100 22.66 

Impotência 5 100 22.66 

Sofrimento 7 85.7 21.93 

Insanidade 4 100 17.98 

Infelicidade 4 100 17.98 

Doença 4 100 17.98 

Tristeza 13 61.5 17.55 

Medo 17 52.9 15.21 

Dor 9 66.6 14.70 

Trauma 8 62.5 10.80 

Desamor 18 44.4 9.19 

Desumano 9 55.5 8.68 

Insegurança 4 75 8.62 

Solidão 7 57.1 7.22 
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Desrespeito 34 32.3 5.76 

Agredir 3 66.6 4.65 

Maltratar 13 38.4 3.73 

*sexo feminino 61 24.5 2.76 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 

 

Referiram-se a violência e maus-tratos contra o idoso, como um sofrimento, uma 

insanidade, além de expressar a sensação de impotência, com um impacto negativo, 

associando a imagem, do que essa situação de violência causa no indivíduo. 

Do ponto de vista emocional, encontramos resultados na literatura semelhantes, os 

profissionais, que exercem sua atividade laboral direcionada ao idosos, expressam que as 

situações de sofrimento, injustiça, dor, ainda que, física ou moral, implicam na violação da 

confiança, afetando a saúde e o bem-estar do idoso14. 

De fato, o relatório mundial sobre prevenção da violência, elaborado pela Organização 

Mundial de Saúde7, afirma que a situação de violência acometida contra os idosos, remete 

consequências psicológicas de longo prazo, abarcando a depressão e a ansiedade.  

A classe dois – Causas e Vítimas, com 17 UCE’s, equivalente a 13,8% das UCE’s 

retidas. Essa classe traz as representações construídas principalmente pelo grupo de idosos, 

viúvos, com escolaridade da 7º, 8º, 9º ano / 3º ciclo do ensino básico. Referiram, a falta de 

educação, uso das drogas, a situação do Brasil, como as causas da violência contra o idoso, 

no qual as vítimas são, a juventude, crianças, idosos.  

 

Quadro 2: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe dois.  
CLASSE DOIS – CAUSAS E VÍTIMAS 

 
(N) (%) λ² 

Educação 7 85.7 32.21 

Droga 15 53.3 22.39 

Falta 19 47.3 21.23 

Juventude 16 50 20.21 

Criança 6 66.6 14.79 

Idoso 9 55.5 14.20 

Morte 38 28.9 10.56 

Brasil 6 50 6.93 

Cadeia 7 42.8 5.25 

Lei 4 50 4.54 

Ruindade 4 50 4.54 

Respeito 5 40 3.00 

*Idade 60 anos a mais 36 30.5 11.97 

*Escolaridade da 7º, 8º, 9º ano / 3º Ciclo 

do Ensino Básico 
8 37.5 4.03 

*Estado civil Viúvo/Viúva 10 30 2.39 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 
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As dimensões desta classe, salientam a violência como um problema social, na 

percepção dos sujeitos, apontado nas expressões, esse fato sugere uma reflexão sobre o 

impacto da violência na sociedade, e das causas identificadas. Nesse sentido, as literaturas 

nacionais, retratam a violência como um problema de saúde pública14. 

Os problemas sociais aqui representados, são encontrados, nas representações sociais 

da violência associação a vulnerabilidade dos idosos, as drogas, o uso abusivo do álcool e a 

dependência financeira, aumentam a criminalidade, em função da sua condição desfavorável, 

causas sociais, família desestruturada, a dificuldade no acesso à educação, por questões 

socioeconômicas15. 

Nesse seguimento, a saúde pública, designa-se a formular, comunidades seguras e com 

condições adequadas para todos16. Sendo de responsabilidade do poder público, estabelecer 

meios, planos, e soluções, por meio das políticas públicas, no intuito de promover a saúde e 

prevenir possíveis situações de violência. 

Quanto a classe três – Motivações e Justificativas, agrupa, 20 UCE’s, correspondente a 

16,2% das UCE’s retidas. Centra-se nas expressões dos sujeitos com idade de 30 a 59 anos, 

caracterizadas pelas palavras, ignorância, abuso, criminalidade, maldade, maltratar (maus-

tratos), remete que a violência é percebida como um crime, um ato de covardia, de 

brutalidade.  

 

Quadro 3: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe três.  
CLASSE TRÊS– MOTIVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS 

 (N) (%) λ² 

Ignorância 6 83.3 20.84 

Covardia 30 40 16.42 

Brutalidade 8 62.5 13.44 

Abuso 12 50 11.12 

Criminalidade 4 75 10.48 

Maldade 28 35.7 10.08 

Cadeia 7 57.1 9.11 

Crime 19 36.8 6.99 

Indignação 3 66.6 5.74 

Maltratar 13 38.4 5.26 

Crueldade 17 35.2 5.25 

Loucura 4 50 3.46 

Desnecessário 8 37.5 2.83 

Caráter 5 40 2.16 

Dor 9 33.3 2.08 

Policiar 9 33.3 2.08 

Desumano 9 33.3 2.08 

*idade de 30 a 59 anos 43 23.2 2.38 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 
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Estabelecido, pelo Poder público, mediante a atos caracterizados como crimes, no 

Estatuto do Idoso17, estão as garantias de proteção contra os crimes acometidos em idoso. 

Dentro das palavras descritas, na classe três, observa-se a expressão maltratar (maus-tratos), o 

art. 99, do referido Estatuto, a violação aos direitos dos idosos, consiste em crime de maus-

tratos, o ato que, expõem a integridade da saúde, física ou psíquica. 

A composição dos segmentos de texto com vocabulário semelhante, reportam, o 

desrespeito, crueldade e desumano, representados também, por estudantes, no que concerne à 

violência e maus-tratos contra o idoso, todos de cunho negativos, como um problema sério de 

saúde e sociedade18.  

No que tange, a classe quatro - Dimensão Jurídica, inclui 21 UCE’s, perfazendo 17% 

das UCE’s retidas, contribuíram para a classe, homens, com ensino médio completo. Essa 

dimensão expressa o conhecimento dos sujeitos, sobre as leis, casos de violação dos direitos 

da população idosa, da existência e/ou necessidade de mais punição.  

 

Quadro 4: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe quatro. 
CLASSE QUATRO – DIMENSÕES JURÍDICAS 

 
(N) (%) λ² 

Injustiça 14 64.2 24.87 

Punição 4 100 20.08 

Crueldade 17 52.9 17.92 

Violação 5 80 14.58 

Arma 5 80 14.58 

Desnecessário 8 62.5 12.47 

Maldade 28 35.7 8.90 

Ruim 15 40 6.34 

Crime 19 31.5 3.34 

Perigo 4 50 3.17 

Lei 4 50 3.17 

Irresponsabilidade 4 50 3.17 

Direito 4 50 3.17 

Desrespeito 34 26.4 2.93 

*sexo masculino 62 25.8 6.73 

*Escolaridade do ensino médio completo 49 24.4 3.16 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 

 

Nessa acepção, a violência e maus-tratos contra idosos, é discutida nos setores 

jurídicos, este evento, remete não apenas na saúde, mas tem implicações, na justiça criminal. 

Com base nisso, a aplicação de leis, é aludido como indispensável à prevenção dos casos de 

violência, todavia, reforça os cuidados primários e básicos, que garantam seus direitos. Por 

meio, da sensibilização, a sociedade como um todo, podem posiciona-se, com relação a esse 

cenário19. 
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Uma vez que, a família tem o dever de exercer, um papel importante na garantia 

desses direitos, surge contexto da violência, como agente causador de diversos tipos de 

violência. Dessa maneira, fatores socioeconômicos são citados, como possíveis causadores da 

violência no ambiente familiar, assim como, a falta de preparo da família nos cuidados 

voltados a pessoa idosa, histórico de violência anterior, possibilitam maltrato, físico ou 

psicológico15.  

A classe cinco – Atos violentos, composta por 22 UCE’s, com percentualidade de 

17,8% das 123 UCE’s retidas e classificadas, quem objetivou as classes foram os sujeitos, 

com escolaridade do ensino primário/1.º ciclo do ensino básico a 5º, 6º ano/2.º ciclo do ensino 

básico. 

 

 

 

Quadro 5: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe cinco. 
CLASSE CINCO – ATOS VIOLENTOS 

 
(N) (%) λ² 

Bater 18 66.67 34.16 

Roubo 13 69.23 26.09 

Briga 10 70.00 20.13 

Palavrão 4 100.00 18.98 

Matar 4 100.00 18.98 

Assalto 12 58.33 14.81 

Ruim 15 46.67 9.63 

Família 10 50.00 7.64 

Respeito 5 60.00 6.29 

Estupro 8 50.00 6.01 

Discussão 3 66.67 4.98 

Televisão 3 66.67 4.98 

Intriga 3 66.67 4.98 

Bebida 3 66.67 4.98 

Alimentação 3 66.67 4.98 

Dinheiro 6 50.00 4.43 

Ódio 4 50.00 2.90 

Morte 38 26.32 2.66 

Violência 25 28.00 2.19 

*Escolaridade da 5º, 6º ano/2.º Ciclo do 

Ensino Básico 
4 75.00 9.18 

*Escolaridade do Ensino Primário/1.º 

Ciclo do Ensino Básico 
7 42.86 3.15 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 

 

Os sentidos atribuídos, nessa classe, incluem não apenas a agressão, como também, o 

roubo, matar, privação de alimentos, palavrões e discussão. Segundo a Organização Mundial 
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de Saúde, a natureza dos atos, consiste em: física, sexual, psicológica, envolvendo privação 

ou negligencia2. 

A força exercida contra as pessoas vulneráveis, é vista, como consequência do modelo 

cultural, vivido atualmente, sobretudo a valorização das gerações mais jovens, ativamente 

produtivos, quando comparados aos mais velhos20. 

O papel que o idoso exerce na sociedade e a visão negativa, estereótipos, podem ser 

vistos como justificativas, para explicar os atos violentos, uma vez que essas atitudes, tratam-

se de processos advindos de relações interpessoais, que se tem esperança de confiança5. 

A participação da violência na mídia configura construções do conhecimento 

individual e coletivo, transformando as representações. Um estudo21 sobre a violência contra 

idosos, encontrou por meio de discursos da mídia impressa, que as representações sociais 

destes estão ancoradas na concepção do ato violento, e na necessidade deste ser denunciado e 

os criminosos punidos de acordo com a lei. 

Por último, a classe seis – Tipos de violência, formada por 20 UCE’s, correspondente a 

16,2% das 123 UCE’s retidas, representada por sujeitos divorciados, com escolaridade não 

definida, determinam os tipos de violência: física; verbal; negligência; financeira; e 

psicológica. 

Quadro 6: Distribuição das palavras mais significativas segundo o qui-

quadrado na formação da classe seis. 
CLASSE SEIS – TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 
(N) (%) λ² 

Física 15 80 50.97 

Verbal 10 90 43.47 

Negligência 7 100 38.23 

Agressão 37 43 28.30 

Financeiro 6 83.3 20.84 

Psicológico 3 100 15.84 

Abandono 16 50 15.38 

Impunidade 6 50 5.27 

Família 10 40 4.51 

Desumanidade 4 50 3.46 

Intolerância 4 50 3.46 

Estupro 8 37.5 2.83 

Impaciência 5 40 2.16 

Idoso 9 33.3 2.08 

*Estado civil divorciado/a 8 37.5 2.83 

*Escolaridade responderam outros 18 27.7 2.05 

Fonte: Iramuteq, 2015. *sujeitos que contribuíram para formação da classe. (N): frequência. 

(%): percentual. λ²:qui-quadrado. 

 

No tocante a violência e maus-tratos contra o idoso, a classe seis, representa o 

conhecimentos e informações, dos entrevistados, a analise semântica, apontou que as 

representações estão ancoradas nas ações de violência, como o ato físico e verbal, a 
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negligencia, o abuso financeiro. A literatura aponta maior prevalência da violência psicológica 

nos casos avaliados22. 

No intuito de compreender, a ação de violência contra o outro, surge diversas 

justificativas, uma delas, encontrada num estudo de representações sociais, de que por 

decorrência do fator idade, dependência, funcionalidade, grau de aproximação com o 

agressor, e principalmente o desconhecimento do que está acontecendo, consigo23. 

Nesse contexto é deveras de importante, conhecer os tipos e formas de violência, para 

que seja possível identificar, bem como para criar estratégias de prevenção, uma delas é a 

conscientização dos próprios idosos e familiares, a busca por conhecimento, a capacitação de 

profissionais, para reconhecer sinais e sintomas de abuso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou conhecer as representações sociais sobre violência e 

maus-tratos contra pessoa idosa em diferentes grupos etários. Por meio da análise semântica, 

emergem aspectos simbólicos, produzidas pelos sujeitos. 

Nesse contexto, referiram-se situações que descrevem o estado emocional com relação 

a violência, o sofrimento, a injustiça, dor, ainda que, física ou moral, implicam na violação da 

confiança, afetando a saúde e o bem-estar do idoso, configuram decorrências psicológicas de 

longo prazo, abarcando a depressão e a ansiedade.  

As dimensões salientam à violência como um problema social, na percepção dos 

sujeitos, apontado nas expressões, esse fato sugere uma reflexão sobre o impacto da violência 

na sociedade, e das causas identificadas.  

Nessa acepção, a violência e maus-tratos contra idosos, é também discutida nos setores 

jurídicos, a aplicação de leis, é aludido como indispensável para a prevenção dos casos de 

violência, todavia, reforça os cuidados primários e básicos, que garantam seus direitos.  

Por conseguinte, as representações estão ancoradas nas ações de violência, como o ato 

físico e verbal, a negligência, o abuso financeiro, entre outros. Na tentativa de compreender a 

violência, emerge diversas justificativas, como a decorrência do fator idade, dependência, 

funcionalidade, grau de aproximação com o agressor, e principalmente o desconhecimento 

sobre formas para identificar um caso de violência e maus-tratos. 

Por fim, é importante, conhecer os tipos e formas de violência, para que seja possível a 

identificação dos casos, bem como o planejamento de ações e elaboração de estratégias de 
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prevenção, como a conscientização dos próprios idosos e familiares, a buscar por 

conhecimentos, e a capacitação de profissionais.  
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RESUMO  

 

Objetivo: conhecer o atendimento oferecido à pessoa idosa em uma unidade de 

Estratégia de Saúde da Família. 

Método: Participaram 189 idosos de 14 Estratégias de Saúde da Família de João Pessoa-

PB através de um questionário, sendo os dados processados pelo software Statistical 

Package for the Social Sciences 19.0 e expostos em frequência e percentual. 

Resultados: Os idosos possuem em média de 68 anos de idade; maioria (66,3%) 

mulheres e casados (47,4%). Quanto ao atendimento, a maioria concorda plenamente 

com a sua resolutividade (67,1%), ocorrência de visitas domiciliares (80,4%), sem longa 

espera (40,2%) e sem outras queixas (49,7%). Entretanto, 125 (66,1%) dos idosos 

discordam totalmente que recebem atendimento prioritário. Conclusão: O modelo 

assistencial da Estratégia Saúde da Família Unidade encontra-se em consonância com a 

maioria das suas diretrizes estabelecidas  

Descritores: Idoso. Atendimento. Estratégia de Saúde da Família. 

  

SUMMARY  

  

Objective: meet the care given to the elderly person in a unit of the family health 

strategy. 

Method: Participated in 189 14 elderly family health Strategies of João Pessoa-PB 

through a questionnaire, and the data processed by the software Statistical Package for 

the Social Sciences 19.0 and exposed in frequency and percentage. Results: The elderly 

have in average of 68 years of age; majority (66.3%) and married women (47.4%). As 

for the service, most fully agrees with its resolution (67.1%), occurrence of home visits 

(80.4%), no long wait (40.2%) and no other complaints (49.7%). And However, 125 

(66.1%) of seniors disagree totally they receive priority assistance. Conclusion: The 

care model of the family health strategy Unit is in line with most of its guidelines 

established 

Keywords: Elderly. Attendance. The family health strategy. 
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4.3.2 PROBLEMAS DE SAÚDE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS. 
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Resumo 
 

Introdução: o envelhecimento humano é marcado pela diminuição na 
execução de algumas tarefas do cotidiano, algumas até consideradas 

banais e que de forma imperceptível, quando essa limitação é 
acompanhada de doenças crônicas, o idoso se torna fonte de preocupação 

para os familiares. 
Objetivo: identificar os problemas de saúde dos idosos que vivem em 

instituições de longa permanência a partir das doenças autorreferidas.  
Método: Estudo descritivo e quantitativo realizado em capital do nordeste 

brasileiro, envolvendo 138 idosos. Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário contendo variáveis demográficas, institucionais e 

relacionadas a problemas de saúde autorreferidos. Os dados foram 

avaliados por meio de análise bivariada e teste de associação do qui-
quadrado.  

Resultados: verificou-se predominância de mulheres (61.6%), com idade 
entre 60-69 anos (39.1%), procedentes da capital do estado (51.4%), e 

tempo de permanência institucional entre 1 a 5 anos (77.5%). As doenças 
mais referidas foram às relacionadas ao sistema cardiovascular (15.9%) e 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (9.4%). Evidenciou-se 
associação significativa entre as doenças autorreferidas e a faixa etária 

dos idosos (p=0.047).  
Conclusão: espera-se sensibilizar os profissionais de saúde a prestarem 

uma assistência mais adequada para os idosos institucionalizados tendo 
como foco as reais necessidades destes sujeitos. 

 
Descritores: Idoso. Instituição de longa permanência para idosos. Saúde 

do Idoso Institucionalizado. 

Abstract 
Introduction: human aging is marked by a decrease in the performance 
of some daily tasks, some even considered banal and imperceptibly when 

this limitation is followed by chronic diseases, the elderly becomes a 
source of concern for the family. 

Objective: identifying the health problems of the elderly living in long-
stay institutions from self-reported diseases.  
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Method: This is a descriptive and quantitative study, conducted in 
northeastern Brazil capital, involving 138 elderly. For data collection we 

used a questionnaire containing demographic variables, institutional and 
related to self-reported health problems. Data were evaluated using 

bivariate analysis and association chi-square. 
Results: predominance of women was found (61.6%), aged 60-69 years 

old (39.1%), coming from the state capital (51.4%), and institutional 
permanence time between 1-5 years (77.5%). The most frequent diseases 

were related to the cardiovascular system (15.9%) and endocrine, 

nutritional and metabolic diseases (9.4%). It showed a significant 
association between self-reported diseases and the age of the elderly 

(p=0.047). 
Conclusion: it is expected to raise awareness among health professionals 

to provide a better assistance to the institutionalized elderly focusing on 
the real needs of these persons. 

 
Descriptors: Elderly; Institution of long stay for the aged; Health of 

Institutionalized Elderly. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

4.3.3 ALTERAÇÕES POSTURAIS DE IDOSOS FREQUENTADORES DE UM CLUBE 

PARA PESSOA IDOSA. 

 
 

POSTURAL CHANGES OF ELDERLY REGULARS A CLUB FOR ELDERLY PERSON 

CAMBIOS POSTURALES DE ANCIANOS REGULARES UN CLUB PARA PERSONAS 

MAYORES 

Karoline de Lima Alves¹, Anna Cláudia Freire de Araújo Patrício², Jiovana de Souza 

Santos³, Danielle Maria Rodrigues de Andrade4, Lia Costa Crescêncio5, Karla 

Fernandes de Albuquerque6. 

¹Enfermeira.  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Envelhecimento e Representações Sociais – UFPB. Email: 
krol_lima_17@hotmail.com. ²Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Universidade 
Federal da Paraíba. 3Enfermeira. Integrante do Grupo Internacional de Estudos e 
Pesquisa em Envelhecimento e Representações Sociais. 4Enfermeira. Pós-graduada 
em Enfermagem em Terapia Intensiva – UNIPÊ. Preceptora de estágio na Faculdade 
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São Vicente de Paula - FESVIP. 5Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem em 
Terapia Intensiva – UNIPÊ. Preceptora de estágio na Faculdade São Vicente de Paula 
- FESVIP. 6Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde.  Docente e Coordenadora do 
Centro Universitário de João Pessoa/PB. 

 

ABSTRACT  

Objective: to Analyze postural changes of elderly regulars a club for elderly 

person. Methods: study of 55 elderlies, 67.2 ± 6.6 years old, 65.5% (36) being 

female. It was used a questionnaire consisting of socio-demographic variables and a 

Postural Assessment instrument that contains items that assess postural changes in 

views: anterior, lateral and posterior. The data were processed in the program SPSS 

19.0. Results: it was observed a high prevalence of elderly people with absence of 

postural deviations, however some deformities were found: 60% (33) was with the 

head designed for front and 49.1% (27) present hyperlordosis. Conclusion: the data 

show that although they appeared some musculoskeletal changes specific to the 

aging process, most of the elderly were normal, reflecting the effectiveness of 

activities or previous treatments intended to minimize postural alterations with 

consequent improvement in the quality of life of the elderly person. Descriptors: 

Elderly, posture, the Spine. 

 

RESUMO  

Objetivo: Analisar alterações posturais de idosos frequentadores de um clube para 

pessoa idosa. Métodos: Estudo realizado com 55 idosos, 67,2±6,6 anos de idade, 

sendo 65,5%(36) do sexo feminino. Utilizou-se um questionário composto de 

variáveis sociodemográficas e um Instrumento de Avaliação Postural que contém 

itens que avaliam alterações posturais nas vistas: anterior, lateral e posterior. Os 

dados foram processados no programa SPSS 19.0. Resultados: Observou-se alta 

prevalência de idosos com ausência de desvios posturais, no entanto algumas 

deformidades foram encontradas: 60% (33) encontrava-se com a cabeça projetada 

para frente e 49,1% (27) hiperlordose presente. Conclusão: Os dados demonstram 

que embora tenham surgido algumas alterações osteomusculares próprias do 

processo de envelhecimento, a maioria dos idosos apresentaram-se normais, 

refletindo a eficácia das atividades ou tratamentos prévios destinados a 
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minimização de alterações posturais com consequente melhoria na qualidade de 

vida da pessoa idosa.Descritores: Idoso, Postura, Coluna Vertebral. 
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4.3.4 ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR MÓVEL: IDENTIFICANDO AGRAVOS 

À SAÚDE DA PESSOA IDOSA. 
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MOBILE PRE HOSPITAL ATTENDANCE: IDENTIFICATION AGGRAVATIONS FOR THE 

ELDERLY PERSON 

ANTES DE SERVICIOS - HOSPITAL MÓVIL: LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO IDOSO 

 

Anna Cláudia Freire de Araújo PatrícioI; Valéria Peixoto BezerraII; Karla Fernandes 
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Telefone: (83) 8728-2790. End: R. Joana Morais Lordão, 76 – Cristo Redentor, João 
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RESUMO: o objetivo deste estudo foi investigar os agravos à saúde que acometem 

idosos, envolvendo a prestação de socorro pelo atendimento pré-hospitalar de 
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mailto:valeriapbez@gmail.com
mailto:karlaalbuq@hotmail.com
mailto:verapsic2@hotmail.com
mailto:claudia.freirearaujo@gmail.com
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urgência voltada para o idoso na cidade de João Pessoa-PB.  Trata-se de uma 

pesquisa documental, quantitativa com 240 prontuários de idosos, socorridos pelo 

atendimento com 75,5±9,5 anos, sendo 131 (54,6%) mulheres, atendidos pelo 

respectivo serviço. Dados coletados mediante questionário semi estruturado, em 

setembro de 2012. Constatou-se que 166 (69,2%) das ocorrências são clínicas; 45 

(18,8%) ocorrências de quedas no mesmo nível; 9,6% (23) hipertensão essencial. 

Espera-se que o estudo possa consubstanciar medidas de intervenções específicas 

direcionados para a assistência de urgência ao idoso, um caminho para promoção 

da saúde, implementação de ações preventivas destas ocorrências, visto que 

grande parte delas são passíveis de prevenção. Palavras-Chave: Serviços de 

atendimento; Urgência; Idoso; Doença.  

 

ABSTRACT: the objective of this study was to investigate the harms to health that 

affect elderly, involving the provision of relief for pre-hospital care of urgency 

facing the elderly in the city of João Pessoa-PB. This is a desk research, 

quantitative with 240 charts of elderly, assisted by attendance with 75.5 ± 9.5 

years, being 131 (54.6) women, attended by the respective service. Data collected 

by semi structured questionnaire in September 2012. It was found that 166 (69.2) 

of the occurrences are clinics; 45 (18.8) occurrences of falls on the same level; 9.6 

(23) essential hypertension. It is expected that the study can substantiate measures 

for specific interventions directed to emergency assistance to the elderly, a path to 

health promotion, implementation of preventive actions of these occurrences, 

since most of them are amenable to prevention. Keywords: Answering services; 

urgency; Elderly; Disease.  

 

RESUMEN: objetivo de este estudio fue investigar los daños a la salud que afectan 

a personas de edad avanzada, que implica la prestación de socorro para 

prehospitalario de urgencia frente a los ancianos en la ciudad de João Pessoa-PB. 

Este es un escritorio investigación cuantitativa con 240 cartas de ancianos, asistido 

por asistencia con 75.5 ± 9,5 años, siendo 131 (54.6) mujeres, atendidas por el 

servicio respectivo. Datos recogidos por cuestionario estructurado semi en 

septiembre de 2012. Se encontró que 166 (69.2) de las ocurrencias son clínicas; 45 

(18,8) ocurrencias de caídas al mismo nivel; 9.6 (23) hipertensión esencial. Se 



76 

 

espera que el estudio puede justificar medidas para intervenciones específicas 

dirigidas a la asistencia de emergencia a las personas mayores, un camino a la 

promoción de la salud, implementación de acciones preventivas de estas 

ocurrencias, puesto que la mayoría de ellos es susceptible de prevención. Palavras-

clave: Servicios de contestación; Urgente; Ancianos; Enfermedad. 
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4.3.5 MEDIDAS PRESSÓRICAS, GLICEMIA CAPILAR, COMORBIDADES E 

MEDICAMENTOS AUTOREFERIDOS EM IDOSOS. 
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4.3.6 DIFERENTES NA AMPLITUDE LATERAL DO MOVIMENTO DA COLUNA 

CERVICAL ENTRE JOVENS E IDOSOS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa identificou representações sociais sobre violência e maus-tratos 

construídas por pessoas de diferentes grupos etários em associaram a violência e maus-tratos 

dimensões importantes a serem consideradas para um cuidado da pessoa idosa singular e 

contextualizado socialmente. 

Observou-se que os participantes dos diferentes grupos etários do estudo associam à 

violência e maus-tratos sentidos semelhantes de conteúdos negativos e descrevem dimensões 

psicossociais da pessoa que sofre violência longo prazo. Salientam ainda a violência como um 

problema social, na percepção dos sujeitos, esse fato sugere uma reflexão sobre o impacto da 

violência na sociedade, e das causas identificadas.  

Assim sendo, os participantes afirmam que a violência no setor jurídico, necessita da 

aplicação das leis, considerado como indispensável para a prevenção dos casos de violência. 

Desse modo, as representações sociais envolvem dimensões sociais, psicológicas, físicas e 

culturais descritas pelas ações de violência, como o ato físico e verbal, a negligência, o abuso 

financeiro, entre outros.  

Nesse sentido, o conhecimento sobre os tipos e formas de violência, possibilita a 

identificação e prevenção dos casos de violência, bem como a elaboração de estratégias de 

prevenção. Sendo assim, espera-se que os resultados deste estudo, possibilite o aumento nas 

discussões sobre a violência e maus-tratos contra o idoso, e o avanço na elaboração e 

aplicação de políticas públicas voltadas a pessoa idosa.  

Este estudo tem limitações importantes a serem consideradas como o número de 

sujeitos e o contexto da pesquisa. Recomenda-se que a pesquisa envolva maior numero de 

participantes e explore os tipos de violência destacados no modelo ecológico de violência da 

OMS. 

Espera-se que as informações apreendidas os conhecimentos adquiridos, por meio das 

representações sociais, desta temática, possibilitem o avanço, nas pesquisas voltadas a 

assistência ao idoso, e que promova ações futuras para prevenção destes casos e para a 

produção cientifica interdisciplinar na área do envelhecimento. Assim sendo, a materialização 

deste estudo insere-se no projeto vinculado a linha de pesquisa de saúde do adulto e do idoso, 

do Grupo Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Envelhecimento e Representações 

Sociais (GIEPERS) e ao Laboratório de Saúde, Envelhecimento e Sociedade (LASES), do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba-

PPGENF/UFPB.   
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ANEXO 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado(a) senhor(a),   

  

O(a) senhor(a) foi selecionado(a) para participar de uma pesquisa sobre “Violência  

Contra Idosos em Diferentes Grupos Etários: um estudo de representações sociais”.  

Esta pesquisa está sendo realizada por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal 

da Paraíba. Sua participação consistirá em responder a um questionário, que dura em média 

45 minutos. O questionário não vai registrar seu nome e os dados serão divulgados de forma 

conjunta, guardando assim o mais absoluto sigilo sobre as informações fornecidas pelo(a) 

Sr.(a).   

A sua participação é voluntária, sendo que o(a) senhor(a) pode se recusar a responder 

qualquer pergunta do questionário. O(a) senhor(a) também pode desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento. A sua participação na pesquisa não lhe trará nenhum benefício 

individual e a sua recusa em participar também não resultará em qualquer prejuízo na sua 

relação com a instituição responsável pela pesquisa, com os serviços de saúde,ou com os 

pesquisadores. No entanto é de fundamental importância que todas as pessoas selecionadas 

participem, pois, as informações fornecidas contribuirão para melhora do desempenho dos 

serviços de atenção básica para pessoa idosa.   

Caso tenha qualquer dúvida e seja necessário maiores informações sobre a pesquisa pode 

solicitar esclarecimentos conosco ou entrar em contato com o Comitê de Ética da Instituição: 

_____________________________________.   

Telefone: ________________. e-Mail:_____________________________   

Uma cópia desta declaração deve ficar com o(a) Sr(a).   

  

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa.   

 João Pessoa, ___, de____________ de ______.  

_______________________________ Assinatura do 

entrevistado  

Nome do responsável pela entrevista: _____________________________________.   

Telefone: _____________________________________  
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APÊNDICE B 

PARTE 1 

Diga, por favor, o que lhe lembra a palavra Violência? (escreva até cinco palavras e marque 

com um X a mais importante) 

1. _____________________________ 

2.______________________________  

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

Diga, por favor, o que lhe lembra a palavra Maus-Tratos contra o Idoso? (escreva até cinco 

palavras e marque com um X a mais importante) 

1. _____________________________ 

2.______________________________  

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

 

PARTE 2 

 

DADOS COMPLEMENTARES 
 

Sexo: Feminino (   )         Masculino (    )               

Idade:________          

Estado civil: 

1.Solteiro/a            (     )  2.Casado/a             (     )   

3.Divorciado/a       (     )  4. Viúvo/viúva        (     ) 

5.União de Fato     (     ) 

- Qual seu nível de instrução/escolaridade? 

1. Nunca estudei                                                  (     ) 

2. Ensino Primário/1.º Ciclo do Ensino Básico     (     )  

3. 5º, 6º ano/2.º Ciclo do Ensino Básico               (     ) 

4. 7º, 8º, 9º ano / 3º Ciclo do Ensino Básico         (     ) 

5. 10º, 11º, 12º ano/ Ensino Secundário               (     ) 

6. Ensino médio completo                                    (     ) 

7. Ensino superior completo                                 (     ) 

8. Outras: Quais?___________                            (     ) 

 


