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INTRODUÇÃO

A violência é um problema social de grande dimensão que 
afeta toda a sociedade, atingindo, especialmente, e de forma 

continuada, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e 
portadores de defi ciência1. 

A violência intrafamiliar, importante representação da vio-
lência interpessoal, é toda ação ou omissão que prejudique o 
bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o 
direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. 
Violência intrafamiliar é aquela que acontece dentro da família, 
em casa ou fora dela, ou seja, nas relações entre os membros da 
comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco na-
tural (pai, mãe, fi lha/fi lho) ou civil (marido/esposa, nora/genro 
ou outros), por afi nidade (por exemplo, o primo ou parente do 
marido/da esposa) ou afetividade (amigo ou amiga que more na 
mesma casa)2.

Vários estudos do Ministério da Saúde3 têm demonstrado que 
a violência contra os idosos é responsável por elevados índices 
de morbimortalidade e manifesta-se de diversas maneiras: abuso 
físico, psicológico, sexual, fi nanceiro, abandono, negligência e 
auto-negligência. Para enfrentar esse problema é necessária a 
construção de uma rede integrada de atendimento aos idosos, 
envolvendo diferentes setores (governamentais e não governa-
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Esta pesquisa teve como objetivo analisar os contextos e determinantes que envolvem a violência intrafamiliar contra os ido-
sos atendidos pela Estratégia Saúde da Família no município de Massapê-Ceará. Utilizou como metodologia um estudo com 
abordagem qualitativa e teve como sujeitos quatro idosos/famílias atendidos na equipe mencionada. A coleta de informações 
foi feita por uma entrevista semi-estruturada nos idosos identificados pelas Agentes de Saúde no mês de novembro a dezem-
bro de 2008. Os resultados foram apresentados descritivamente, através do Método Calgary de Avaliação de Família, (Geno-
grama e Ecomapa). Concluiu-se que todos os idosos mantinham vínculos conflituosos com algum membro de sua família e 
que no município ainda não existem redes de apoio estruturadas para solucionar o problema. 
Descritores: violência, família, idoso.

This research aims to analyze the contexts and determinants that involve the intrafamily violence against elderly people at-
tended by the Family Health Strategy in Massapê-Ceará, Brazil. The methodology was based on a study with a qualitative 
approach, and interviewed four elderly people/families attended by the above mentioned group. Data were collected through 
semi-structured interviews with the elderly people identified by the Health Agents from November to December, 2008. The 
results were shown descriptively through the Calgary of Evaluation of Family (Genograma and Ecomapa) method. As a result, 
this research observed  that all the elderly people maintained conflicting bonds with some member of their  family and that 
the municipal district  doesn’t offer efficient support to solve the problem yet.
Descriptors: violence, family, aged.

Este estudio tuvo como objetivo examinar los contextos y factores determinantes de la violencia contra los ancianos por la 
Estrategia de Salud de la Familia en la ciudad de Massapê-Ceará, Brasil. Estudio con enfoque cualitativo que tuvo como su-
jetos cuatro personas de la tercera edad y familias asistidas por el equipo mencionado. La colecta de datos fue realizada por 
entrevistas semi-estructuradas en los ancianos identificados por las agentes de salud en los meses de noviembre a diciem-
bre de 2008. Los resultados se presentan de manera descriptiva, a través del método de evaluación de la Familia de Calgary 
(genograma y Ecomapa). Se llegó a la conclusión de que  todas las personas mayores tenían relaciones conflictuosas con un 
miembro de su familia y que la ciudad no tiene red de apoyo para resolver el problema.
Descriptores: anciano, violencia, familia.
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mentais) para atuação conjunta com a área de saúde. 
No caso brasileiro, as violências contra a geração a partir 

dos 60 anos se expressam em tradicionais formas de discri-
minação, como o atributo que comumente lhes é impingindo 
como descartáveis e peso social. Essa discriminação tem vá-
rios focos de expressão e de reprodução. A natureza das vio-
lências que o idoso sofre coincide com a violência social que 
a sociedade brasileira vivencia e produz nas suas relações e 
transfere-se culturalmente4.

De acordo com o Estatuto do Idoso5, capítulo IV, Parágrafo 
único, artigo 19, os casos de suspeita ou conformação de maus-
tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: I – Au-
toridade Policial; II – Ministério Público; III – Conselho Muni-
cipal do Idoso; IV – Conselho Estadual do Idoso; V – Conselho 
Nacional do Idoso. 

Nesse contexto, as equipes de Saúde da Família, ao lado de 
outros profissionais que lidam diretamente com a população, 
tem um papel relevante no sentido de dar maior visibilidade ao 
problema, visando à identificação de estratégias específicas para 
cada local.

Essa abordagem ao cuidado integral à pessoa idosa foi refor-
çada principalmente através do Pacto pela Saúde de 2006, que 
cria um programa exclusivo de Atenção a Pessoa Idosa para ser 
executado nas equipes da Estratégia Saúde da Família, envolven-
do a participação de vários atores para esse fim, como a família, 
a comunidade e profissionais de saúde.

O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agen-
da de Compromisso pela Saúde que agrega três eixos: o Pacto 
em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa 
da Vida e o Pacto de Gestão. Destaca-se aqui o Pacto em De-
fesa da Vida que constitui um conjunto de compromissos que 
deverão tornar-se prioridades inequívocas dos três entes federa-
tivos, com definição das responsabilidades de cada um. Foram 
pactuadas seis prioridades, sendo que três delas têm especial 
relevância com relação ao planejamento de saúde para a pessoa 
idosa. São elas: a saúde do idoso, a promoção da saúde e o for-
talecimento da Atenção Básica3. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Por-
taria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, define que a 
atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a 
Atenção Básica/ Saúde da Família, tendo como referência a rede 
de serviços especializada de média e alta complexidade3.

A Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção Básica quer 
por demanda espontânea, quer por busca ativa – que é identifi-
cada por meio de visitas domiciliares deve consistir em um pro-
cesso diagnóstico multidimensional. Esse diagnóstico é influen-
ciado por diversos fatores, tais como o ambiente onde o idoso 
vive, a relação profissional de saúde/ pessoa idosa e profissional 
de saúde/ familiares, a história clínica - aspectos biológicos, psí-
quicos, funcionais e sociais - e o exame físico.

Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa e à 
sua rede de suporte social, incluindo familiares e cuidadores 
(quando existente), uma atenção humanizada com orienta-
ção, acompanhamento e apoio domiciliar, com respeito às 
culturas locais, às diversidades do envelhecer e à diminuição 
das barreiras arquitetônicas de forma a facilitar o acesso con-
forme proposto no Manual de Estrutura Física, do Ministério 

da Saúde, 2006. A adoção de intervenções que criem am-
bientes de apoio e promovam opções saudáveis são impor-
tantes em todos os estágios da vida, e influenciarão o enve-
lhecimento ativo3. 

Para o Ministério da Saúde5, o bom cuidador é aquele 
que observa e identifica o que a pessoa pode fazer por si, 
avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as atividades. 
Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar o outro quando 
ele necessita, estimulando a pessoa cuidada a conquistar 
sua autonomia, mesmo que seja em pequenas tarefas. Isso 
requer paciência e tempo.

Diante deste contexto, é relevante descobrir a que tipos de 
violência intrafamiliar os idosos assistidos pela Equipe da Estra-
tégia Saúde da Família da localidade de Morgado no município 
de Massapê são submetidos, em vistas a compreender como a 
equipe de saúde deve promover ações para minimizar essas si-
tuações de maus tratos a essa população.

Portanto, a escolha do tema norteador deu-se pelo desejo de 
conhecer melhor a atuação do enfermeiro nas ações de pro-
moção e prevenção que visem evitar ou diminuir a violência 
intrafamiliar contra o idoso no município investigado. 

Um maior engajamento das equipes da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) no enfrentamento das situações de violência con-
tra os idosos pode vir a preencher essa lacuna. Em função de 
suas premissas básicas, a ESF apresenta um enorme potencial 
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para implementar ações de prevenção, detecção precoce e 
acompanhamento de famílias em situação de violência, visto 
que as atividades habitualmente realizadas tendem a estreitar 
as relações entre o serviço de saúde e a comunidade; facilitar 
a identifi cação de famílias de risco; possibilitar o levantamento 
das possíveis redes sociais de apoio disponíveis; e permitir uma 
frutífera prática transdisciplinar.

Esse tema é de grande relevância em nossa sociedade e vem 
se consolidando desde a aprovação do Estatuto do Idoso, em 
janeiro de 2004, que está tendo grande repercussão. 

A relevância dessa pesquisa para a prática do enfermeiro, 
nesse contexto, busca elucidar essa problemática a partir das 
vulnerabilidades percebidas, visto a importância de fortalecer 
o vínculo entre o profi ssional de saúde e a comunidade. As-
sim, facilitará a prevenção de novos casos de violência contra 
o idoso e consequentemente da violência doméstica, tendo o 
compromisso de apontar os determinantes do problema, com 
possibilidades de propor mudanças nesta realidade.

Diante destes fatos, salienta-se que o estudo tem as seguintes 
questões norteadoras: Qual o perfi l do idoso que sofre violência 
intrafamiliar? Que contextos e determinantes levam os familiares 
a cometerem agressão contra esse grupo de 
indivíduos? Existem redes de apoio no muni-
cípio em estudo que podem minimizar a vio-
lência contra eles? Como essas redes atuam?  

O estudo objetiva: Analisar os con-
textos e determinantes que envolvem a 
violência intrafamiliar contra os idosos 
atendidos pela ESF do Morgado no Mu-
nicípio de Massapê-CE; Traçar o perfil da 
violência contra os idosos que pertencem 
às famílias atendidas pela Unidade Bási-
ca de Saúde de Morgado; Conhecer os 
determinantes e contextos envolvidos na 
violência intrafamiliar contra esse grupo; 
Delinear com o auxílio de genograma e 
ecomapa os determinantes, contextos e redes de apoio exis-
tentes no contexto estudado. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caráter com abordagem qualitativa, 
com o propósito de analisar os contextos e determinantes que 
envolvem a violência intrafamiliar contra os idosos atendidos 
pela Equipe da Estratégia Saúde da Família da localidade de 
Morgado no município de Massapê-CE.

A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como holística 
(preocupada com os indivíduos e seu ambiente, em todas suas 
complexidades) e naturalista (sem qualquer limitação ou contro-
le imposto pelo pesquisador). Esse tipo de pesquisa baseia-se na 
premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são 
possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela 
é vivida e defi nida por seus próprios autores1. 

O município de Massapê, localizado no Estado do Ceará, 
possui 34.579 habitantes, distribuídos em 533,4 km², perten-
cendo a Microrregião de Sobral e à 11ª Célula Regional de Saú-
de do Ceará (CRES).

Foi escolhida como cenário a Unidade Básica de Saúde da 
localidade de Morgado no referido município, a qual tem sua 

maior abrangência territorial e localizada na zona distrital da 
cidade assistindo a 898 famílias. 

Pelo cadastro de famílias dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) da área, realizado em 2007, a ESF do Morgado consta de 
326 idosos acima de 60 anos. Destes, 60% fazem tratamento 
para controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus na Uni-
dade Básica, na qual existe um grupo de idosos que fazem suas 
reuniões mensais junto com a equipe para discussão de casos 
clínicos, além de troca experiências em relação à evolução de 
seu tratamento, atividades educativas em saúde e problemas re-
lativos a seus interesses. 

Os sujeitos do estudo são as famílias de idosos que sofrem 
violência, tendo como pessoas-chave a vítima e as famílias. 
O acesso a essas pessoas, a identificação e abordagem fo-
ram intermediados por Agentes Comunitárias de Saúde da 
ESF em questão. Estes foram nossos parceiros, já que são 
conhecedores do cotidiano das famílias e principalmente de 
suas vulnerabilidades. 

O número de famílias que fi zeram parte do estudo foi deter-
minado no campo. Para isso, utilizou-se como critério de defi ni-
ção a amostragem por saturação das informações. Amostragem 

por saturação é uma ferramenta conceitual 
frequentemente empregada nos relatórios 
de investigação qualitativas em diferentes 
áreas no campo da saúde. É usada para es-
tabelecer ou fechar o tamanho fi nal de uma 
amostragem em estudo, interrompendo a 
captação de novos componentes6. 

Assim, estudou-se quatro famílias, onde 
se utilizou também como critérios de inclu-
são: a gravidade do caso relacionado; os ca-
sos mais recentes e aceitação da família em 
participar do estudo. Como critérios de ex-
clusão para captação de famílias que viven-
ciavam a problemática de violência contra 
o idoso, estão: o difícil acesso às informa-

ções sobre o objeto de estudo da pesquisa; recusa dos familiares 
em fornecer informações à equipe e recusa de alguns Agentes 
Comunitários de Saúde da área. 

A pesquisa foi realizada no período de novembro a dezembro 
do ano de 2008. 

Inicialmente foi encaminhado um ofício ao Secretário de Saú-
de de Massapê com a fi nalidade de solicitar a autorização para a 
execução da pesquisa no município investigado.  

Para dar início ao estudo houve uma reunião com as Agentes 
de Saúde da área para apresentação do projeto, esclarecimento 
dos seus objetivos e depois se lançou a proposta da solicitação 
da parceria destes profi ssionais na identifi cação dos casos de 
violência contra o idoso. A partir dessa aceitação, fez-se a iden-
tifi cação das famílias e o agendamento de duas visitas domiciliá-
rias por semana. Na ocasião das visitas, procedeu-se a aplicação 
de uma entrevista semi-estruturada, destinada ao idoso vítima 
de violência familiar. 

A pesquisa obedeceu a Resolução Nº 196 de 10 de outubro 
de 1996 do Ministério da Saúde, envolvendo seres humanos, 
a qual procurou atender às exigências éticas e científi cas fun-
damentais, apresentando-se o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido aos idosos integrantes do estudo7. Assim, o referido 
estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-

“AS REDES DE AJUDA 
FINANCEIRA AOS IDOSOS 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
SÃO: A APOSENTADORIA, 
A FAMÍLIA,  PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA”
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versidade do Vale do Acaraú, sob o número 717. Para  guarda de 
sigilo se usou outros nomes para se identificar as famílias.

Para apresentação dos resultados e melhor compreensão da 
análise do histórico familiar e da rede de suporte do idoso para o 
enfrentamento da violência, utilizou-se o recurso gráfico do ge-
nograma e do ecomapa, seguindo as recomendações expressas 
no Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF)8.

Portanto, as informações de natureza qualitativa foram norte-
adas pelo Modelo Calgary, que por meio de entrevistas junto às 
famílias possibilita conhecer a dinâmica familiar. O genograma 
representa a árvore familiar e sua estrutura interna. O ecomapa é 
a visualização dos relacionamentos dos componentes da família 
com sistemas mais amplos, através de diagramas8.

Os gráficos ilustraram a estrutura familiar dos sujeitos da pes-

quisa, e suas redes sociais, bem como os vínculos e as redes de 
apoio do idoso vítima de violência doméstica.

RESULTADOS
A fim de caracterizar de forma visual as famílias dos idosos ví-
timas de violência doméstica, apresenta-se a seguir gráficos do 
genograma e ecomapa de cada família em estudo. Para melhor 
compreensão do leitor, utiliza-se também uma legenda com o 
significado de cada símbolo.

R.G. (pessoa índice), sexo feminino, 66 anos, solteira, anal-
fabeta. Não teve filhos, aposentada, com renda familiar de 
dois salários mínimos. Mora em casa própria desde o nasci-
mento com duas irmãs, um irmão e um sobrinho. É portado-
ra de hipertensão e diabetes. Também deficiência visual. Faz 

 
Figura 1.  Genograma e Ecomapa da Família Gomes. Massapê - CE, 2008
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Figura 2.  Genograma e Ecomapa da Família Ribeiro. Massapê - CE, 2008
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uso de captopril (25mg), glibenclamida (5mg). Essa família 
tem como rede de ajuda financeira a aposentadoria da idosa 
e de sua outra irmã mais velha também aposentada. A irmã 
mais nova de 55 anos (agressora) não trabalha e depende da 
aposentadoria das outras com quem convive. Esta é a tuto-
ra destas duas senhoras aposentadas. O sobrinho e irmão da 
agredida são alcoólatras.

O suporte emocional da idosa agredida é sustentado pelo 
forte vínculo que existe com sua irmã mais velha aposenta (70 
anos). Esta idosa afirma que a irmã mais nova (sua tutora finan-
ceira) sempre a agride verbalmente, é muito “ignorante”, e está 
sempre se queixando de ser responsável por ela. 

A agredida relatou que tem um relacionamento distante entre 
seu irmão e sobrinho, pois eles passam a maior parte do tempo 
fora de casa. Ela está sempre se queixando de sua deficiência 
visual e por causa desse problema e da dependência que isso 
lhe causa deseja muito a morte, afirmando veementemente que 
é inválida e só está ocupando outras pessoas.

Conforme a idosa agredida existe vínculo moderado entre ela 
e a Estratégia Saúde da Família, pois não freqüenta o posto de 
saúde. A Agente de Saúde faz visitas domiciliárias com regulari-
dade mensal e quando adoece ou tem algum problema de saúde 
o médico da equipe vai até sua casa.  

Pelo relato da idosa, pode-se perceber que esta usuária do 
serviço de saúde da ESF do Morgado vive num contexto fami-
liar em que é vítima de violência financeira, quando ela mesma 
comenta que sua irmã mais nova é tutora de seus recursos mo-
netários (aposentadoria) e que, apesar disso, não faz bom uso 
dos recursos que recebe e ainda a trata mal e vive em constante 
desarmonia no dia-a-dia. 

Pasinato9 considera a violência financeira ou econômica 
como aquela em que há apropriação dos rendimentos dos ido-
sos, da pensão e de propriedades sem que esses recursos sejam 
utilizados pelo beneficiado. Normalmente o responsável por 
esse tipo de abuso é um familiar ou alguém muito próximo em 
quem a pessoa idosa confia. É muito comum principalmente en-
tre os membros de uma família que tem como eixo de sustenta-

ção monetária a aposentadoria dessa pessoa.
J. R. (pessoa índice), sexo masculino, 64 anos, analfabeto, ca-

sado com M. G. R., de 52 anos. Eles tiveram 02 filhos. Essa famí-
lia tem como rede de ajuda financeira a aposentadoria do idoso, 
pois a esposa não é aposentada e a mesma não realiza nenhuma 
atividade para aumentar a renda familiar, dedica-se assim ao 
trabalho doméstico em sua casa. O idoso faz plantações para 
garantia de ajuda financeira mensal da família.

O apoio emocional do agredido é sustentado pelo forte 
vínculo que existe entre ele e sua filha de 21 anos que mora 
na casa do casal. O casal tem relacionamento conflituoso en-
tre si, pois a esposa está sempre comentando que quando o 
idoso era jovem a fez sofrer muito por causa de relaciona-
mentos amorosos extraconjugais. Eles têm residência própria. 
Ambos fazem tratamento para hipertensão. O agredido tem 
dificuldade na acuidade auditiva. Porém, esse problema não 
o impede de freqüentar mensalmente a Unidade Básica de 
Saúde, sem que ninguém o acompanhe. 

Sua esposa é tabagista. Ele a identifica como agressora, pois 
está sempre o tratando mal, em constante atrito. Ele relatou que 
ela não se preocupa com ele, nem quando está doente, nem 
com sua alimentação e higiene pessoal.

Pela explanação do idoso J. R. há um contexto de negligência 
por parte de sua esposa, identificada como sua principal cuidadora. 

Pasinato9 infere que a negligência refere-se à recusa ou omis-
são de cuidados às pessoas que se encontram em situação de 
dependência ou incapacidade, tanto por parte dos responsáveis 
familiares ou do governo. Geralmente, se manifesta associada a 
outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e 
sociais, em particular, para os que se encontram em situação de 
múltipla dependência ou incapacidade.

L. R. F., 85 anos (idoso) casou-se com M. C. A. (idosa), 79 
anos em 1950. Eles tiveram 10 filhos, 43 netos e 05 bisnetos. Os 
idosos têm como rede financeira para o seu sustento e de dois 
filhos as duas aposentadorias. Moram com estes idosos uma fi-
lha casada, a qual tem dois filhos. Além destes, também convive 
com eles um filho solteiro de 36 anos, alcoólatra, usuário de 

 
Figura 3.  Genograma e Ecomapa da Família Farias. Massapê - CE, 2008
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droga, provavelmente maconha.
O suporte emocional desse casal é sustentado pelo forte 

vínculo que existe entre eles e sua filha casada de 41 anos. 
O casal índice tem um relacionamento conflituoso com esse 
filho alcoólatra que é usuário de drogas. Eles referiram que 
já sofreram vários episódios de agressões físicas desse filho, 
pois este agressor está sempre lhes extorquindo dinheiro 
para a compra de seus vícios. O casal idoso também co-
mentou que essas agressões ocorrem na ausência da filha e 
quando o agressor está sob efeito do álcool ou outra droga. 
A equipe da ESF teve oportunidade de verificar várias vezes 
as agressões e comunicou as autoridades jurídicas do mu-
nicípio para que fossem tomadas providências cabíveis para 
resolução desse problema. Esse agressor já foi preso duas 
vezes por atentado e agressões físicas e tentativa de homi-
cídio contra seus pais. Apesar desses conflitos familiares, os 
idosos sofrem muito quando seu filho é detido ou é preso 
pela polícia por esses motivos. Para eles, seu filho precisa 
de tratamento psicológico.

Existe um forte vínculo com a ESF, pois a residência desse 
casal está muito próxima à Unidade de Saúde local. A idosa tem 
diabetes e deficiente visual, faz uso de glibenclamida (duas ve-
zes por dia). O idoso tem hipertensão e usa o captopril (25mg).

Melo10 aponta que vários estudos foram realizados na 
tentativa de determinar quais os fatores associados a maus 
tratos contra idosos. História de abuso de álcool ou dro-
gas e de distúrbio psicopatológico no cuidador ou em sua 
família são fatores de risco bem conhecidos. Diminuição 
de capacidade cognitiva e física e conseqüentemente uma 
maior dependência, foi considerada inicialmente como fa-
tor de risco para a violência contra idosos; entretanto, estu-
dos posteriores mostraram que idosos maltratados não eram 
mais debilitados que aqueles que não sofriam maus tratos, 
sendo talvez até mais capazes, especialmente nos casos de 
abuso físico e verbal. Os casos de maus tratos comunicados 
às autoridades, contudo, envolvem mais freqüentemente os 
mais idosos e dependentes.

Pela exposição do histórico, a idosa da Família Farias vive sob 
agressão psicológica. Situação na qual se refere às agressões ver-
bais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humi-
lhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social9.

F.A.C, 67 anos, sexo masculino (pessoa índice), casado com 
M. M. A. H., 47 anos. Têm seis filhos: três homens e três mulhe-
res.  Esta família tem como rede de ajuda financeira suas forças 
de trabalho, pois o idoso não é aposentado, vive da pesca e sua 
esposa realiza trabalhos domésticos, lavando roupas na casa dos 
vizinhos. O filho agressor faz uns bicos e trabalha como pintor, 
mas não ajuda financeiramente dentro de casa. A família tam-
bém recebe benefícios do Programa Bolsa Família.

O apoio emocional dessa família é sustentado por um forte 
vínculo que existe entre eles e sua filha de 29 anos que mora na 
mesma rua. O casal principalmente, o idoso, tem relacionamen-
to conflituoso com o filho de 26 anos que é alcoólatra. Este tem 
uma filha de dois anos que mora com ele e seus pais em uma 
casa própria há sete anos nessa localidade.

Segundo a pessoa índice existe um vínculo moderado com a 
ESF, pois o mesmo vai a UBS para receber a medicação Capto-
pril e para consultas.

Pela exposição dos relatos do idoso da Família Carvalho, o agre-
dido sofre violência financeira, pois tem de sustentar financeira-
mente sua neta, em decorrência da irresponsabilidade de seu filho 
que é alcoólatra e não tem responsabilidade com sua família. 

Em relação a esse fato, Moraes11 destaca em pesquisa feita pelas 
denúncias recebidas pelo Serviço de Assistência Social do muni-
cípio de Campo de Grande (MS) que 6% dos registros atendidos 
trata-se de queixas relativas a violência econômica ou financeira. 
Revela também nesse estudo que 56% das pessoas que sofreram 
esse tipo de violência são constituídas por mulheres.

Identificação das redes de apoio que o idoso busca para o 
enfrentamento da violência
Nesta etapa da pesquisa procurou-se identificar as redes de aju-
da financeira, de afetividade e apoio emocional e de informa-
ções dos idosos vítimas de violência intrafamiliar.

 
Figura 4.  Genograma e Ecomapa da Família Carvalho. Massapê - CE, 2008
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As redes de ajuda financeira 
As redes de ajuda financeira compreendem pessoas, grupos 
ou entidades que emprestam ou dão dinheiro ou outro bem 
material no auxílio aos idosos vítimas de algum tipo de vio-
lência, no momento em que não conseguem obtê-los por si 
mesmos para suprir suas necessidades. As redes de ajuda fi-
nanceira aos idosos vítimas de violência são: a aposentado-
ria, a família, o Programa Bolsa Família (programa de ajuda 
governamental de transferência de renda destinado às famí-
lias em situação de extrema pobreza)12.

As redes de informação
As redes de informação prestada aos idosos vítimas de agressão 
intrafamiliar incluem as pessoas, os grupos ou entidades, com 
as quais os idosos buscam informações diante de suas dúvidas 
e ou problemas.

No município de Massapê, as redes informações mais procu-
radas pelos idosos que fizeram parte da pesquisa foram: Delega-
cia Policial, Ministério Público, Estratégia Saúde da Família e o 
Centro de Referência em Assistência Social - CRAS.

As redes de afetividade e de apoio emocional 
Consideram-se redes de afetividade e de apoio emocional as 
pessoas ou grupos que, segundo os idosos do estudo, os levam 
a crer que são amados e valorizados, sentindo-se como parte de 
um grupo social.

Os cinco participantes comentaram que a família constituía 
sua rede de afetividade e de apoio emocional. A maioria referiu-
se aos filhos ou a pessoas ligadas ao convívio familiar. 

As redes de ajuda na divisão de responsabilidades 
As redes de divisão de responsabilidades são entendidas, 
segundo os objetivos da pesquisa, como pessoas, grupos ou 
entidades que ajudem nas atividades domésticas, incluindo 
os cuidados com os idosos, especificamente, os idosos inca-
pacitados fisicamente.

Apenas a idosa da Família Gomes citou a família como rede 
de apoio na divisão de responsabilidades. Por causa da sua de-
ficiência visual depende da sua tutora (irmã mais nova) para re-
alizar suas atividades de vida diária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se realizar este estudo, buscou-se conhecer o cotidiano da 
população idosa, com especial destaque para a situação da vio-
lência, que acarreta graves conseqüências para a sociedade, 
além de gerar um aumento da demanda nos serviços de saúde.

Assim, a pesquisa permitiu uma aproximação à problemática 
da violência no contexto familiar a partir da visão dos idosos 
que, muitas vezes, representam as principais vítimas. O estudo 
possibilitou a apreensão dos efeitos da violência ocorrida em 
idosos, identificou o tipo de violência que os afetam e suas rea-
ções diante de um ato que consideram violência. Foi citado, por 
eles, que os principais tipos de violência ocorridas no âmbito fa-
miliar são episódios de agressão física, psicológica, negligência, 
abuso econômico e outros. Verificou-se que a violência contra o 
idoso pode assumir várias formas e ocorrer em diferentes situa-
ções; e por diferentes motivos, ainda hoje, conforme a realidade 
estudada é subdiagnosticada e subnotificada.

Foi percebido também no estudo que as redes de apoio social 
para o enfrentamento da violência doméstica contra o idoso, 
ainda são pessoas, órgãos e instituições que precisam de um 
maior apoio do governo, visto ser esse um problema que abraça 
fatores de ordem socioeconômico e cultural. Na pesquisa, foram 
citados apenas órgãos públicos, como a Delegacia de Polícia, 
Ministério Público, Estratégia Saúde da Família e o CRAS. 

Foi denotado que as Unidades Básicas de Saúde ainda procu-
ram atender ao idoso dentro dos limites patológicos, sem intervir 
na assistência voltada ao convívio social. Muitos idosos ainda são 
atendidos por programas (hipertensão e diabetes, por exemplo).  
Através desse enfoque, nota-se que é necessária uma ação interse-
torial para melhorar a assistência ao idoso, no município avaliado.

Diante das situações encontradas, acredita-se que se fazem ne-
cessárias ações interdisciplinares e de enfermagem para, conjunta-
mente com autoridades comunitárias e governamentais, proporcio-
narem políticas públicas com o intuito de promover a Proteção às 
Pessoas Idosas no tocante às situações de violência em Massapê. 

A Estratégia Saúde da Família deve colaborar ativamente para 
que haja redução de maus tratos e violência intrafamiliar aos 
idosos, utilizando-se de melhores ações de sistematização da 
assistência de enfermagem, já que estes profissionais participam 
do convívio cotidiano com as famílias de sua área adscrita.        
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