
VIOLENTÔMETRO 
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA
IDOSA É CRIME! 

#VIOLÊNCIACONTRAPESSOAIDOSAÉCRIME
DENUNCIE DISQUE 100

CUIDADO, A VIOLÊNCIA ESTÁ
PRESENTE 

REAJA, DENUNCIE E PEÇA AJUDA

➤Ameaçar, intimidar, chantagear
➤Controlar, proibir
➤Descriminar
➤Negligenciar
➤Abandonar
➤Deixar de prestar asistência
➤Apropriar-se de bens e dinheiro

ALERTA, SUA VIDA CORRE PERIGO

➤ Ameaçar de morte
➤Agressão física
➤Con�nar, prender
➤Abusar sexualmente
➤Lesão corporal grave
➤Mutilar
➤Matar

➤Piadas ofensivas
➤Mentir/enganar
➤Ignorar como forma de punição
➤Desquali�car pela idade
➤Ridicularizar e ofender
➤Humilhar em público
➤Culpabilizar



VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
A violência contra a pessoa idosa é um ato que está em todas as 
esferas sociais, que acontece diariamente em todo o país e no 
mundo e, infelizmente, está se tornando cada vez mais frequente. 

VIOLÊNCIA FÍSICA: uso da força física para compelir a pessoa 
idosa a fazer o que não deseja, para feri-lo, provocar dor, 
incapacidade ou morte.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: corresponde a agressões verbais ou 
gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a 
liberdade ou isolar do convívio social.
VIOLÊNCIA SEXUAL: refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter 
homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses 
abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas 
por meio de aliciamento, violência física ou ameaças.
ABANDONO: é um tipo de violência que se manifesta pela ausência 
ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou 
familiares de prestarem o socorro a uma pessoa idosa que 
necessite de proteção e assistência. 
NEGLIGÊNCIA: recusa ou omissão de cuidados devidos e 
necessários às pessoas idosas por parte dos responsáveis 
familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de 
violência mais presente no país. Ela se manifesta, frequentemente, 
associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, 
emocionais e sociais, em particular, para as pessoas idosas que se 
encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade.
VIOLÊNCIA FINANCEIRA OU ECONÔMICA: consiste na exploração 
imprópria ou ilegal ou no uso não consentido, pela pessoa idosa, de 
seus recursos �nanceiros e patrimoniais.
AUTONEGLIGÊNCIA: diz respeito à conduta da pessoa idosa que 
ameaça sua própria saúde ou segurança, pela recusa de prover 
cuidados necessários a si mesma. 
VIOLÊNCIA MEDICAMENTOSA: administração por familiares, 
cuidadores ou pro�ssionais dos medicamentos prescritos, de 
forma indevida, aumentando, diminuindo ou excluindo os 
medicamentos. 
VIOLÊNCIA EMOCIONAL E SOCIAL: Agressão verbal crônica, 
incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a 
identidade, dignidade e autoestima. Caracteriza-se pela falta de 
respeito à intimidade; falta de respeito aos desejos, negação do 
acesso a amizades, desatenção a necessidades sociais e de saúde.

NOTIFICAR É CUIDAR!
Noti�que os casos de violência contra a pessoa idosa.

TELEFONES ÚTEIS
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI)
(86) 3222-4700
Defensoria Pública do Piauí- Núcleo do Idoso
(86) 3233-6954
Ministério Público do Piauí- Núcleo do Idoso
(86) 3216-4550
Disque Idoso
0800-208 7845
OAB Piauí
(86) 2107-5800

* O primeiro violentômetro com a temática da pessoa idosa foi idealizado pela advogada
Ariane Angioletti, membro da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB/SC.


