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RESUMO 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Dentre as várias condições crônicas que acometem o 
idoso, a violência se destaca por suas sérias consequências, especialmente quando 
praticada contra aqueles mais fragilizados. Diante da complexidade do problema, as 
ações para o seu enfrentamento devem necessariamente se dar em rede, envolvendo 
todos os níveis do setor saúde, desde que integrados a outros setores sociais tais como 
Justiça, Segurança e Assistência Social. Visando contribuir para a organização da 
atenção aos idosos vítimas de maus tratos, o objetivo deste estudo é fazer um 
diagnóstico da rede de proteção ao idoso em situação de violência na cidade de Juazeiro 
do Norte, Ceará. Para tanto, essa pesquisa se propôs a identificar as instituições que 
realizam algum tipo de atividade/ação para o idoso em situação de violência, 
caracterizar essas instituições em relação aos recursos humanos disponíveis e aos 
serviços prestados, avaliar o grau de integração desses serviços com a atenção básica e 
identificar os sistemas de notificação disponíveis para o monitoramento da violência.  

MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, realizado na cidade de Juazeiro do 
Norte-CE. Foram realizadas entrevistas com gestores da secretaria de saúde e de 
desenvolvimento social e do trabalho com a finalidade de identificar as unidades no 
município que atuam na proteção ao idoso em situação de violência. As unidades 
identificadas foram visitadas e o seu coordenador local ou profissional designado por 
ele foi entrevistado por meio de um questionário semiestruturado. Os dados obtidos 
foram analisados buscando-se avaliar o grau de adequação dos serviços às orientações 
das políticas públicas de combate à violência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Juazeiro do Norte dispõe de várias unidades que 
poderiam atuar em conjunto com a atenção básica constituindo uma rede de proteção ao 
idoso em situação de violência. Porém, as ações desenvolvidas pela maioria dessas 
unidades são limitadas, pois enfrentam problemas de infraestrutura inadequada e de 
recursos humanos insuficientes. As unidades de assistência social parecem já atuar com 
um fluxo bem estabelecido e em conjunto com o Ministério Público, entretanto as ações 
das unidades do setor saúde estão desarticuladas desses outros serviços. A 
subnotificação dos casos de violência contra o idoso também foi identificada. Chama 
atenção a secretaria municipal de saúde não possuir uma coordenação do programa 
estratégico da saúde do idoso. Investimentos em infraestrutura das unidades, em 
recursos humanos e na organização do fluxo de referência e contra referência entre as 
diversas unidades são necessários para que esses serviços atuem no formato de Rede 
intersetorial. A capacitação dos profissionais das equipes de saúde da família seria uma 
estratégia para superar a subnotificação dos casos de violência que vêm ocorrendo no 
município. A criação de uma coordenação do programa de saúde do idoso na secretaria 
municipal de saúde de Juazeiro do Norte e de um grupo intersetorial de discussão da 
violência seria importante para orientar os investimentos de acordo com as diretrizes das 
políticas públicas de saúde do idoso e de combate à violência. 

CONCLUSÃO: Juazeiro do Norte dispõe de algumas unidades para atenção ao idoso 
em situação de violência, porém estas atuam com infraestrutura inadequada, recursos 
humanos insuficientes. A falta de integração das unidades de saúde aos demais serviços 
limitam a integralidade do cuidado das vítimas de maus tratos. 

Palavras Chaves: Violência, Maus-Tratos ao idoso, Serviços de Saúde para Idosos. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Among the many chronic conditions that 
affect the elderly, violence stands out for its serious consequences, especially when 
practiced against those most vulnerable. Given the complexity of the problem, actions 
to confront these must necessarily take place in the network involving all levels of the 
health sector, if they are integrated with other social sectors such as Justice, Safety and 
Welfare. Aiming to contribute to the organization of care for elderly victims of abuse, 
the goal of this study is to make a diagnosis of network protection to elderly victims of 
violence in the city of Juazeiro do Norte, Ceará. To this end, the research aimed to 
identify the institutions that perform some sort of activity/action for the elderly in 
situations of violence, characterize these institutions in relation to human resources and 
the services provided, assess the degree of integration of these services with primary 
care and identify reporting systems available to monitor the violence. 

METHODS: This was a cross-sectional study conducted in the city of Juazeiro do 
Norte, CE. Interviews with managers of the secretary of health and social development 
work with the aim of identifying the units in the city that work to protect the elderly in 
situations of violence were made. The identified units were visited and the place 
designated by him or professional engineer was interviewed through a semi-structured 
questionnaire. The data were analyzed in an attempt to evaluate the suitability of 
services to public policy guidelines to combat violence.  

RESULTS AND DISCUSSION: Juazeiro do Norte has several units that could act in 
conjunction with the primary care constitutes a safety net for the elderly in situations of 
violence. However, the actions taken by the majority of these units are limited, once 
facing problems of inadequate infrastructure and insufficient human resources. The 
units of social assistance already seem to act with a well-established and flow together 
with the prosecution, however the actions of the units of the health sector are 
disarticulated these other services. The underreporting of violence against the elderly 
was also identified. Draws attention to the municipal health department does not have a 
coordination of strategic health program for the elderly. Investments in infrastructure 
units, human resources and organization of the flow of reference and counter-reference 
between the various units are required for these services operate in the intersectoral 
network format. The professional training of family health teams would be a strategy to 
overcome underreporting of violence occurring in the county. The creation of a 
coordination of the elderly in municipal health of Juazeiro do Norte health program and 
an intersectoral group discussion of violence would be important to guide investments 
in accordance with the guidelines of public health policies for the elderly and combat 
violence. 

CONCLUSION: Juazeiro do Norte has some units for elderly care in situations of 
violence, but they operate with inadequate infrastructure, insufficient human resources. 
The lack of integration of health facilities with limited services other comprehensive 
care for victims of abuse. 

Key Words: Violence, Elder Abuse, Health Services for the Aged. 
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APRESENTAÇÃO  

Atualmente, o Brasil vem passando por um processo de envelhecimento 

populacional. Esse fenômeno é um forte indício da melhoria das condições 

socioeconômicas e da qualidade de vida da população (IBGE, 2010a). Apesar desse 

cenário se caracterizar como uma situação positiva, ele também é motivo de 

preocupação, pois o idoso tem o perfil de morbimortalidade bastante diferente dos 

indivíduos mais jovens (FIRMO, BARRETO & LIMA-COSTA, 2003). Por 

conseguinte, os gestores e os profissionais de saúde precisam estar atentos para 

reorganizarem os serviços e responderem às novas necessidades que surgem com a 

transição demográfica do país. 

Dentre as novas demandas de saúde emergentes com o envelhecimento 

populacional, cabe destacar a violência praticada contra a pessoa idosa. Após o ano 

2000, é notável o crescimento de publicações nacionais que abordam esse tema. Além 

da medicina, em outras áreas como serviço social, psicologia, enfermagem, fisioterapia 

e direito, esse assunto vem ganhando uma importância maior a cada dia (MINAYO, 

2010). Em Juazeiro do Norte a violência também vem chamando atenção pela sua 

magnitude. No ano de 2010, a agressão foi a principal causa de morte por causas 

externas na população geral. Na população idosa a taxa de mortalidade por agressão 

neste município foi maior do que a média nacional (DATASUS, 2013). 

A violência não é um fenômeno em si, trata-se de uma situação complexa, 

socialmente construída. Esta é resultado de uma complexa interação de fatores 

individuais, relações interpessoais, contexto comunitário e fatores sociais. Desta forma, 

seu enfrentamento exige o envolvimento de diferentes instituições e atores sociais 

(KRUG, 2002). O seu reconhecimento precoce e o estabelecimento de ações que visem 

à interrupção do problema têm grande importância com vistas à garantia do direito de 

cidadania da população idosa (BRASIL, 2003). 

A magnitude da violência contra o idoso pode alertar gestores e profissionais de 

saúde sobre essa problemática como uma importante questão de saúde pública. Com 

relação aos gestores, essa sensibilização é um passo fundamental para que os mesmos 

tomem conhecimento sobre as políticas públicas de prevenção e enfrentamento das 

situações e as implantem em seus municípios. Para os profissionais de saúde, as 

discussões desse tema podem torná-los mais sensíveis para desenvolver ações de 
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prevenção, identificar precocemente os sinais de violência durante suas atividades, 

podem os capacitar para tomar as primeiras providências visando a sua interrupção e 

então acionar os serviços necessários para cada situação em particular. 

Apesar desta possibilidade concreta, a identificação de sinais de violência contra 

as pessoas idosas é frequentemente negligenciada na prática dos profissionais de saúde. 

Isso se deve, pelo menos em parte, a falta de perspectiva de suporte formal, tanto para 

as vítimas, como para os profissionais de saúde que lidam com os casos (BRASIL, 

2006c). 

Visando trazer ao debate as facilidades e entraves da organização de uma rede de 

atenção ao idoso vítima de violência em cidades do interior do Brasil, a presente 

pesquisa tem como objetivo identificar e descrever a estrutura operacional dos serviços 

de proteção ao idoso em situação de violência no município de Juazeiro do Norte, 

Ceará. O conhecimento dos serviços disponíveis tem importância fundamental para a 

elaboração de um plano de reorganização dos mesmos visando a construção e 

fortalecimento de uma rede de atenção, adequada às diretrizes das políticas públicas 

pré-existentes. Espera-se que os resultados encontrados em Juazeiro do Norte não se 

restrinjam ao município, mas possam representar dificuldades comuns a outras cidades 

de mesmo porte no interior do Brasil. 

Para atingir os objetivos propostos o estudo obedeceu um delineamento 

transversal, exploratório e descritivo. O estudo foi realizado no município de Juazeiro 

do Norte, que está localizado no extremo sul do estado do Ceará. Gestores, 

coordenadores dos serviços de atenção ao idoso em situação de violência e 

coordenadores dos serviços de vigilância epidemiológica foram entrevistados utilizando 

questionários semiestruturados. Os dados colhidos foram analisados e comparados com 

as normatizações conferidas pelas políticas públicas. 

Como será visto mais adiante, a grande prevalência das diversas manifestações 

da violência e seus efeitos nefastos, bem como a crescente mobilização social em busca 

da garantia dos direitos humanos têm fomentado uma série de ações governamentais, 

especialmente envolvendo as áreas da Justiça, Saúde, Assistência Social, Segurança, 

dentre outras. Infelizmente, tanto a visibilidade do problema, como as repercussões das 

legislações e políticas protetoras nem sempre chegam aos municípios menores, 
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localizados fora das regiões sul e sudeste brasileiras, como é o caso de Juazeiro do 

Norte. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para a mudança deste quadro. 

Esta Dissertação está dividida em nove seções que são apresentadas na seguinte 

ordem: Introdução, Justificativa, Questões Norteadoras, Objetivos, Métodos, 

Resultados, Discussão, Conclusões e Recomendações Finais e Bibliografia. A 

Introdução é subdividida em quatro subseções. A primeira irá abordar a conjuntura atual 

da violência contra o idoso. Debruça-se com as diferentes definições e tipologia das 

violências. O modelo ecológico proposto pela Organização Mundial de Saúde para 

compreender os fatores envolvidos nas diferentes manifestações de violência também é 

apresentado. São oferecidos alguns dados epidemiológicos para melhor conhecimento 

da magnitude e das consequências desse problema no mundo e principalmente no 

Brasil. A segunda subseção faz uma breve atualização sobre as políticas públicas de 

proteção ao idoso em situação de violência. Discorre sobre a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência que é um instrumento 

orientador do setor saúde no enfrentamento da violência. A terceira subseção discute a 

necessidade de reorganização dos serviços de saúde fragmentados em Rede de Atenção 

à Saúde para garantir a integralidade da atenção, a intersetorialidade das ações e o 

enfrentamento mais eficaz da violência. Por esse motivo, definições de Redes de 

Atenção à Saúde com descrição de seus elementos fundamentais são abordadas. A 

quarta e última subseção focaliza de forma mais profunda a organização das Redes de 

proteção ao idoso em situação de violência, comenta as atividades que devem ser 

desenvolvidas pela atenção básica na prevenção e detecção precoce de idosos em 

situação de violência e a importância do trabalho em conjunto com outros serviços 

complementares de forma intersetorial. 

Em seguida são apresentadas as justificativas do estudo, dentre estas a 

importância do diagnóstico da rede de proteção ao idoso em situação de violência para 

reorganização da atenção à saúde do idoso no município. Nas duas seções seguintes, as 

questões norteadoras e os objetivos da pesquisa são expostos. Na seção de Métodos 

estão descritos o desenho da pesquisa, a população de estudo, estratégia de seleção da 

amostra de estudo, com seus critérios de inclusão e exclusão. Uma breve descrição do 

município onde a pesquisa se deu também é realizada. 
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Posteriormente, os resultados das entrevistas são apresentados focando nas ações 

desenvolvidas, nos recursos humanos e na infraestrutura dos serviços disponíveis, na 

integração da atenção básica a estes serviços e no sistema de notificação e 

monitoramento da violência utilizado pelo setor saúde. A seguir, na discussão, os 

resultados são analisados comparando a adequação dos serviços disponíveis em 

Juazeiro do Norte para a proteção ao idoso em situação de violência às políticas 

públicas vigentes e a outros estudos realizados em diferentes regiões do País. Em 

seguida são apresentadas algumas conclusões e recomendações que poderiam ser 

implantadas no município para melhorar a atuação dos serviços na proteção ao idoso em 

situação de violência. Finaliza-se com as referências que serviram de fonte de 

informação para esta dissertação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Definições, magnitude, fatores de risco e consequências da violência contra o idoso. 

 

Atualmente, a população brasileira vem passando por um processo de 

envelhecimento decorrente, principalmente, da queda continuada da taxa de 

fecundidade e do aumento da esperança de vida ao nascer. Chama a atenção o 

incremento da população de 60 anos ou mais que, em 1999, representava 9,1% da 

população total brasileira e em 2009 atingiu um número de pessoas que corresponde a 

11,3% desta população (IBGE, 2010a). 

Esse fenômeno tem gerado novas demandas aos serviços de saúde, despertando a 

necessidade de conhecê-las para então formular novas estratégias de intervenção e 

garantir a saúde dessa parcela da população. O padrão de morbimortalidade da 

população idosa difere bastante das outras faixas etárias. Esses indivíduos apresentam 

um maior número de doenças e condições crônicas e degenerativas que requerem mais 

serviços sociais e de saúde e por mais tempo (FIRMO et al., 2004). 

Além dos agravos crônicos habitualmente considerados nos serviços de saúde, a 

perda ou redução da autonomia aumenta a vulnerabilidade do idoso a outras situações 

desfavoráveis, dentre as quais a violência doméstica. Cuidadores despreparados e 

sobrecarregados tendem a agravar essa situação (BRASIL, 2006c). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os maus-tratos na terceira idade 

podem ser definidos como “um ato único ou repetido, ou ainda, ausência de ação 

apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de um 

relacionamento de confiança” (WHO, 2002, p. 03). 

O abuso contra o idoso pode se manifestar de várias formas. Por esse motivo o 

Ministério da Saúde propôs algumas categorias visando padronizar a nomenclatura e as 

definições de suas formas mais frequentes. São estas: (BRASIL, 2001). 

 Abuso físico ou maus-tratos físicos – uso de força física que pode produzir uma 

injúria, ferida, dor ou incapacidade. 
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 Abuso psicológico ou maus-tratos psicológicos – agressões verbais ou gestuais 

com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade 

ou ainda isolá-la do convívio social. 

 Abuso sexual - ato ou jogo sexual que ocorre em relação hetero ou homossexual 

que visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas 

eróticas e sexuais impostas por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças. 

 Abandono – ausência ou deserção, por parte do responsável, dos cuidados 

necessários às vítimas, ao qual caberia prover custódia física ou cuidado. 

 Negligência – recusa, omissão ou fracasso por parte do responsável no cuidado 

com a vítima. 

 Abuso financeiro - exploração imprópria ou ilegal e ou uso não consentido de 

recursos financeiros do idoso. 

 Autonegligência – conduta de pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou 

segurança, com a recusa ou o fracasso de prover a si mesmo um cuidado 

adequado.  

Embora a violência sempre tenha estado presente na história da humanidade, em 

algumas situações ela pode ser evitada e suas consequências reduzidas. Mudanças nas 

atitudes, comportamentos, condições sociais, econômicas, políticas e culturais parecem 

fundamentais para a sua prevenção. Nos esforços para combater a violência, a OMS 

propôs um modelo explicativo que ajuda a compreender suas múltiplas causas. Por 

contemplar diferentes níveis, relacionados entre si, este modelo foi denominado de 

modelo ecológico da violência (FIGURA 01). Baseado no modelo ecológico de 

Bronfenbrenner (1974), inicialmente, o modelo foi utilizado para explicar os casos de 

abuso infantil e violência juvenil. Mais recentemente pesquisadores o têm utilizado para 

compreender a violência praticada pelo parceiro íntimo e o abuso de idosos (KRUG, 

2002). 
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Figura 01 – Modelo Ecológico para Compreender a Violência 

 

FONTE: KRUG, 2002 modificado pelo autor.  

 

Como pode ser visto na referida figura, a violência não é explicada por um único 

fator. Esta é construída socialmente, sendo resultado de uma complexa interação de 

características individuais dos envolvidos, ligadas aos relacionamentos pessoais, aos 

contextos comunitário e ao macrossocial, que influenciam, sobremaneira, o 

comportamento dos indivíduos (KRUG, 2002).  

Como apresentado por KRUG (2002), o primeiro nível do modelo ecológico 

compreende algumas características individuais, tais como: idade avançada, 

incapacidade funcional, impulsividade, baixa escolaridade e histórico de sofrer abuso, 

que aumentam a chance do indivíduo ser uma vítima da violência ou se envolver em 

situações de violência como autor da agressão (KRUG, 2002). 

O segundo nível do modelo compreende as características do padrão de relação 

interpessoal entre o agressor e a vítima. Relação de dependência física, psicológica, 

social ou econômica pode predispor à violência. Quando o agressor é um membro da 
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família como companheiro(a), pais ou filhos, o ato violento tende a se tornar crônico, 

pois os indivíduos estão unidos por uma relação contínua, o que amplia as 

oportunidades para a agressão. Quando um idoso sofre violência por parte de seu filho, 

é comum que este tenha sofrido violência por parte dos pais na infância. Justamente 

quando esses pais passam a ser dependentes desse filho, trocando de papeis, este pode 

perpetuar o ato de violência sofrido quando criança, mesmo que de forma inconsciente 

(KRUG, 2002). 

A forma de organização de uma comunidade, terceiro nível do modelo ecológico, 

pode gerar violência. Comunidades com alta densidade demográfica, população 

heterogênea, com muita mobilidade social, com presença de tráfico de drogas, 

desemprego e isolamento social são habitualmente as que apresentam maior chance de 

violência (KRUG, 2002). 

 O quarto e último nível compreende as normas sociais que apoiam a violência 

como uma forma aceitável para resolver conflitos, tais como a desvalorização do papel 

social do idoso, além da pobreza e das desigualdades sociais (KRUG, 2002). 

A partir do modelo ecológico para compreender a violência, as ações de prevenção 

devem abordar todos os quatro níveis: individual, relacional, comunitário e sociedade, 

pois eles se sobrepõem (KRUG, 2002; GALHEIGO, 2008). Nesse sentido a OMS 

(2002) sugeriu várias recomendações de prevenção da violência praticada contra a 

pessoa idosa. A primeira delas é o investimento em conscientização e educação para que 

as pessoas percebam que o idoso pode trazer contribuições positivas para a sociedade. 

Essa educação deve ser iniciada desde a escola primária. Além do mais, a sociedade 

precisa ser sensibilizada para entender que o abuso praticado contra o idoso é um 

problema a ser combatido e os idosos têm que ter conhecimento de seus direitos, bem 

como dos serviços e recursos disponíveis para a sua proteção. 

A segunda recomendação é o fortalecimento das relações intergeracionais. O 

isolamento social do idoso pode ser superado através de um relacionamento mais 

próximo e positivo entre os mais velhos e os mais jovens. Outra recomendação é a 

capacitação dos profissionais, que devem ser treinados para reconhecer de forma 

precoce os sinais e sintomas de idosos em situação de violência e como atuar na 

proteção das vítimas. A quarta recomendação é o empoderamento dos idosos, para que 

eles sejam capazes de defender por si próprios os seus direitos (WHO, 2002). 
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A disponibilidade de ambientes adequados para o lazer de idosos ajuda na sua 

socialização e prevenção da solidão. Os meios de comunicação também têm um papel 

importante na prevenção dos maus tratos praticados contra o idoso. A mídia pode atuar 

na construção de uma imagem mais positiva do idoso perante a sociedade. Algumas 

soluções estruturais também foram citadas, como a adequação dos serviços de saúde 

para essa faixa etária. E por último, investimentos em pesquisas que possam estimar a 

magnitude, as causas e as características dos maus tratos praticados contra os idosos 

(WHO, 2002). 

Algumas pesquisas foram realizadas para conhecer a magnitude da violência e 

algumas de suas características. Em cinco estudos realizados em países desenvolvidos, 

os abusos físicos, psicológicos, financeiros e a negligência em ambiente domiciliar, 

tiveram uma prevalência de 4 a 6 % nas pessoas idosas (KRUG, 2002). Em outra 

revisão sobre o tema, Espíndola e Blay (2007), considerando inquéritos populacionais 

em diferentes partes do mundo, encontraram prevalências de abuso físico no ambiente 

doméstico contra idosos bastante discrepantes, variando de 1,2% (Holanda) a 16,5% 

(Finlândia). 

No Reino Unido foi realizado um estudo em 2006 para estimar a prevalência de 

maus tratos contra idosos. Foram entrevistados 2.111 idosos e 2,6% relataram ter 

sofrido maus tratos em domicílio (BIGGS, 2009). Um estudo nos Estados Unidos com 

uma amostra nacional de 5.777 pessoas com 60 anos ou mais, no ano de 2008, indicou 

que 11,4% dos entrevistados haviam relatado ter sofrido maus tratos no período de doze 

meses antes da entrevista (ACIERNO, 2010).  

Já Naughton et al. (2012), em inquérito populacional na Irlanda, entrevistando 2.021 

pessoas com 65 anos ou mais, estimaram a prevalência de abuso e negligência nesta 

população de 2,2% nos doze meses anteriores à entrevista. Neste estudo o tipo mais 

frequente de maus tratos relatado foi o abuso financeiro, seguido pelo psicológico. 

Dentre os que referiam ser vítimas de violência doméstica, 25% sofriam mais de um 

tipo de violência. Baixa renda, dependência física, distúrbio mental e falta de apoio 

social foram associados a um maior risco de maus tratos. 

Estudos realizados no Canadá, Holanda e Estados Unidos não encontraram 

diferenças na prevalência de abusos em relação ao sexo. No entanto, em um estudo 

realizado na Finlândia, as mulheres foram as maiores vítimas dos abusos com 
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prevalência de 7%, enquanto no sexo masculino a prevalência foi de 2,5% (KRUG, 

2002). 

No Brasil, os estudos sobre a magnitude do problema ainda são escassos. No 

período de 1997 a 2003 a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) coordenou um 

estudo multicêntrico denominado SABE – Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento - para 

traçar o perfil da população idosa da América Latina e Caribe. No Brasil, esse estudo foi 

realizado na cidade de São Paulo, através de entrevista domiciliar, usando-se um 

questionário que contemplava o tema da violência doméstica contra idosos, dentre 

outros. Participaram efetivamente do estudo na cidade de São Paulo 2.143 idosos. 

Segundo os autores, 1,1% dos entrevistados tinham algum sinal positivo para a 

violência, sendo ligeiramente mais frequente no sexo feminino (1,4%) e entre os com 75 

anos ou mais (2,2%). Ter baixa escolaridade (7,1%), ser solteiro (4,7%), divorciado ou 

separado (3,6%) foram características que aumentaram o risco individual para sofrer 

violência. Também foi encontrada uma forte associação entre declínio cognitivo e maus 

tratos. Idosos com dificuldade funcional ou doenças clínicas que trazem perda de 

autonomia física e cognitiva (doenças neurológicas, reumáticas, quedas e doenças 

psiquiátricas) também tiveram uma maior prevalência de abuso (SANCHES, 2006). 

Outro estudo na região sudeste, um pouco mais recente, foi o realizado na cidade de 

Niterói-RJ no ano de 2006. Através de estudo transversal, de base populacional, com 

idosos não institucionalizados a pesquisa também estimou a magnitude do problema em 

nosso meio. Dos 322 idosos entrevistados, 10,1% relatou ter sofrido pelo menos um ato 

de violência física no domicílio no ano anterior à entrevista (MORAES; JUNIOR & 

REICHENHEIM, 2008). 

O primeiro grande estudo nacional sobre o tema foi realizado em 2008 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) foram entrevistadas 21.039 pessoas com mais de 60 anos. Destas, 

1,4% revelou ter sofrido algum tipo de violência nos 12 meses anteriores à entrevista 

(IBGE, 2010b). Outro estudo de âmbito nacional analisou as 3.593 notificações de 

violência contra o idoso, realizadas no ano de 2010 e registradas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Do total dos casos notificados, 52,3% 

eram referentes a vítimas do sexo feminino, sendo o domicílio o principal local de 

ocorrência dos casos (78,8%). O baixo nível de escolaridade e a falta de companhia 

matrimonial foram as características pessoais mais frequentes entre os casos notificados 
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(87,9% e 58,1% dos mesmos tinham tais características, respectivamente) 

(MASCARENHAS et al., 2012). As manifestações de violência contra o idoso mais 

notificadas, em ordem decrescente, foram: violência física (67,7%), psicológica 

(29,1%), negligência (27,8%), financeira (7,9%), abuso sexual (3,7%) e tortura (3,3%). 

Destes, o abuso físico foi mais prevalente no sexo masculino, enquanto os outros tipos 

de violência foram mais frequentes no sexo feminino (MASCARENHAS et al., 2012). 

A situação parece um pouco mais séria na região nordeste. Estudo realizado na 

cidade de Recife no ano de 2010, com entrevista a 274 idosos, apontou estatísticas ainda 

mais alarmantes. Estimou-se que 20,8% dos idosos da comunidade haviam apresentado 

algum sinal de violência e que a maioria das vítimas pertencia ao sexo feminino 

(DUQUE, 2012). Em Camaragibe, na região metropolitana de Recife, uma amostra 

representativa de idosos (315) de uma unidade básica de Saúde foi entrevistada e 21% 

destes confirmaram ter sofrido maus tratos. O local de maior prevalência de violência 

foi o ambiente domiciliar (62,1%). Chama a atenção o fato de que 71,3% dos idosos que 

haviam sofrido maus tratos haviam reagido passivamente, sem o reconhecimento de 

seus direitos, pois apenas 4,5% denunciaram às autoridades competentes (MELO; 

CUNHA & FALBO NETO, 2012). 

Em Fortaleza foi realizada uma pesquisa a partir da análise de 291 notificações de 

violência contra idoso, registradas no serviço de denúncia “Alô Idoso” no ano de 2007. 

Os resultados mostraram que os casos denunciados preferencialmente eram mulheres, 

com idade entre 71 e 80 anos, e que o tipo de violência mais frequentemente denunciado 

foi o abuso psicológico, seguido de negligência, violência econômica e física. Segundo 

o autor, a maior parte dos idosos vitimados (66,5%) havia sido vítima de mais de um 

tipo de violência (NOGUEIRA; FREITAS & ALMEIDA, 2011). 

Como visto acima, vem crescendo o número de pesquisas que tentam quantificar e 

caracterizar a violência, porém elas ainda são um tanto heterogêneas, com relação à 

metodologia utilizada. Alguns estudos são realizados com base em inquéritos 

populacionais, enquanto outros realizam levantamentos de dados notificados em 

instituições oficiais. Essa falta de padronização dos estudos dificulta a comparação entre 

eles. Entretanto, pode-se observar que já existem algumas evidências de que existe uma 

maior prevalência de violência entre os idosos do sexo feminino, entre os com 75 anos 

ou mais, entre as viúvas, entre os dependentes física ou emocionalmente e residindo 
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com familiares, um dos quais é o agressor. Já o perfil do agressor contra o idoso parece 

ser um adulto de meia idade, do sexo masculino, geralmente um filho, dependente 

financeiramente da vítima, podendo apresentar dependência de álcool ou outras drogas 

ou problemas mentais (PASINATO, CAMARANO & MACHADO, 2006; 

NOGUEIRA, FREITAS & ALMEIDA, 2011; MASCARENHAS et al., 2012; 

NAUGHTON, 2012). 

Os estudos sobre as consequências da violência no idoso ainda são bastante 

escassos, e os que as quantificam, em sua grande maioria, contabilizam apenas os casos 

mais graves que evoluíram para internação hospitalar ou falecimento da vítima. Porém, 

os poucos estudos demonstram que o impacto da violência praticada contra o idoso são 

grandes pode ser bem maior para os idosos que para a população adulta. Devido à sua 

maior fragilidade física, é mais comum necessitarem de internamento hospitalar, 

sofrerem sequelas e ficarem com limitações funcionais após agressões físicas mais 

violentas (KURG, 2002; MINAYO & DESLANDES, 2009). Um estudo nos Estados 

Unidos acompanhou 2.812 idosos, com e sem sinais de maus tratos, por 13 anos. Nestes 

dois grupos, os possíveis fatores que poderiam influenciar na mortalidade, como idade, 

sexo, capacidade funcional e cognitiva entre outros, foram controlados e não foi 

encontrada nenhuma influência significativa destes sobre a mortalidade. Após este 

seguimento, observou-se que entre os que haviam sido casos suspeitos de violência na 

primeira etapa do estudo, somente 9% estavam vivos, enquanto que entre os que não 

apresentavam sinais de maus-tratos, 40% haviam sobrevivido. Os pesquisadores 

concluíram que os maus tratos contra idosos podem contribuir como risco adicional de 

morte (LACHS, 1998). 

As consequências da violência na saúde dos idosos variam de acordo com o grau de 

parentesco do agressor, a idade da vítima, o tipo de violência praticada e sua 

intensidade, o tempo em que ela é perpetuada e a concomitância de mais de um tipo de 

violência. Essas consequências se apresentam de forma inespecífica e a concomitância 

de mais de um tipo de violência dificulta o conhecimento das consequências de cada 

tipo de abuso separadamente (MORAES, PERES & REICHENHEIM, 2011). 

A violência pode ter como consequência danos físicos e psicológicos para as suas 

vítimas. Estudos já associaram a depressão como consequência da violência praticada 

contra os idosos. Outros estão estabelecendo que sintomas de ansiedade, isolamento, 
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sensação de culpa e vergonha podem ser consequência de maus tratos (KRUG, 2002; 

REILLY & JUDITH, 2012). Os abusos financeiros e econômicos podem levar a higiene 

precária, desnutrição, falta da medicação prescrita pelo médico, expulsão do idoso de 

seu lar, confinamento, abandono em asilos ou outras formas de coação (BRASIL, 

2007).  

Muitos idosos que sofrem violência têm algum grau de dependência de seu agressor, 

este geralmente é um membro da família e tem uma relação íntima com o idoso. Essas 

circunstâncias favorecem a perpetuação da violência e dificultam a sua revelação 

aumentando seus impactos sobre o idoso (MORAES, PERES & REICHENHEIM, 

2011). 

A contabilidade das despesas médico-hospitalares, sequelas físicas e psicossociais, 

da demanda por reabilitação e da mortalidade é utilizada para estimar alguns dos 

prejuízos que a violência traz para a comunidade. Em um estudo realizado com dados 

secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) que analisou apenas 

as internações hospitalares por causas externas no Brasil, no ano de 2006, o Ministério 

da Saúde indica que as agressões foram a terceira causa de internação na população 

geral, estando atrás apenas das quedas e dos Acidentes de Transporte Terrestres (ATT). 

Apesar de ser a terceira causa de internação hospitalar, as agressões apresentam a maior 

taxa de letalidade hospitalar (6,4%), representando a principal causa de morte por 

causas externas (38,7%) (BRASIL, 2009). 

As informações sobre a morbidade devido à violência no Brasil e no mundo ainda 

não são consistentes. Isso é explicado porque a maioria dos estudos que abordam esse 

tema evidenciam apenas os casos de lesões e traumas que chegaram aos serviços de 

saúde ou que evoluíram para a fatalidade. Mesmo o fato de ser assistido por um serviço 

de saúde não garante a sua inclusão nas estatísticas, pois a subnotificação dos casos 

ainda é frequente. Além disto, muitas vítimas da violência não são quantificadas por não 

procurarem os serviços de saúde. Este fato é ainda mais frequente em idades mais 

avançadas quando um número considerado de indivíduos não dispõe de autonomia, nem 

tampouco de condições físicas para procurar ajuda (KRUG, 2002; MINAYO & 

SOUZA, 2005). 
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Políticas Públicas de Proteção ao Idoso em Situação de Violência.  

 

Considerando o fenômeno do envelhecimento populacional e a maior demanda 

da população idosa por serviços de saúde, foi e ainda está sendo premente a criação de 

políticas públicas específicas para essa população. Dentre as necessidades de saúde que 

vêm sendo identificadas nos serviços de atenção ao idoso, merece destaque as 

decorrentes das violências. 

A atuação da maioria dos serviços de saúde no enfrentamento da violência 

contra o idoso concentrou seus esforços em prestar assistência às vítimas de maus 

tratos. Percebeu-se a necessidade de mudança do foco da assistência às vítimas para o 

conhecimento de suas causas e planejamento de estratégias de prevenção. Nessa 

perspectiva, em 2002, a OMS publicou o primeiro Relatório Mundial sobre Violência e 

Saúde que descreve a magnitude e o impacto da violência no mundo e faz 

recomendações para os governantes implantarem políticas de combate à violência 

(KRUG, 2002; GALHEIGO, 2008). 

Segundo o relatório, a primeira recomendação é que cada país crie um plano 

nacional para a prevenção da violência. A segunda é criar um sistema de coleta de dados 

confiável para o monitoramento da ocorrência das situações. A terceira é priorizar a 

prevenção através de abordagem dos fatores de risco para as diferentes formas de 

violência. A quarta recomendação é destinada a redução do abuso infantil, juvenil e do 

adulto. Para tanto é recomendado o fortalecimento da atenção básica (AB) à saúde, 

inclusão escolar, redução das diferenças sociais, estímulo ao cuidado parental e a cultura 

de paz. A quinta refere-se à capacitação dos profissionais e fortalecimento dos serviços 

de saúde na assistência às vítimas da violência. A sexta sugere que se programem ações 

voltadas à proteção social e à igualdade de gênero. A sétima destaca a necessidade de 

colaboração e troca de informações entre diferentes entidades nacionais e 

internacionais. A oitava refere-se à proteção dos direitos humanos. A nona e última 

recomendação é para o controle do comércio de drogas e armamentos (KRUG, 2002, 

GALHEIGO, 2008). 

No Brasil, ao longo dos 25 anos do SUS, grandes avanços foram conquistados 

na formulação de políticas públicas para o enfrentamento deste problema pelo setor 
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saúde. Diferentes faces da violência foram abordadas, o sistema de vigilância foi 

aprimorado, novos instrumentos criados e foi destacada a importância da divulgação de 

dados que represente a magnitude e as características dos diferentes tipos de violência 

(BRASIL, 2009). 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência 

(PNRMAV) aprovada pela Portaria Ministerial nº 737/GM, de 16 de maio de 2001 é o 

instrumento orientador da atuação do setor saúde no contexto da violência. Tal política 

enfatiza a promoção da saúde para a busca de uma melhor qualidade de vida, a 

importância da intersetorialidade e o fortalecimento da ação comunitária. Para o setor 

saúde ela prioriza as medidas de prevenção primária, que trazem um menor custo e 

maior abrangência e impacto na proteção da população. Enfatiza também a importância 

da incorporação das causas externas como agravo de notificação. Tal Política tem como 

principais diretrizes: 

 A adoção de comportamentos e ambientes seguros e saudáveis. 

 Promover o registro contínuo, padronizado e adequado das informações, de 

modo a possibilitar estudos e formulação de estratégias de intervenção. 

 Sistematização, ampliação e consolidação do atendimento pré-hospitalar. 

 Assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes e de violência. 

 Estruturação e consolidação do atendimento voltado à recuperação e à 

reabilitação dos envolvidos. 

 Capacitação de recursos humanos. 

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre acidentes e violência. 

Para que as diretrizes acima citadas possam ser operacionalizadas, a 

intersetorialidade é indispensável. Assim, a PNRMAV tem como princípio a construção 

e consolidação de parcerias efetivas com diferentes seguimentos governamentais e não 

governamentais (BRASIL, 2001). 

Já o Estatuto do Idoso (EI), promulgado em 2003, reúne tanto considerações 

sobre ações de proteção mais gerais ao idoso, como também ações específicas de 

enfrentamento das situações de violência. De modo geral, o Estatuto é destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O 

artigo 9º, por exemplo, discrimina que o Estado tem por obrigação garantir proteção à 
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vida e à saúde da pessoa idosa mediante a efetivação de políticas públicas que permitam 

o envelhecimento saudável e em condição de dignidade. É assegurado, ao idoso, o 

direito à saúde integral, garantindo acesso universal aos serviços de saúde, tendo como 

porta de entrada as Unidades Básicas de Saúde. O EI também condena qualquer ação ou 

omissão que resulte em negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão 

contra o idoso. Para tanto, determina a obrigatoriedade da notificação dos casos 

suspeitos à autoridade policial, ministério público ou conselho municipal, estadual ou 

federal e a construção de serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de 

maus tratos, violência ou negligência (BRASIL, 2003). 

A saúde do idoso também é matéria da portaria nº 399 de 2006, que aprova as 

Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. Baseado na análise da situação de saúde 

no Brasil, o Pacto define seis áreas prioritárias: saúde do idoso, câncer de colo de útero 

e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, promoção 

da saúde e atenção básica à saúde. Segundo a portaria, os Estados, Regiões e 

Municípios devem pactuar estratégias em busca de metas e objetivos propostos, que, se 

alcançadas, apresentem impacto positivo sobre a situação de saúde da população, 

especialmente no que concerne a estas áreas. Suas diretrizes têm como finalidade a 

promoção do envelhecimento saudável, a prestação de serviços sensibilizados à atenção 

integral, o estimulo às ações intersetoriais para garantir a integralidade da atenção à 

saúde, a implantação de serviços de atenção domiciliar e a formação e educação 

permanente de profissionais de saúde do SUS que atuam na atenção à saúde da pessoa 

idosa (BRASIL, 2006a). 

Em relação à área estratégica da saúde do idoso, a portaria tem como objetivo a 

implantação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), aprovada em 

outubro de 2006. Dando ênfase ao cuidado dos idosos mais vulneráveis, a Política 

considera idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que: tem idade igual ou 

maior que 75 anos, encontra-se acamado, institucionalizado ou esteve hospitalizado por 

qualquer razão, seja portador de doença sabidamente causadora de incapacidade 

funcional ou que apresente alguma incapacidade funcional mesmo na ausência de 

doença ou então o idoso que se encontra em situação de violência doméstica. Preconiza 

que todo idoso em condições de fragilidade merece atenção específica e integral com 

acionamento de recursos locais para superar as condições de fragilidade (BRASIL, 

2006b). 
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A PNSPI também discorre sobre a violência e orienta a criação de Redes de 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa através de uma integração efetiva entre o SUS e o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A integração da AB com a atenção 

especializada, em rede, por meio de estabelecimento de fluxo de referência e contra 

referência garantiria a integralidade da atenção, com potencialização de suas ações 

(BRASIL, 2006b). 

Diante do aumento das violências e dos acidentes, o Ministério da Saúde percebe a 

necessidade de conhecer as causas, a magnitude e o impacto deste problema para então 

formular políticas de prevenção. Além do reconhecimento da relevância da violência em 

função do número de internações e óbitos que estas provocam, registrados nos Sistema 

de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Internação Hospitalar (SIH), 

respectivamente, o Ministério da Saúde achou necessário conhecer também as lesões de 

menor gravidade que determinam grande demanda em ambulatórios especializados ou 

nas emergências. Para tanto, no ano de 2006 o Governo Federal instituiu incentivo 

financeiro aos municípios selecionados, Distrito Federal e aos Estados para implantação 

da rede de serviço sentinela de Vigilância de Acidentes e Violências (VIVA). O sistema 

VIVA deveria ser instalado nos Centros de Referência às Vítimas de Situações de 

Violência (CRVSV) e nas unidades de urgência e emergência (GAWRYSZEWSKI et 

al., 2006).  

Atualmente o sistema VIVA está dividido em dois componentes: VIVA/SINAN, 

que tem como função a vigilância contínua da violência doméstica, sexual e outras 

violências interpessoais ou autoprovocadas, por meio de notificação compulsória por 

parte dos profissionais de saúde ao SINAN; já o VIVA Inquérito tem como função a 

vigilância de violência e acidentes em unidades de urgência e emergência através de 

estudos transversais sob a modalidade de inquérito realizados nos municípios 

selecionados. (BRASIL, 2013; SOUZA et al., 2014). 

Segundo alguns autores, o Sistema VIVA, por revelar estatísticas regulares que vão 

além dos registros de mortalidade habitualmente utilizados para o monitoramento dos 

casos de violência no Brasil, permite que se caracterizem as agressões de menor 

gravidade, revele a violência doméstica que costuma ser silenciada, e que se conheça 

melhor o perfil das vítimas e dos agressores. Esses novos dados ajudam na elaboração 

das políticas públicas de saúde de prevenção da violência (GAWRYSZEWSKI et al., 
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2006; CARVALHO et al., 2009). Porém, limitações desse sistema também foram 

destacadas, pelo fato de não captar os atendimentos realizados em serviços privados, a 

subnotificação e o preenchimento incompleto da ficha de notificação por parte dos 

profissionais de saúde (SOUZA et al., 2014). 

  

 

 

Organização dos Serviços de Saúde Dentro da Rede de Proteção ao Idoso em 
Situação de Violência. 

 

Como apontado anteriormente, as mudanças demográficas e epidemiológicas da 

população ocorrem de maneira mais rápida do que a capacidade de adaptação dos 

sistemas de saúde. Esse fato pode ter contribuído para a crise atual do sistema de saúde 

que foi concebido para atuar em uma situação epidemiológica e demográfica que não 

representa mais a atualidade (MENDES, 2011). O atual perfil epidemiológico brasileiro 

é caracterizado pela tripla carga de doença, que consiste na persistência das condições 

parasitárias e infecciosas, na ascensão das condições crônicas e seus fatores de risco e 

no crescimento das causas externas decorrente das violências e acidentes de trânsito 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Os serviços de saúde tradicionais são, em sua maioria, fragmentados e atuam de 

forma isolada, sem comunicação efetiva entre si. Normalmente organizados para o 

atendimento de indivíduos com agravos agudos a saúde por meio de unidades de 

pronto-atendimento. Em geral não há adscrição de uma clientela com sua 

responsabilização. Essa forma de organização dos serviços tem ação limitada para as 

condições crônicas de saúde, pois é incapaz de prestar assistência contínua à população 

e impossibilita a articulação intersetorial para os cuidados de saúde (MENDES, 2011). 

Apesar dos avanços alcançados pelo SUS, o Brasil, ainda enfrenta grandes 

dificuldades na organização dos seus serviços de saúde. Existem lacunas assistenciais 

importantes que ainda não foram superadas devido à incoerência entre os serviços 

prestados e as necessidades de saúde da população. Os serviços disponíveis não 

acompanham a tendência do perfil epidemiológico da população. O financiamento 
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público é insuficiente e o emprego dos recursos é de baixa eficiência. Existe carência 

quanto ao número de profissionais de saúde e os disponíveis estão, em sua maioria, em 

desalinhamento com as políticas públicas de saúde atuais. Os serviços de AB não têm 

implantado em seu cotidiano ações de promoção à saúde. Essas características 

demonstram a fragilidade e a fragmentação dos serviços públicos de saúde no Brasil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Uma alternativa que vem sendo proposta cada vez mais por um número maior de 

autores é a organização dos serviços de saúde em redes, que devem atuar de forma 

integrada, através de um conjunto coordenado de pontos de atenção que vão acionando 

os serviços necessários, de acordo com as necessidades de cada usuário. Desta forma, 

espera-se que a continuidade e a integralidade do cuidado sejam garantidas (MENDES, 

2011). 

A descrição da organização dos serviços de saúde em redes não é recente. A 

primeira descrição da proposta foi realizada por Dawson em 1920, a pedido do governo 

inglês. Em seu relatório, Dawson aponta que o sistema de saúde deveria ser organizado 

em centros primários e secundários. Para cada território, o centro primário seria 

responsável por prestar serviços preventivos e curativos através de médicos generalistas. 

Com a finalidade de dar continuidade ao cuidado, os centros secundários seriam a 

referência para serviços especializados. Os serviços disponíveis seriam definidos de 

acordo com as necessidades de saúde da população, pois desta forma seriam mais 

eficientes e com menores custos (OPAS, 1964). 

Para Castells (2000), as redes são novas formas de organização social, do Estado 

ou da sociedade, intensivas em tecnologia de informação e baseadas na cooperação 

entre unidades dotadas de autonomia. 

Para o Ministério da Saúde (2010, p. 04) a Rede de Atenção à Saúde (RAS) é 

definida como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico 

e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. 

Segundo Rodrigues e Santos (2011), a RAS é um conjunto de pontos que se 

comunicam. Os pontos são representados pelas unidades responsáveis pela prestação de 

serviços de saúde. Para que de fato essas unidades trabalhem em rede, elas necessitam 
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estar interligadas por um sistema de informação, comunicação e logística que são os fios 

da rede. Os sistemas de informação e comunicação que compõem as redes de saúde têm 

como base a identificação do usuário dentro da rede, que se dá através do cartão de 

saúde. Outros elementos completam o sistema de informação e comunicação como os 

prontuários, o sistema de referência e contra referência e o de informações 

epidemiológicas, de autorizações e faturas dos procedimentos, de controle e de 

auditoria.  

Segundo o Ministério da Saúde, alguns fundamentos necessitam ser 

considerados para assegurar a resolutividade das RAS, quais sejam: economia de escala, 

acesso, qualidade, suficiência e disponibilidade de recursos. Quando os custos dos 

insumos tecnológicos ou humanos para o funcionamento de um determinado serviço são 

tão altos que impossibilitam a sua implantação em cada município, a concentração desse 

serviço em um determinado local servindo como referência a uma determinada região, 

racionaliza os custos e aperfeiçoa os resultados gerando uma economia de escala. A 

disponibilidade dos recursos também influencia a forma de organização desta rede. 

Aqueles que são escassos carecem ser concentrados, enquanto os menos escassos devem 

ser descentralizados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; MENDES, 2011). Porém, a 

economia de escala não pode prejudicar o acesso aos serviços de saúde. Diante deste 

conflito sempre prevalecerá o acesso (MENDES, 2011), entendido pela OMS como 

sendo a proporção da população que necessita de um determinado procedimento de 

saúde e que o consegue efetivamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). A 

garantia do acesso deve ainda superar as barreiras geográficas, financeiras, 

organizacionais, socioculturais, étnicas e de gênero ao cuidado. Os serviços e ações de 

saúde disponíveis necessitam ser suficientes e de qualidade para atender as necessidades 

de saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Para que uma unidade de saúde ofereça qualidade em seus serviços ela deve 

garantir aos seus usuários seis dimensões que são assim definidas pelo Ministério da 

Saúde: 

Segurança (reconhecer e evitar situações que podem gerar danos enquanto se 
tenta prevenir, diagnosticar e tratar); efetividade (utilizar-se do conhecimento 
para implementar ações que fazem a diferença, que produzem benefícios 
claros aos usuários); centralidade na pessoa (usuários devem ser respeitados 
nos seus valores e expectativas, e serem envolvidos e proativos no cuidado à 
saúde); pontualidade (cuidado no tempo certo, buscando evitar atrasos 
potencialmente danosos); eficiência (evitar desperdício ou ações 
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desnecessárias e não efetivas), e equidade (características pessoais, como 
local de residência, escolaridade, poder aquisitivo, dentre outras, não devem 
resultar em desigualdades no cuidado à saúde) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2010, p. 06). 

 

As redes podem ser multivariadas, pois dependem dos elementos que a compõe 

e como se apresentam. Brito (2002) define que as redes são compostas por quatro 

elementos: 

1. Nós – representados por atores ou atividade entre os atores, no caso dos serviços 

de saúde pela unidade prestadora de serviço. 

2. Posições – a posição de um ator na rede é compreendida pelo conjunto de 

relações estabelecidas com os outros atores das redes, ou seja, a divisão do 

trabalho. 

3. Ligações – relacionamento entre os atores. 

4. Fluxos – por meios das ligações entre os atores da rede fluem conhecimentos, 

recursos, bens, serviços, contatos e outras variáveis. 

Já o Ministério da Saúde (2010) estabelece três elementos que são necessários 

para a composição de uma RAS: 

1. População e Região de Saúde: os serviços que compõe as redes de atenção à 

saúde devem identificar claramente a população e a área geográfica que estão 

sob sua responsabilidade. Os serviços necessitam ser em número suficiente e 

estarem bem distribuídos territorialmente para garantir o acesso da população. 

2. Estrutura Operacional: é formada pelos diferentes pontos de atenção à saúde e 

pela comunicação entre esses pontos, ou seja, as diferentes instituições que 

prestam serviço de saúde e os meios de comunicações utilizados por elas. A 

estrutura operacional da RAS é composta pelas seguintes unidades:  

2.1. Atenção Primária à Saúde: deve assumir a função de porta de entrada do 

sistema de saúde, papel de coordenador do cuidado e ser o centro de 

comunicação da rede de atenção à saúde.  

2.2. Atenção Secundária e Terciária: a Atenção Primária à Saúde deve ser 

apoiada de forma complementar por serviços especializados com diferentes 

densidades tecnológicas para atender as necessidades de cuidados em saúde 

da população, conhecido como atenção secundária e terciária.  
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2.3. Sistemas de Apoio: são essenciais para compor a rede de atenção à saúde 

como serviço de patologia clínica, imagem, assistência farmacêutica e pelo 

sistema de informação em saúde.  

2.4. Sistemas Logísticos: todos os pontos de saúde necessitam ser interligados 

por um sistema logístico eficaz de referência e contra referência. O sistema 

logístico por sua vez é composto pelo sistema de identificação e 

acompanhamento dos usuários, as centrais de regulação, registros 

eletrônicos em saúde e o sistema de transporte sanitário. 

2.5. Sistema de Governança: é composto por diferentes atores que têm como 

função estabelecer diretrizes em um espaço permanente de pactuação e 

cogestão. Essas diretrizes irão servir de base para os gestores interpretarem 

a realidade local e formular ações estratégicas para responder às 

necessidades de saúde da população.  

3. Modelo de Atenção à Saúde: organiza o funcionamento das redes de atenção à 

saúde, com foco em ações definidas de acordo com a situação demográfica, 

sanitária, epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde. 

A Portaria 2.488 (2011) que aprova a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) defende a criação de RAS como estratégia para garantir um cuidado integral da 

saúde da população. A AB deve ser a porta de entrada preferencial dos serviços de 

saúde, que precisam ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Nesse 

sentido deve assumir algumas funções para contribuir para o funcionamento das RAS, 

são elas (BRASIL, 2011): 

I. Ser a base: com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, cuja 

participação se faz sempre necessário. 

II. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde 

atuando com uma clínica ampliada efetiva. 

III. Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 

singulares bem como acompanhar e organizar o fluxo do usuário entre os 

pontos de atenção das RAS. 

IV. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob 

sua responsabilidade e contribuir para que a programação dos serviços da 

AB e de outros pontos de atenção à saúde sejam organizados de acordo 

com as necessidades de saúde da população. 
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Para que a AB não se transforme em um serviço paralelo e com ação restrita, é 

essencial a sua integração ao sistema. Para que essa integração ocorra de fato, a AB 

deve ser capaz de assumir o papel de porta de entrada preferencial ao sistema garantindo 

acesso aos usuários e construindo mecanismos formalizados de referência. Deve atuar 

de forma intersetorial, pois isto é imprescindível para atuar sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-enfermidade e promover saúde (GIOVANELA et al., 2009). 

Segundo Mendes (2007) o ideal seria a construção de redes temáticas como, por 

exemplo, redes de atenção à mulher e a criança, rede de atenção às doenças 

cardiovasculares, doenças oncológicas, urgência e emergência e etc. Tais redes 

temáticas seriam baseadas em diretrizes clínicas, que são recomendações formuladas 

para atender as necessidades de saúde dos usuários em situações clínicas específicas e 

para orientar os profissionais de saúde em relação à atenção apropriada. Essas diretrizes 

clínicas podem ser utilizadas para desenhar os serviços e tecnologias necessárias para a 

construção das RAS (MENDES, 2007). 

Como visto acima, não existe um desenho único para a construção de uma rede 

de atenção que dê resolução a todos os problemas de saúde. Tal constatação sugere que 

o nível local possa ter um papel fundamental neste processo, elaborando e fortalecendo 

redes que atendam às necessidades locais de saúde, mantendo-se como princípio a 

universalidade, equidade, organização de um fluxo de referência e contra referência que 

garanta a integralidade da atenção e humanização. Como será brevemente apresentado a 

seguir, considerando as definições, premissas e formas de operacionalização necessárias 

à garantia do cuidado integral, percebe-se que ainda há muito o que se fazer para a 

organização de uma rede eficiente de proteção ao idoso vulnerável às violências. 

 

Redes de Atenção ao Idoso em Situação de Violência no Brasil. 

 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, preocupada com as frequentes 

notificações de violência contra o idoso, coordenou a elaboração do Plano de Ação para 

o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa, a partir do reconhecimento dos 

direitos a este grupo populacional assegurados no EI. Assim como na PNRMAV e 

PNSPI, no plano destacam-se as ações que podem ser implementadas pela AB. Esta 
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deve formular e instituir protocolo de atenção à pessoa vítima de violência e seus 

profissionais necessitam ser capacitados para identificar situações de violência familiar 

contra o idoso avaliar a funcionalidade familiar e o estresse do cuidador. É sua função 

construir espaços coletivos para ações de educação em saúde e apoio psicológico aos 

cuidadores de idosos. Também faz parte desse plano implantar o serviço sentinela 

através do projeto VIVA, estimular a notificação através da ficha de 

notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências nos serviços de referência e fortalecer a rede local de serviços de atendimento 

às pessoas idosas. O desenvolvimento de pesquisas também faz parte da iniciativa 

(BRASIL, 2007). 

A saúde e a segurança são fundamentais para que as pessoas vivam com dignidade. 

Com vistas a esta necessidade, os ministérios da Justiça e da Saúde firmaram no ano de 

2008 um acordo de cooperação. A finalidade central deste acordo foi disponibilizar para 

os bairros e as regiões mais vulneráveis à violência uma série de programas sociais do 

governo para a construção de um território de paz, que é definido como um “espaço 

onde é realizada, de forma articulada, uma série de serviços de caráter social e de 

segurança pública capazes de reduzir a violência e valorizar a cidadania” (BRASIL, 

2009b, p. 05).  

No setor saúde essas ações devem ser iniciadas na AB. Esta reúne características 

fundamentais para a promoção da saúde, prevenção da violência e atenção às vítimas e 

suas famílias. As ações de promoção devem ser abrangentes a toda a comunidade 

através de educação em saúde. Para tanto, se faz necessário que a equipe de saúde da 

família fortaleça as potencialidades da comunidade, o auto cuidado, a ajuda mútua, e a 

solidariedade. As políticas públicas recomendam atitudes de proteção contra a violência 

através da “Cultura de Paz” (TOLEDO, 2013). 

Tal proposta é definida pela OMS como sendo: 

 

Um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida 
de pessoas, grupos e nações baseado no respeito pleno à vida e na promoção 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, na prática da não-
violência por meio de educação, do diálogo e da cooperação, podendo ser 
uma estratégia política para a transformação da realidade social (BRASIL, 
2009b, p. 05). 
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As ações de prevenção da violência desenvolvidas pela AB podem abranger quatro 

diferentes níveis. A prevenção primária abrange ações desenvolvidas com o intuito de 

evitar que a violência aconteça. São exemplos desse tipo de prevenção a educação em 

saúde, orientações sobre os direitos das pessoas, sensibilização e orientações das 

famílias e cuidadores de pessoas dependentes, entre elas os idosos, e o fortalecimento 

das relações interpessoais e da comunidade. Devido a sua atuação se prestar a uma 

população adscrita, ao longo do tempo, a equipe de saúde da família tem melhor 

conhecimento da realidade de sua comunidade. Essa aproximação permite reconhecer 

os idosos com maior vulnerabilidade a sofrer violência e, por conseguinte, tomar 

medidas preventivas para que tal ato não ocorra. A prevenção secundária é realizada 

quando a violência já ocorreu, está relacionada às ações para identificação precoce dos 

sinais e sintomas de violência, ao tratamento clínico das necessidades de saúde, 

incluindo a reabilitação das vítimas. Diante da complexidade das violências, preconiza-

se que se conheça e acione recursos comunitários e serviços de referências para as 

vítimas de violência, estimulando uma mudança social para um ambiente de cultura de 

paz. Já a prevenção terciária se baseia na premissa de que a violência é uma condição 

crônica, necessitando, portanto, que sejam criadas atitudes para evitar agressões de 

repetição. São exemplos de prevenção terciária visitas domiciliares a famílias com 

histórico de violência, reabilitação física e social, recuperação da autoestima e do 

ambiente familiar. Alguns autores ainda consideram a existência de uma prevenção 

quaternária à violência contra idosos, que se fundamenta na qualificação dos cuidadores 

dos idosos para prestarem cuidados com qualidade e para lidarem com o estresse de 

cuidar. Idealmente as ações de prevenção devem ser concentradas em várias frentes com 

atuação conjunta de políticas públicas, serviços de saúde e sociais, educação, segurança 

pública e judiciária (RÜCKERT et al., 2008; REILLY & JUDITH, 2012; TOLEDO, 

2013). 

A família é considerada a principal instância nos cuidados aos idosos, por esse 

motivo é função da AB investir na competência destas famílias para abrigar, cuidar e 

proteger seus idosos. Seguindo essa orientação, a equipe de saúde da família pode 

capacitar o(s) cuidador(es), prevenindo assim, a violência decorrente do estresse do 

cuidar e da falta de capacitação que a técnica do cuidado ao idoso dependente e sem 
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autonomia exige. A cidadania também é um dos principais instrumentos de combate à 

violência, para tanto é necessária a divulgação dos direitos dos idosos e mudanças dos 

hábitos e costumes da sociedade (MINAYO, 2005). 

A abordagem dos profissionais da AB deve seguir algumas orientações, mas cada 

caso é único e as estratégias de intervenção devem ser planejadas de acordo com as suas 

características. O primeiro passo no cuidado com a vítima é o acolhimento. O serviço 

deve estar preparado para garantir ao usuário um momento de escuta atenta e sensível 

em um espaço que garanta a privacidade para formar vínculos de confiança com a 

equipe. Este espaço de escuta qualificada proporciona um ambiente favorável para que 

o usuário relate suas angústias e experiências frente à violência vivida. Após a 

identificação da vítima de violência, o segundo passo é o atendimento. A ação do 

médico isolada é insuficiente, pois não é capaz de abordar a complexidade das 

situações. Desta forma, qualquer abordagem para ser bem sucedida deve envolver 

equipes multidisciplinares. Os profissionais da AB devem orientá-la sobre seus direitos, 

encorajá-las a denunciar em órgãos de proteção, realizar visitas domiciliares quando 

necessárias, prestar assistência às suas condições de saúde, fazer um acompanhamento 

psicológico, tanto para a vítima como para a família e o agressor, dentre outros. No caso 

de violência sexual, quando possível, deve-se oferecer contracepção de emergência e 

profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis. De outra sorte, deve-se encaminhar a 

vítima para o serviço responsável para essa ação (TOLEDO, 2013). 

O próximo passo é a notificação de todos os casos suspeitos ou confirmados de 

violência. O profissional deve preencher a ficha de notificação em duas vias, anexar 

uma ao prontuário do paciente e encaminhar a outra ao setor de vigilância 

epidemiológica da SMS do município. Por último, de acordo com suas necessidades e 

visando dar ciência do caso para que ações intersetoriais possam ser implementadas o 

usuário pode ser encaminhado a outros serviços que compõe a RAS para garantir a 

integralidade do cuidado. Mesmo após o encaminhamento, preconiza-se que a equipe de 

saúde da família mantenha o seguimento dos casos. O acompanhamento é fundamental 

para avaliar a adesão da vítima e de sua família aos cuidados dos outros serviços da 

RAS (TOLEDO, 2013). 

Nos casos em que as ações de prevenção à violência venham a falhar, a AB deve 

referenciar os casos aos serviços especializados. Para que a referência ocorra de forma 
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eficiente, a AB e a especializada precisam estar interligadas, em rede, por meio do 

estabelecimento de um fluxo de referência e contra referência na assistência necessária 

ao idoso e sua família. O agressor deve receber também suporte da RAS e as punições 

cabíveis a cada caso (BRASIL, 2001, 2003, 2007; MINAYO, 2005; SOUZA & 

CORREIA, 2010). 

Nos casos de urgências, as unidades básicas de saúde seriam responsáveis pelo 

acolhimento e/ou atendimento às urgências de baixa gravidade e poderiam prestar o 

primeiro atendimento, estabilizando os casos mais complexos antes do encaminhamento 

para unidades de maior porte (BRASIL, 2002a). 

Os idosos vítimas de maus tratos podem evoluir com sequelas físicas e psicológicas 

(KRUG, 2002). Nestes casos os serviços de reabilitação podem diagnosticar as 

sequelas, planejar projetos terapêuticos e atuar para recuperar a saúde física, a 

psicológica e a capacidade funcional. O objetivo final é fazer a reinserção social dos 

idosos vitimados (RIBEIRO & BARTER, 2010). 

 Considerando a necessidade de adotar medidas que visem o incremento da PNI, o 

Ministério da Saúde resolveu criar mecanismos para organização e criação das Redes 

Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso através da portaria n° 702 de 2002, segundo 

a qual, essa rede de serviços deveria ser formada pelas equipes de saúde da família, por 

hospitais gerais e/ou Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso (CRASI). 

A porta de entrada para esta rede de serviços de saúde do SUS, assim como descrita nas 

outras políticas, seria AB, que desenvolveria ações de promoção da saúde, proteção 

específica, identificação precoce dos agravos com assistência, reabilitação e 

manutenção do idoso no convívio familiar e social. O hospital geral assumiria a função 

de atendimento ambulatorial e internação hospitalar de pacientes idosos. Já o CRASI 

seria um hospital que além de prestar atendimento ambulatorial e internação hospitalar, 

estaria adaptado para fornecer aos idosos as modalidades assistenciais de Hospital-Dia 

Geriátrico e assistência domiciliar de média complexidade. Essa unidade tem como 

função servir de referência especializada às unidades básicas de saúde (BRASIL, 

2002b). 

O CRASI deve contar com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e prestar 

assistência na modalidade de internamento hospitalar. Para tanto, o centro de referência 

deve possuir 10% dos leitos adaptados e destinados aos pacientes idosos. No momento 
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da alta hospitalar os idosos que apresentam quadro clínico estável podem, se necessário, 

manter o acompanhamento no centro de referência através de atendimento individual ou 

em grupo no ambulatório especializado em saúde do idoso. Aqueles que apresentam 

necessidades terapêuticas, mas que não se justifica a internação hospitalar, podem ser 

acompanhados através do serviço de Hospital-Dia Geriátrico. Nesta modalidade será 

desenvolvido um programa terapêutico para complementação do diagnóstico e da 

terapêutica, da manutenção da autonomia e da recuperação de capacidade funcional do 

idoso (BRASIL, 2002b). 

Outra modalidade de atendimento do CRASI é a assistência domiciliar de média 

complexidade. Esta é destinada a idosos que estão compensados e estáveis, mas que 

apresentam dependência significativa e que essa forma de atenção não representa um 

risco de agravamento do quadro clínico. Além do mais, é necessária a presença de um 

cuidador para prestar os cuidados necessários em domicílio (BRASIL, 2002b). 

A atenção à saúde do idoso tem peculiaridades que diferem do restante da 

população. Portanto, não se pode transportar os modelos de prevenção, promoção, 

assistência e reabilitação, usualmente utilizados para as outras faixas etárias, sem 

adaptá-los a essa parcela da população. Um modelo eficiente é a organização de 

serviços em diferentes níveis de complexidades que identifique a parcela da população 

com maior risco e que progredirá de forma hierárquica em serviços independentes, 

porém interligados. Tais pressupostos se ajustam ao tema violência (LOURENÇO et al., 

2005). 

Lourenço et al. (2005) propuseram um modelo ambulatorial de atenção à saúde do 

idoso dividido em duas etapas. A primeira seria realizada pela AB, e consiste na 

captação e classificação do risco de adoecimento ou perda funcional através do uso de 

instrumentos de avaliação específicos. Aqueles com maior risco ou que já 

desenvolveram distúrbios funcionais ou síndromes geriátricas devem ser encaminhados 

aos centros especializados de avaliação e reabilitação geriátrica. Aqueles com menor 

risco precisam ser acompanhados e incluídos em programas de prevenção e promoção à 

saúde a serem desenvolvidos pela AB. Este modelo de atenção à saúde é adaptável a 

diferentes cenários e pode ser utilizado para identificação e acompanhamento do idoso 

em situação de violência. 
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A qualidade dos serviços prestados também deve ser monitorada. Um estudo recente 

recomenda alguns indicadores com esta finalidade. Dentre estes, destacam-se a 

avaliação da estrutura física das unidades que permita acesso adequado aos idosos, a 

disponibilidade de cadeira de rodas, o grau de integração com outros serviços 

disponíveis, qualidade dos registros, da notificação e a análise sistemática dos dados são 

exemplos de alguns desses indicadores (SOUZA & CORREIA, 2010).  
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JUSTIFICATIVAS 

Após o reconhecimento da violência contra o idoso como um problema de saúde 

pública, o Brasil aprovou dispositivos legais para a prevenção e o seu enfrentamento. A 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, o 

Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Plano de Ação para 

o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa oferecem muitos elementos para 

que se construam estratégias que visem o reconhecimento do idoso em situação de 

violência e aos mecanismos de enfrentamento desta violência (BRASIL, 2001, 2003, 

2006a, 2006b, 2007). Apesar destes dispositivos legais, ainda estamos engatinhando no 

processo de construção de redes de atenção aos idosos vítimas de violência em nosso 

País. 

No município de Juazeiro do Norte, no ano de 2010, as causas externas 

representaram a terceira causa de morte na população geral e a agressão foi o principal 

motivo destas mortes. A taxa de mortalidade por agressão na população idosa do 

município, no ano de 2010, foi 11,37/100.000 habitantes, maior que a média brasileira 

que é de 9,55/100.000 habitantes para o mesmo período (DATASUS, 2013). Os dados 

de mortalidade são apenas a ponta de um iceberg, já que contemplam apenas os casos 

que levaram ao óbito.  

As equipes de saúde da família atuam em um território adscrito e estão em posição 

privilegiada para reconhecer e prevenir as situações de violência ao idoso. Apesar desta 

possibilidade concreta, a identificação de sinais de violência contra as pessoas idosas é 

frequentemente negligenciada na prática dos profissionais de saúde que atendem esta 

população. Isso se deve, em parte, a dificuldade de identificação dos sinais de violência, 

em função da pouca capacitação específica sobre o tema, e pela falta de perspectiva de 

suporte formal para auxiliar, tanto as vítimas, como os profissionais de saúde que lidam 

com os casos (BRASIL, 2006c). 

Identificar os serviços disponíveis de combate à violência no território é de suma 

importância, pois o mapeamento e caracterização dos serviços é o primeiro passo na 

tomada de medidas para a construção de uma rede integrada e intersetorial que possa 

servir de apoio à atenção básica no enfrentamento da violência. 
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QUESTÕES NORTEADORAS 

 Diante de um caso de violência contra o idoso os profissionais da atenção básica 

têm serviços de apoio para garantir a integralidade do cuidado no município de 

Juazeiro do Norte? 

 Existe uma rede intersetorial de proteção ao idoso em situação de violência no 

município de Juazeiro do Norte? 

 Se positivo, esta rede se organiza nos moldes recomendados pelo Ministério da 

Saúde para a construção de Redes em Saúde no Brasil? 

  



43 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

o Fazer um diagnóstico da rede de proteção ao idoso em situação de violência 

na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar as instituições que realizam algum tipo de atividade/ação para o 

idoso em situação de violência. 

o Caracterizar essas instituições em relação aos recursos humanos disponíveis 

e aos serviços prestados. 

o Avaliar o grau de integração desses serviços com a atenção básica. 

o Identificar os sistemas de notificação disponíveis para o monitoramento da 

violência no município. 
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MÉTODOS 

 

Desenho da pesquisa 

O estudo teve delineamento transversal, com a função de mapear e caracterizar os 

serviços que atualmente prestam assistência ao idoso em situação de violência. 

 

Cenário de Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada no município de Juazeiro do Norte, que está localizado 

no extremo sul do estado do Ceará, no chamado vale do Cariri, a uma distância de 396 

Km em linha reta da capital do estado. É a maior cidade do interior do Ceará. O 

município é composto por sua sede e outros dois distritos: Marrocos e Padre Cícero. 

Juazeiro do Norte tinha uma população predominantemente urbana estimada de cerca de 

250.000 habitantes no ano de 2010, com uma densidade demográfica de 1.006,91 

hab./Km2. Sua população acima de 65 anos cresceu de 6,67% no ano 2000, para 7,59% 

em 2010 (IPECE, 2012), sendo discretamente maior que a do Brasil, que é de 7,4% para 

o mesmo ano (IBGE, 2011). 

Considerando os dados referentes ao censo do ano de 2010, o município de Juazeiro 

do Norte tinha um IDH de 0,694, estando na 2.078º posição entre os 5565 municípios 

brasileiros (PNUD, 2010). 

No ano de 2010 a taxa de escolarização no ensino fundamental foi de 89,7%, a do 

ensino médio 48,9% e a taxa de analfabetismo funcional para pessoas com 15 anos ou 

mais de 16,21%. O município tem 9,64% de sua população considerada extremamente 

pobre1, que, em sua grande maioria, reside na área rural. A taxa de cobertura urbana de 

abastecimento de água é de 97,92% enquanto que apenas 38,63% dos domicílios têm 

cobertura de esgotamento sanitário (IPECE, 2012). 

Os serviços de saúde do estado do Ceará estão se ajustando ao princípio da 

Regionalização, que orienta a descentralização das ações e serviços de saúde decretada 
                                                
1 Considera-se população extremamente pobre aquela com rendimento domiciliar per 
capita mensal de até R$ 70,00 (IPECE, 2012). 
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no Pacto pela Saúde de 2006. O Ceará está dividido em 22 microrregiões de saúde que 

são formadas por municípios que têm ligações de interdependência na pactuação de 

ações e serviços para resolução de problemas de saúde de sua população. Cada 

município é responsável pela organização da sua Atenção Primária através da Estratégia 

Saúde da Família e hospitais de pequeno porte. Já os serviços de atenção secundária, 

constituído por ambulatórios de especialidades e hospitais de média complexidade, 

precisam ser pactuados entre os municípios da microrregião de saúde para garantir 

atendimento à população adscrita (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2006). 

Juazeiro do Norte compõe a 21º Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) com 

mais cinco municípios que, juntos, têm uma população de cerca de 400.000 habitantes 

(FIGURA 01). Por fim, as microrregiões de saúde convertem para quatro polos de 

macrorregiões, quais sejam: a de Fortaleza, a de Sobral, a do Sertão Central e a do 

Cariri. Juazeiro do Norte é o município sede do Hospital Regional do Cariri, esta 

macrorregião é composta pelo agrupamento das cidades de Juazeiro do Norte, Crato, 

Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do 

Cariri (FIGURA 02). As macrorregiões devem ser autossuficientes em serviços de 

saúde ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade (GOVERNO DO ESTADO 

DO CEARÁ, 2009). 
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Figura 02 – Microrregião de Saúde do Estado do Ceará: Municípios que Compõem a 

21° Coordenadoria Regional de Saúde  

 

 

Figura 03 – Macrorregião de Saúde do Cariri 
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Em Dezembro de 2012, Juazeiro do Norte tinha 62 Equipes de Saúde da Família 

cadastradas (FIGURA 03), o que representa uma cobertura populacional de 84,6% 

(FIGURA 04), bem acima da média nacional no mesmo período (54,8%) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Estas 62 equipes estão distribuídas em cinco 

distritos sanitários. O distrito sanitário I tem 14 equipes, os distritos sanitários II e III 

possuem 13 equipes cada, enquanto os distritos sanitários IV e V têm cada um 11 

equipes de saúde da família (SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

JUAZEIRO DO NORTE, 2012). 

 

Figura 04 – Evolução do Número de Equipes de Saúde da Família Completas Entre os 

Anos de 2002 a 2012 no Município de Juazeiro do Norte-CE  

 

 

Figura 05 – Evolução da Cobertura Populacional Por Equipes de Saúde da Família 

Entre os Anos de 2002 a 2012 no Município de Juazeiro do Norte-CE  

 

 

População de Estudo 

A população de estudo foi composta pelos gestores das secretarias de saúde e de 

desenvolvimento social e do trabalho; os coordenadores ou profissionais indicados por 
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estes locados nas unidades que prestam serviços de assistência ao idoso em situação de 

violência no município de Juazeiro do Norte e os coordenadores da vigilância 

epidemiológica do município, bem como outros profissionais do nível central que 

estejam envolvidos ou sejam responsáveis por ações voltadas às situações de violência. 

Durante as entrevistas com os coordenadores das unidades referidas, outros serviços 

foram identificados através da técnica de amostragem em bola de neve, ou seja, 

identificação dos serviços por cadeias de referência. 

 

Critério de Inclusão e Exclusão 

Todas as unidades que desenvolvem algum tipo de ação voltada à prevenção da 

violência ou à assistência ao idoso vítima de violência identificadas durante as 

entrevistas com os gestores foram incluídas.  

Foram excluídas as unidades que apesar de prestar assistência às vítimas de 

violência não atendiam a população idosa. 

 

Coleta dos Dados 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas individuais com os gestores e 

coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e do Trabalho (SMDST) com a finalidade de identificar as 

unidades no município de Juazeiro do Norte que prestam serviços de atenção à saúde do 

idoso em situação de violência. 

Após a identificação, as unidades foram visitadas para realização de entrevista com 

o coordenador local ou profissional designado por ele para a caracterização das ações 

voltadas ao enfrentamento das violências desenvolvidas pelas unidades.  As entrevistas 

foram realizadas pelo pesquisador principal (C.C.C.F.) com a utilização de um 

questionário semiestruturado, que contemplava os seguintes módulos: 1) Identificação 

da unidade; 2) Equipe de trabalho, 3) Acesso; 4) Caracterização do atendimento 

prestado; 5) Intersetorialidade; 6) Registros e sistema de informação (APÊNDICE I). 



49 
 

O questionário foi elaborado de acordo com as diretrizes das políticas públicas 

brasileiras de proteção ao idoso em situação de violência. Também foram incluídos 

itens para abarcar informações que permitiriam elaborar indicadores sugeridos por 

outros estudos sobre o tema (SOUZA & CORREIA, 2010). As entrevistas foram 

realizadas na própria unidade. 

 

Análise dos Dados 

Os dados foram analisados buscando-se avaliar a adequação da rede de proteção ao 

idoso vítima de violência de Juazeiro do Norte às orientações das políticas públicas de 

combate à violência. 

Para avaliação da adequação da rede foram utilizados os seguintes tópicos: 

1. Funções das unidades dentro de uma rede de atenção ao idoso em situação 

de violência; 

2. Formas de acesso do idoso; 

3. Serviços oferecidos aos idosos em situação de violência, recursos humanos 

disponíveis e a infraestrutura da unidade; 

4. Intersetorialidade e grau de integração entre a atenção básica e os diferentes 

serviços disponíveis; 

5. Características das unidades com relação à notificação dos casos suspeitos de 

violência. 

 

Aspectos Éticos 

A pesquisa foi desenvolvida em conformidade com os princípios de beneficência, 

autonomia, não maleficência e justiça conforme a Resolução nº 196/96 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde para 

assegurar os direitos dos participantes e deveres dos pesquisadores. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pela SMS de Juazeiro do Norte que emitiu uma declaração de 

anuência (APÊNDICE II). Também foi submetido à apreciação do comitê de ética em 

pesquisa do Instituto Leão Sampaio de Ensino Superior recebendo parecer 
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consubstanciado favorável (APÊNDICE III) sob o registro de número 445.818. Aos 

participantes foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE IV) 

que explica os objetivos, metodologia, os riscos, os benefícios esperados pela pesquisa, 

a garantia de anonimato das informações e que sua participação é voluntária. Aos que 

optaram por participar da pesquisa foi oferecido o Termo de Consentimento Pós-

Esclarecido (APÊNDICE V) com a assinatura confirmando sua aceitação. 
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RESULTADOS 

 

Entrevistas com os Gestores do Nível Central 

Após entrevista com gestores da SMS de Juazeiro do Norte, foi identificada a 

inexistência de uma coordenação do programa estratégico da saúde do idoso. Diante de 

um caso suspeito ou confirmado de violência contra o idoso, a própria equipe de 

atenção básica ou do ambulatório de especialidades deve agir na assistência necessária e 

notificar o caso à vigilância epidemiológica do município através da ficha de notificação 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Como Juazeiro do Norte compõe a 21ª CRES, percebeu-se que seria importante 

entrevistar alguns de seus gestores. Estes relataram não existir equipamentos de 

assistência especificamente voltados à saúde do idoso e nem de referência às vítimas de 

situações de violência na sua respectiva microrregião de saúde. Entre as unidades Sob 

sua gestão possui o Hospital Regional do Cariri (HRC) que oferece atendimento de 

casos de urgência e emergência de média e alta complexidade. Também inexiste um 

coordenador do programa de saúde do idoso no nível da 21ª CREAS. As atividades 

relacionadas à saúde do idoso são desenvolvidas com o apoio de um funcionário da 

Escola de Saúde Pública do Ceará, que auxilia na coordenação de alguns programas, 

dentre eles, o da saúde do idoso. 

Os gestores da 21ª CRES em conjunto com os prefeitos, secretários de saúde dos 

municípios e outros servidores municipais que compões a 21ª microrregião de saúde do 

estado do Ceará avaliam os indicadores de saúde de sua região para planejar os 

investimentos da saúde através de um Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 

Porém, tal discussão não contempla indicadores que auxiliem o monitoramento da 

situação da morbimortalidade por violências ou específicos à saúde do idoso. 

 Segundo os gestores municipais e estaduais da saúde entrevistados, quem 

desenvolve programas e possui equipamentos específicos de atenção às vítimas de 

violência, entre elas o idoso, no município é a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e do Trabalho (SMDST). 

Ao ser entrevistada, o gestor da SMDST enumerou algumas unidades que prestam 

atenção à vítima de violência. Segundo ele, Juazeiro do Norte dispõe de um Centro de 



52 
 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que tem como principal 

função prestar assistência ao indivíduo ou família com seus direitos sociais violados, 

entre eles a violência. Existe também a Casa de Referência para Implementação de 

Ações Sociais Assistenciais (CRIASA) que abriga idosos vitimados de violência que 

não podem mais viver em seu ambiente familiar, e o Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Outras unidades que 

não são específicas da atenção à violência, mas que podem exercer papel importante na 

sua prevenção são os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro 

de Referência ao Idoso (CRI). Todas essas unidades serão melhor descritas adiante. 

 

Características Gerais das Unidades que Teriam Potencial para Participar de uma 
Rede de Atenção ao Idoso em Situação de Violência  

 

Hospital Regional do Cariri (HRC) 

O HRC é um hospital geral mantido pelo Estado que tem como principal função 

servir de referência à macro região de saúde do Cariri no atendimento de casos de 

urgência e emergência de média e alta complexidade. O acesso dos usuários ocorre de 

forma espontânea ou por encaminhamentos de outras unidades de saúde. 

Possui leitos para internação hospitalar em ortopedia e traumatologia (29), cirurgia 

geral (58), clínica médica (58), neurologia (29), unidade de cuidados intermediários 

para adulto (15), Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos (20) e unidade para 

cuidados crônicos (06). Disponibiliza de exames laboratoriais e de imagens caso haja 

necessidade. Sua infraestrutura é adequada para o acesso seguro de idoso a todas as suas 

instalações e possui cadeira de rodas caso seja necessário. 

Diante de um caso de violência contra o idoso os profissionais do hospital 

costumam realizar a notificação do agravo à saúde ao SINAN além de encaminhar a 

vítima para instituições de proteção social, principalmente ao CREAS. No momento da 

alta hospitalar os pacientes costumam receber um relatório que descreve as hipóteses 

diagnósticas, os resultados dos exames laboratoriais e toda a terapia realizada. Este 

relatório de alta hospitalar poderá ser utilizada pela equipe de saúde da família para dar 

continuidade nos cuidados de saúde que cada paciente necessita. 
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Centro de Atenção Psicossocial (CAPS GERAL) 

Atualmente, Juazeiro do Norte dispõe de uma unidade de Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) Geral III para o atendimento de sua população que é mantida 

através de uma parceria público-privada. Sua função é servir de referência a outras 

unidades no atendimento da população adulta com transtornos mentais graves. O acesso 

ao CAPS GERAL ocorre principalmente por procura espontânea da população. Mas, 

segundo o entrevistado, no último ano houve um discreto aumento de encaminhamentos 

oriundos da atenção básica. Outras unidades, tais como o CREAS, CRAS e hospitais 

também encaminham pacientes esporadicamente. 

A unidade dispõe de uma equipe multiprofissional formada por três médicos 

psiquiatras, três psicólogos, dois assistentes sociais, dois terapeutas ocupacionais, dois 

auxiliares de terapeutas ocupacionais, um enfermeiro, sete auxiliares de enfermagem, 

um nutricionista, dois cozinheiros, um recepcionista, um auxiliar administrativo e um 

auxiliar de serviços gerais. Segundo a coordenadora, seria necessário mais profissionais, 

principalmente psicólogos, devido à grande demanda. 

Pacientes idosos podem ser atendidos na unidade, porém essa faixa etária costuma 

ser minoria nos atendimentos. A unidade não dispõe de estrutura adequada para o 

atendimento ao idoso, já que não dispõe de cadeira de rodas, a maior parte dos 

consultórios está em um andar superior onde a única possibilidade de acesso é através 

de uma escada. 

Os serviços prestados são: ambulatórios de psiquiatria e psicologia, internação, 

grupos terapêuticos, oficinas (colagem, bordado, música, dança, teatro), avaliação 

nutricional, aula de alfabetização. Não tem ação específica para os casos de violência, 

mas diante de um idoso em situação de violência apresentando transtorno mental, a 

unidade presta assistência dentro de seu escopo de ações. 

Em relação à família ou ao agressor, a unidade realiza acolhimento dos mesmos, 

informa sobre seus direitos e deveres e caso o agressor mantenha a violência é realizada 

uma denúncia à polícia ou ao ministério público. Os profissionais costumam acionar 

outros órgãos, como as unidades da atenção básica, o CREAS, o CRAS, de acordo com 

as necessidades de cada caso. Não realiza notificação dos casos suspeitos ou 

confirmados de violência. 
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Centro de Referência ao Idoso (CRI) 

O CRI é um espaço destinado a pessoas maiores de 60 anos que oferece ambiente de 

convivência, educação e assistência médica especializada. Seu principal objetivo é 

reinserir o idoso na comunidade e fortalecer sua rede de convívio social. É uma unidade 

pública mantida pela SMDST de Juazeiro do Norte. 

Segundo os profissionais entrevistados, o acesso dos idosos a esta unidade se dá 

através da procura espontânea ou por encaminhamentos de outros serviços. Os 

profissionais da atenção básica costumam acionar pouco os seus serviços, porém, 

quando o fazem, os idosos podem encontrar dificuldade em participar das atividades 

oferecidas. Essa barreira de acesso se deve principalmente pelo excesso de demanda, e 

pequeno número de profissionais disponíveis.  

Para desempenhar suas funções conta com uma equipe multidisciplinar composta 

por dois médicos geriatras, duas enfermeiras, um fisioterapeuta, um psicólogo, três 

educadores físicos e um assistente social que, segundo a coordenadora, é suficiente para 

prestar assistência aos 300 idosos cadastrados, mas insuficiente para atender novas 

demandas. As dependências físicas da unidade são todas adaptadas para o usufruto 

seguro dos idosos, com rampas de acesso, barras de apoio e pisos antiderrapante. 

Os atendimentos prestados se enquadram em ações de: promoção à saúde (educação 

física e hidroginástica); prevenção (visitas domiciliares, grupos de idosos com 

familiares usuários de drogas, palestras e educação em saúde); assistência (consulta 

médica em geriatria, assistência psicossocial individualizada); reabilitação (abordagem 

familiar e do agressor através de consultas conjuntas ou visitas domiciliares); 

fortalecimento do convívio social (dança de forró, coral, grupos de convivência). 

Diante de uma suspeita de violência, o CRI realiza a primeira abordagem através de 

atendimento psicossocial com a vítima, com a família e/ou com o suposto agressor, 

porém não realiza nenhum tipo de notificação. Caso se confirme os maus tratos contra o 

idoso, ele é referenciado ao CREAS. Não existe um instrumento específico para o 

encaminhamento dos casos de violência, este é realizado através de um relatório com a 

sua descrição. Mesmo após o encaminhamento, o CRI continua acompanhando o idoso. 
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Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

Juazeiro do Norte possui atualmente sete CRAS que abrange quase toda a população 

do município, são eles: CRAS Triângulo, CRAS Frei Damião, CRAS Timbaúbas, 

CRAS Horto, CRAS João Cabral, CRAS Aeroporto e CRAS São Gonçalo. Todos são 

unidades públicas mantidos pela SMDST. 

O CRAS é responsável por realizar proteção social nas áreas de risco e 

vulnerabilidade social garantindo a melhora da qualidade de vida da população 

assistida. Desenvolve ações de caráter continuado de proteção e atendimento integral à 

família que visam fortalecer a sua função protetiva prevenindo a ruptura de vínculos. 

Além da proteção social, o CRAS realiza encaminhamentos às unidades de saúde e ao 

CREAS, de acordo com a necessidade do usuário ou da família. Mesmo assim, mantém 

o acompanhamento e coordena a atuação dos serviços nos casos encaminhados.  

O acesso da população pode ser realizado de forma direta, a mais utilizada, ou 

através de encaminhamentos por outras unidades. Quando a equipe toma conhecimento 

de algum caso em especial realizam busca ativa através de visitas domiciliares. Suas 

ações abrangem todas as faixas etárias. 

A sua equipe de trabalho é composta por profissionais de nível superior tais como, 

assistente social e psicólogo, e de nível médio, como educador social e agente social. Os 

profissionais disponíveis parecem ser suficientes para o desenvolvimento de suas ações. 

Apenas para os profissionais de nível superior são oferecidos cursos de capacitação, que 

vez ou outra abordam a temática da violência.  

Os atendimentos prestados se enquadram principalmente em ações de promoção à 

saúde e qualidade de vida e prevenção de agravos, inclusive as violências. Os CRAS 

desenvolvem projetos de socialização dos idosos através de grupos educativos, dia de 

dança do forró e passeios pela região do Cariri. Realizam busca ativa de idosos em 

situação de risco social através de visitas domiciliares. Para aqueles que se encontram 

em risco social são desenvolvidas ações para melhorar a sua condição socioeconômica 

além de terapia familiar, para superarem fatores que possam colocar o idoso em risco de 

maus tratos. Porém, suas atividades são prejudicadas por falta de fornecimento regular 
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de insumos como papel, cartolina, cola, entre outros e o transporte para visitas 

domiciliares é fornecido de forma irregular.  

Na detecção de um caso de maus tratos contra a pessoa idosa, o CRAS faz a 

referência da vítima para o CREAS, podendo o encaminhamento ser realizado de duas 

formas. Caso a família seja acompanhada e tenha prontuário familiar na unidade, o 

encaminhamento é realizado através de um formulário disponível no próprio prontuário. 

Caso a família não seja acompanhada pela unidade, o encaminhamento é realizado 

através de um formulário de encaminhamento individual. Ambos os formulários não são 

específicos para casos de maus tratos. O CRAS aciona também os serviços de saúde, 

como a atenção básica e/ou hospitais em casos de agressões físicas com repercussões na 

saúde física da vítima. No prontuário familiar, também existe um campo específico para 

realizar o registro dos casos de violência, porém eles não são notificados a nenhuma 

instituição.  

 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
(CENTRO POP) 

O Centro POP é um centro de referência especializado para pessoas que vivem em 

situação de rua prestando principalmente proteção social de média complexidade. Tem 

como objetivo promover o fortalecimento da autonomia e das potencialidades de cada 

indivíduo para o mesmo reconstruir projetos de vida e sair da situação de 

vulnerabilidade. Trata-se de uma unidade pública mantida pela SMDST. 

Atua no Centro POP uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, um 

advogado e educadores sociais. A unidade estava em funcionamento a menos de três 

meses no momento da entrevista, tendo sido inaugurada em julho de 2013. Devido ao 

pouco tempo de trabalho, sua demanda ainda é pequena e seus profissionais são em 

número suficiente para o desenvolvimento de suas atividades. Por esse motivo, também 

não se pode ter uma noção do acionamento de seus serviços por outras unidades. O 

acesso ocorre principalmente pela procura direta do usuário ou por busca ativa quando a 

equipe toma conhecimento de algum caso em especial. 

Os serviços oferecidos são baseados na orientação social ou acionamento de outros 

serviços necessários a cada situação. Os atendimentos prestados pelos assistentes sociais 
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são principalmente para fornecimento de alimentação, retirada de documentos e 

encaminhamento para abrigos. Além disso, a unidade dispõe de armários para que os 

pertences dos moradores de rua possam ser guardados, dispõe de banheiros e material 

para sua higiene. É oferecido também atendimento psicológico e caso haja suspeita de 

que o morador de rua está em depressão grave ou tem ideias suicidas, os psicólogos 

costumam encaminhá-lo ao CAPS GERAL ou hospital para assistência médica. O 

advogado tem função de orientação jurídica, tanto em caso de benefícios que o usuário 

possa usufruir como em orientações no caso dele ter praticado algum delito. São 

oferecidas oficinas diversas para o fortalecimento da autoestima e das potencialidades 

da população atendida. A estrutura física é adequada para receber idosos, pois foram 

implantadas rampas de acesso, chão antiderrapante e barras de apoio nas paredes, porém 

não possui cadeira de rodas. 

O serviço não faz distinção de idade ou de sexo, porém os usuários devem estar em 

situação de morador de rua para ter o direito ao atendimento. Segundo os entrevistados, 

por esse motivo, idosos costumam ser a minoria de seus atendimentos. Em caso de um 

idoso ser morador de rua e estar em situação de violência, o Centro POP costuma 

acionar a CRIASA ou algum abrigo. Esta instituição não realiza notificação dos idosos 

vitimados de maus tratos.  

 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O CREAS é uma unidade especializada em prestar assistência ao indivíduo ou 

família com seus direitos sociais violados. A instituição direciona o foco das ações para 

a família, com a construção de um espaço de acolhida e escuta qualificada que prioriza a 

reconstrução das relações familiares. Oferta ações de orientação, proteção, 

acompanhamento psicossocial e jurídico. Juazeiro do Norte dispõe atualmente de um 

CREAS para o atendimento de toda a sua população. Como apontado anteriormente, o 

Centro é uma unidade pública, mantida pela SMDST. 

O acesso pode ser realizado de forma espontânea e direta, encaminhamento de 

outras unidades e através de busca ativa. Seus serviços são acionados principalmente 

através de denúncias realizadas para o telefone da própria instituição. Acredita-se que 

esta forma de acionar os serviços do CREAS é a mais utilizada porque passa uma maior 
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sensação de segurança do anonimato do denunciante. Segundo os entrevistados, a 

atenção básica também aciona os serviços do CREAS frente às situações de violência, 

porém ainda de forma muito tímida. 

Visando a efetividade das ações protetivas para a família, o CREAS de Juazeiro do 

Norte conta com uma equipe multiprofissional composta por recepcionista, auxiliar 

administrativo, educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos e advogados. Os 

cargos disponíveis são suficientes para as ações desempenhadas, porém, devido a uma 

grande demanda, o número de profissionais é insuficiente, gerando dificuldade de 

atendimento a todos que acionam os seus serviços. Todos os profissionais passam por 

cursos de capacitação em violência. 

Suas ações abrangem todas as faixas etárias e sem distinção de gênero. O acesso do 

idoso é facilitado a algumas salas da instituição como a sala dos psicólogos e dos 

assistentes sociais através de barras de apoio, chão antiderrapante e ausência de 

batentes. Contudo, a sala onde funciona o serviço jurídico e a coordenação fica em um 

primeiro andar da unidade onde o acesso é realizado apenas por uma escada. 

Os atendimentos prestados se enquadram principalmente na assistência à vítima de 

violência e na sua reabilitação. O CREAS oferece serviço de atendimento na unidade de 

apoio psicossocial e jurídico às vítimas de violência e às suas famílias. Em casos de 

notificações, realizam visitas domiciliares para confirmação e melhor esclarecimento 

dos casos. As visitas domiciliares podem ser realizadas também com o intuito de dar 

seguimento aos casos em acompanhamento. Faz também parte do escopo de atuação, a 

abordagem do agressor através de atendimento individual com explicação sobre seus 

direitos, deveres e sobre as possíveis consequências no caso da violação de direitos do 

idoso, como a prática da violência. Oferece também grupos educativos sobre os direitos 

e deveres de cada cidadão. Entretanto, segundo os entrevistados, essa prática é 

prejudicada por falta de um espaço adequado para tal. 

O CREAS costuma atuar de forma intersetorial acionando outros serviços que se 

façam necessários na assistência da vítima ou da família. Dentre os serviços mais 

acionados foram citados a delegacia da polícia civil e o Ministério Público. Em casos de 

agressão física grave o Hospital Regional do Cariri também costuma ser acionado. 
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O CREAS realiza notificação dos casos de violência através de um sistema 

específico do Ministério do Desenvolvimento Social, que é diferente do utilizado pelos 

serviços de saúde, desta forma, as notificações realizadas pelo CREAS não são 

contabilizadas pelo SINAN. 

 

Casa de Referência para Implementação de Ações Sociais Assistenciais (CRIASA) 

A CRIASA é um abrigo destinado a acolher o idoso que se encontra em situação de 

violência. Esta é mantida através de uma parceria público-privada com a SMDST de 

Juazeiro do Norte. A CRIASA tem a função de ser referência ao CREAS e ao CENTRO 

POP para receber e institucionalizar os idosos assistidos por essas unidades. São 

encaminhados à CRIASA aqueles em que o ambiente familiar não é mais seguro para a 

sua convivência em família ou quando este idoso encontra-se sem moradia. Este abrigo 

não institucionaliza idosos que o procuram de forma direta e espontânea. Mantém 

contato constante com o CREAS e CENTRO, que coordena o cuidado deste idoso 

referente a assistência social e jurídica. Caso o conflito familiar ou a falta de moradia 

seja resolvido, o idoso volta ao seu lar. 

Trabalham na CRIASA: um cozinheiro, uma auxiliar de serviços gerais e dois 

cuidadores, um destinado aos idosos do sexo masculino e outro para o sexo feminino. 

Segundo o administrador, outros profissionais como educadores físicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros e médicos seriam necessários para uma assistência de qualidade. Não existe 

uma programação de atividades para os idosos institucionalizados, na grande parte do 

tempo eles ficam apenas conversando entre si ou assistindo televisão. Atualmente, 

rampas estão presentes quando se tem desníveis entre os ambientes, existe barra de 

apoio nos corredores e banheiros, possui cadeiras de rodas e de banho, porém não em 

número suficiente. Segundo os entrevistados, sua estrutura física está em fase de 

adaptação para permitir o uso seguro de suas instalações pelos idosos. 

A CRIASA costuma acionar a unidade básica de saúde do território para qualquer 

intercorrência de saúde dos idosos, porém, segundo o administrador da instituição, a 

equipe de saúde da família nem sempre tem disponibilidade de visitar os idosos quando 

é solicitado. Esta unidade não tem como rotina realizar notificações dos maus tratos 

sofridos pelos idoso. 
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Ministério Público (MP) 

Juazeiro do Norte dispõe de uma sede do Ministério Público, que por sua vez tem 

uma procuradoria exclusiva para atendimento das questões ligadas ao idoso. A principal 

forma de acesso utilizada é através de procura espontânea da população, mas 

instituições como CREAS, CRAS, hospitais ou o disque denúncia também costumam 

acionar este serviço. Segundo o entrevistado, o MP não recebe denúncias de maus tratos 

oriundas dos profissionais da atenção básica. 

Suas ações visam principalmente garantir os direitos legais dos idosos e assegurar 

sua proteção. O ministério público move ação civil pública diante de denúncias, realiza 

fiscalização e apuração de infrações administrativas de serviços oferecidos aos idosos e 

aciona outros serviços necessários para garantir os direitos dos idosos. Porém, o 

promotor responsável pelo atendimento das questões ligadas ao idoso acumula função 

sendo responsável por outras promotorias e por esse motivo está sobrecarregado. Entre 

os serviços acionados foram destacados as diversas unidades do sistema de saúde, 

abrigos, o CREAS e polícia civil. 

O município de Juazeiro do Norte dispõe de vários equipamentos ligadas ao SMS, 

SMDST e poder Judiciário, que podem atuar em conjunto com a atenção básica na 

atenção ao idoso em situação de violência. Porém, a grande maioria passa por 

dificuldades em atender toda a demanda existente principalmente pela estrutura física 

precária e/ou do número insuficientes de profissionais. 

 

Integração da Atenção Básica com os Serviços de Referência  

Durante as respostas dos entrevistados, a atenção básica não aparece como uma 

unidade que costuma acionar com frequência os serviços visitados. Apesar do 

reconhecimento pelo profissional do CAPS GERAL do incremento de 

encaminhamentos oriundos da atenção básica nos últimos anos, está longe de esta ser a 

principal forma de acesso da população ao CAPS GERAL. 

Quanto à sua integração com os serviços da SMDST parece ser ainda mais 

preocupante. São raros os encaminhamentos provindos das equipes de saúde da família 
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para o CREAS. Quando feito, geralmente é através de denúncias realizadas pelos 

agentes comunitários de saúde e não através de formulário de encaminhamento pela 

equipe. Pode ser um indício de que os agentes comunitários de saúde não reconhecem a 

equipe de saúde da família como uma unidade que pode atuar na assistência às vítimas 

de violência e por esse motivo não a acionou. Como apontado anteriormente, quando 

um idoso institucionalizado no CRIASA tem uma intercorrência de saúde, a equipe de 

saúde da família do território é acionada, mas nem sempre se consegue o atendimento 

necessário pelos profissionais da atenção básica.  

Já no poder Judiciário, o promotor responsável pela procuradoria do idoso relata, 

durante a entrevista, desconhecer qualquer acionamento de seus serviços por parte de 

profissionais da atenção básica. 

 

Sistema de Notificação e Monitoramento da Violência 

Os profissionais responsáveis por realizar notificações dos agravos à saúde para a 

vigilância epidemiológica do município são os que trabalham em unidades de saúde 

ligadas a SMS. Quando uma ficha individual de notificação é enviada à vigilância 

epidemiológica do município, os funcionários do setor inserem os dados no SINAN e 

encaminham os dados para a 21ª CRES, e esta à Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará. Segundo o entrevistado da vigilância epidemiológica, alguns destes dados de 

notificação compõem indicadores monitorados de forma regular pelo município e, por 

conseguinte, são interpretados e analisados para a tomada de decisões no planejamento 

dos programas de saúde. Tuberculose, hanseníase, dengue, leishmaniose visceral, 

doenças sexualmente transmissíveis, síndrome da imunodeficiência humana e meningite 

são exemplo de doenças de notificação compulsória, cujos dados são analisados pelo 

município, especialmente pelos coordenadores dos respectivos programas e da atenção 

básica. Segundo o relato, não existe nenhum dado gerado pelo sistema de vigilância 

epidemiológica que seja específico para análise da qualidade de vida do idoso. 

Apesar da violência ser um agravo à saúde de notificação compulsória o 

coordenador da vigilância epidemiológica reconhece que ela é subnotificada e que não 

existe uma rotina de avaliação destes dados na SMS. Durante os anos de 2010, 2011 e 

2012, a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte tomou 
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conhecimento através da notificação compulsória de 98 casos suspeitos de violência. 

Destes, apenas 07 haviam sido praticados contra idosos. Dentre os estabelecimentos de 

saúde notificadores da suspeita de violência podemos citar apenas unidades 

hospitalares, entre elas o Hospital de Fraturas do Cariri, Hospital Infantil Municipal 

Maria Amélia Bezerra, Hospital Municipal São Lucas e Hospital Regional do Cariri, 

sendo este último a principal unidade notificadora com 85,7% de todas as notificações. 

Outros estabelecimentos, como as unidades básicas de saúde e os ambulatórios de 

especialidades, não realizaram nenhuma notificação à vigilância epidemiológica do 

município durante esse período. 
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DISCUSSÃO 

  

O Estatuto do idoso orienta a efetivação de políticas públicas que permitam o 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade (BRASIL, 2003). Porém, no 

município de Juazeiro do Norte a SMS não possui uma coordenação do programa 

estratégico de saúde do idoso, apesar dessa parte da população ser considerada 

uma área prioritária segundo as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde (BRASIL, 

2006b). A falta desta coordenação pode trazer um prejuízo grande para a saúde da 

pessoa idosa, pois dessa forma as políticas públicas para o idoso terão dificuldades de 

ser implantadas nos serviços de saúde e as ações para garantir um envelhecimento 

saudável em um ambiente seguro e sem violência ficam prejudicadas. Além do mais, os 

profissionais que estão sensibilizados para esse grupo populacional podem encontrar 

dificuldades em realizar ações voltadas para a manutenção da saúde do idoso justamente 

por falta de apoio logístico dentro do sistema de saúde.  

A própria PNSPI (2006) apresenta recomendações a respeito das responsabilidades 

institucionais para a sua implantação. Cabe ao gestor municipal elaborar normas 

técnicas para a implementação da atenção à saúde da pessoa idosa dentro dos serviços 

públicos, garantir recursos financeiros e estabelecer instrumentos de gestão e 

indicadores para acompanhar a implantação da política.  

A 21ª CRES do Estado do Ceará também vem enfrentando dificuldades na 

implantação das políticas públicas. A falta de recursos humanos impede a nomeação de 

um coordenador para o programa de saúde do idoso. Atualmente, essa área recebe 

orientações de um funcionário da Escola de Saúde Pública do Ceará com sede em 

Fortaleza, o que certamente também não é o ideal. 

Como apontado na Introdução, instituições e grupos de trabalho que discutem a 

violência ao idoso, visando a sua redução, recomendam que o enfrentamento da 

violência pelos serviços de saúde deve ser iniciado pela atenção básica, com a mudança 

do foco de atenção assistencial para uma abordagem preventiva (BRASIL, 2002b; 

GALHEIGO, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; TOLEDO, 2013), já que a 

atenção básica é o nível do SUS com maior descentralização e capilaridade na 

comunidade (BRASIL, 2011) e presta atenção à saúde de uma população adscrita ao 
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longo do tempo. Essas características lhe coloca em posição favorável para realizar 

ações de bons tratos e prevenção de casos, bem como reconhecer precocemente vítimas 

de violência, prestando a elas e as suas famílias uma imediata assistência, com objetivo 

de interromper o processo e evitar sua recorrência (RÜCKERT et al., 2008; REILLY & 

JUDITH, 2012). Por ser a porta de entrada do sistema de saúde, a atenção básica 

também está em posição privilegiada para a realização da notificação de casos suspeitos 

ou confirmados (TOLEDO, 2013).  

Entretanto, o que se constatou durante a pesquisa foi que as unidades da atenção 

básica não realizaram qualquer notificação de caso suspeito ou confirmado de violência 

nos anos de 2010, 2011 e 2012. Certamente, isto não retrata a real situação do 

município com relação ao problema. Apesar do Estatuto do Idoso discorrer sobre a 

obrigatoriedade da notificação dos casos suspeitos à autoridade policial, ministério 

público ou conselho municipal, estadual ou federal (BRASIL, 2003), também não existe 

registro de notificações por parte desses profissionais na procuradoria do idoso do 

Ministério Público de Juazeiro do Norte.  

Outro dado que chama atenção é que segundo os entrevistados do CREAS, do 

CAPS e do MP, a equipe de saúde da família, que atualmente tem uma grande cobertura 

populacional no município (cerca de 85%), pouco aciona os seus serviços frente a um 

idoso em situação de violência. 

A inexistência de notificações, de denúncias e registros nos órgãos competentes e de 

encaminhamentos aos outros serviços pela equipe de saúde da família podem ser 

indicativos da falta de atuação da atenção básica no atendimento às vítimas de violência 

ou da má qualidade dos serviços prestados. Essa característica não é exclusiva de 

Juazeiro do Norte. Outro estudo realizado no Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e 

Brasília, também identificou esta mesma dificuldade de incorporação das diferentes 

ações voltadas ao enfretamento das violências pelos profissionais da atenção básica 

(MINAYO & DESLANDES, 2009). 

Como visto na seção de Resultados, Juazeiro do Norte já dispõe de alguns serviços 

que atuam na proteção ao idoso em situação de violência. A SMDST mantém o 

CREAS, uma unidade que opera na assistência e proteção de pessoas que já se 

encontram em situação de violência e a CRIASA, um abrigo destinado a idosos, vítimas 

de maus tratos, cujo ambiente familiar não seja seguro para a sua permanência. Porém, a 
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atuação dos profissionais de ambas as unidades está prejudicada por insuficiência de 

recursos humanos e estrutura física inadequada. O CENTRO POP também é outra 

instituição que poderia participar da rede de proteção, especificamente na atenção aos 

idosos em situação de rua, já que é uma unidade que promove proteção social à 

população nessa circunstância. 

Estudos já associaram a depressão como consequência da violência praticada contra 

os idosos. Outros estão estabelecendo que sintomas de ansiedade, isolamento, sensação 

de culpa e vergonha podem ser consequência de maus tratos (KRUG, 2002; REILLY & 

JUDITH, 2012). Alguns desses idosos podem necessitar de acompanhamento 

especializado para tratamento do transtorno mental. O CAPS GERAL poderia assumir 

essa função de referência para o tratamento dos transtornos mentais decorrentes dos 

maus tratos. Entretanto, mesmo que houvesse uma maior divulgação dos serviços 

disponibilizados por esta instituição, os idosos poderiam encontrar dificuldades no 

acesso ao mesmo, especialmente às ações desenvolvidas nos consultórios clínicos, pois 

a maior parte está localizada em um andar superior onde a única possibilidade de acesso 

é através de uma escada. A falta de adaptação da estrutura física do CAPS para o 

atendimento do idoso também foi encontrado por Valadares e Souza (2010) que avaliou 

a qualidade dos serviços de saúde mental ao idoso vítima de violência nas cidades de 

Manaus, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Outra barreira de acesso comentado 

pelo entrevistado seria o excesso de demanda para o número pequeno de profissionais 

disponíveis. 

Já aqueles idosos vitimados de agressão física com lesões graves podem ser 

atendidos no HRC. Ele está capacitado para prestar assistência de urgência e 

emergência e realizar internações hospitalares caso haja necessidade. Possui 

infraestrutura adequada e recursos humanos suficientes para o atendimento ao idoso. 

O Poder Judiciário dispõe de uma procuradoria exclusiva para atenção ao idoso. Esta 

unidade é referência para garantir aos idosos seus direitos assegurados por lei. Porém, o 

Ministério Público do município dispõe de poucos procuradores, o que acarreta uma 

sobrecarga de trabalho porque cada profissional responde por mais de uma pasta. 

Excetuando o HRC e o CENTRO POP os demais serviços apresentam recursos 

humanos insuficientes e/ou infraestrutura inadequada. Isso pode acarretar na 

incapacidade destes serviços em oferecer a assistência necessária as vítimas de maus 
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tratos e, além do mais, deixar parte da população sem proteção devido à dificuldade de 

atender toda a demanda que procura os seus serviços. 

Para a construção de uma rede de proteção ao idoso em situação de violência 

efetiva, não basta apenas ter disponibilidade de serviços, a comunicação entre as 

diferentes unidades também é fundamental. Tanto a PNRMAV quanto a PNSPI 

discorrem sobre a importância da intersetorialidade através de uma integração efetiva 

entre o SUS e o SUAS para garantir ações efetivas no combate à violência contra a 

pessoa idosa (BRASIL, 2001; BRASIL, 2003). Considerando as dificuldade de 

articulação entre as unidades de saúde e de assistência social apresentadas nas seções 

anteriores, parece que o sistema de referência e contra referência intersetorial ainda não 

é uma realidade majoritária em Juazeiro do Norte. 

A principal forma de acesso ao CREAS é através da procura direta da população ao 

serviço de forma presencial ou por telefone. O número de casos encaminhados pela 

atenção básica não foi considerado expressivo pelos profissionais do CREAS. Era de se 

esperar que as equipes de saúde da família realizassem um número maior de 

encaminhamentos dos casos de violência ao CREAS, pois estão em uma posição 

privilegiada para reconhecer tais casos na comunidade. 

Os poucos acionamentos do CREAS por profissionais da atenção básica na 

realidade foram denúncias realizadas pelos agentes comunitários de saúde de forma 

isolada e não encaminhamento através de formulários específicos pela equipe de saúde 

da família. Essa característica é um indicativo de que o fluxo de referência e contra 

referência não está bem estabelecido. 

Apesar de Juazeiro do Norte dispor de um CAPS GERAL, que poderia ser um 

serviço de referência à atenção básica para o atendimento de pessoas com transtornos 

mentais graves, apenas a minoria dos pacientes que frequentam os seus serviços foi 

encaminhada pelas equipes de saúde da família. A forma de acesso mais utilizada pelos 

seus usuários é a procura direta aos seus serviços, o que é contrário ao princípio da 

hierarquização. Outra barreira à integração do CAPS GERAL à rede de proteção do 

idoso em situação de violência é a estrutura física da unidade, nada adaptada para 

pessoas desta faixa etária. 
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Como apontado acima, apesar do município dispor de serviços que poderiam atuar 

na proteção ao idoso em situação de violência, eles não costumam ser acionados pela 

atenção básica. Provavelmente, este quadro é consequência de diversos fatores. A 

primeira questão é a possível dificuldade das equipes na identificação destes casos na 

comunidade. Isso poderia ser consequência da não sensibilização para o problema e/ou 

da falta de capacitação destes profissionais para suspeição e abordagem de casos de 

violência. Uma segunda explicação seria considerar que os profissionais reconhecem a 

violência, mas não realizam nenhuma intervenção. Essa ausência de atuação poderia 

ocorrer devido a desconsideração da violência como problema de saúde, pelos 

profissionais não se sentirem capacitados para atuar ou até por medo de atuar no 

enfrentamento da violência e sofrer represálias por parte do agressor ou familiares da 

vítima. Outro componente deste quadro de dificuldades seria o desconhecimento, por 

parte dos profissionais, dos serviços de referências que poderiam ser acionados. 

A falta de atuação da atenção básica frente a violência parece ser também a 

realidade do CRAS e do CRI que deveriam atuar na prevenção e identificação precoce 

das vítimas de maus tratos. Pois, assim como na atenção básica, também não são 

reconhecidos pela população como opção de assistência frente a essa situação. 

Atualmente, a porta de entrada preferencial para os idosos vítimas de violência é a 

atenção especializada, principalmente o CREAS e o HRC.  

Atualmente, as unidades de saúde de proteção ao idoso em situação de violência no 

município de Juazeiro do Norte estão organizadas de forma fragmentada e isolada, sem 

articulação intersetorial. Elas parecem não estar sensibilizadas para atuarem visando à 

integralidade do cuidado em situações de violência ao idoso. A falta de articulação com 

os outros setores como assistência social e poder judiciário é um indicativo de que essas 

unidades não estão organizadas na forma como as políticas públicas preconizam. 

Segundo Mendes (2011), essa forma de organização dos serviços tem ação limitada para 

as condições crônicas de saúde, entre elas a violência, pois é incapaz de prestar 

assistência contínua à população. Por outro lado, as unidades pertencentes a SMDST 

parecem já ter um fluxo mais bem estabelecidos entre si e costumam acionar o 

ministério público com certa frequência. Porém, encontram dificuldades em acionar 

alguns serviços da saúde quando necessário (figura 6). 

  



68 
 

 

Figura 06 – Distribuição e Relação entre as Unidades de Atenção ao Idoso em Situação 

de Violência no Município de Juazeiro do Norte-CE 

 

 

 

Esta fragmentação do cuidado aos idosos em situação de violência em Juazeiro do 

Norte certamente não é peculiar ao município. Apesar de ainda escassa no Brasil, a 

literatura sobre o tema também indica o mesmo problema em outras regiões. Um dos 

poucos estudos anteriores que analisou a adequação dos serviços disponíveis para as 

vítimas de violência às orientações da PNRMAV em cinco capitais brasileiras (Recife, 

Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e Brasília), indicou que, em geral, o atendimento às 

famílias não parece ser ainda uma prática regular e os serviços de referência e contra 

referência estão totalmente desarticulados. Segundo as autoras, os ambulatórios 

especializados na assistência à vítima de violência oferecem atendimento de qualidade, 

porém ainda são em número insuficiente nas cidades avaliadas (MINAYO & 

DESLANDES, 2009). 

Souza et al. (2008), analisando as instituições e o fluxo de atendimento que fazem 

parte da rede de proteção ao idoso no município do Rio de Janeiro, indicam que os 

dados coletados deixam claro que existe um número insuficiente de instituições, o 
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número de profissionais é insuficiente e também pouco capacitados. Este fato causa 

arquivamento de processos sem solução, demora na assistência aos idosos e, quando 

esta ocorre, o atendimento se dá de forma inadequada. Ou seja, não existe a garantia dos 

direitos conquistados pelos idosos. 

Para reverter esta situação, concordamos com alguns autores que para a qualificação 

da atenção ao idoso vítima de maus tratos o passo mais importante seria a construção de 

uma rede de proteção ao idoso em situação de violência intersetorial envolvendo a 

atenção básica, centros de referência, Ministério Público, assistência social, educação, 

entre outros. Os serviços deveriam se organizar e seus profissionais estarem capacitados 

para atender as peculiaridades na atenção ao idoso. Entre essas peculiaridades no setor 

saúde estão o atendimento prioritário como determinado pelo Estatuto do Idoso e a 

atenção integral e qualificada realizada por uma equipe multiprofissional que aborde as 

singularidades requeridas no atendimento ao idoso como presença de doenças crônicas, 

comorbidades, polifarmácia, maior suscetibilidade a infecções, entre outras. A criação 

de um protocolo para o atendimento ao idoso vítima de violência com o intuito de 

uniformizar o atendimento também se faz necessária (CAVALCANTI & SOUSA, 

2010). 

Desta forma, considerando a situação do município e os princípios básicos que 

deveriam reger a abordagem das violências nos serviços de saúde, já sumarizados ao 

longo da Dissertação, gostaríamos de expressar uma proposta preliminar de organização 

dos serviços. A Figura 7 resume o que consideramos ser uma boa estrutura para a rede 

de proteção ao idoso em situação de violência, considerando as unidades disponíveis 

atualmente. Como pode ser visto, a atenção básica, o CRAS e o CRI poderiam assumir 

a função de ser a porta de entrada preferencial da rede de atenção ao idoso em situações 

de violência. Assumiriam a função de realizar o primeiro atendimento e a notificação do 

caso suspeito ou confirmado de violência às autoridades competentes. Os profissionais 

da atenção básica também seriam instruídos a notificar e encaminhar uma cópia da ficha 

individual de notificação ao setor de vigilância epidemiológica do município. Caso haja 

necessidade, outros serviços de assistência especializada poderiam ser acionados, tais 

como o CREAS, para apoio psicossocial e jurídico às vítimas de violência e às suas 

famílias, o CAPS GERAL na assistência aos transtornos mentais consequentes da 

violência sofrida, o HRC para as vítimas de violência física mais graves, e a CRIASA 

para o abrigo de idosos em que o lar familiar não é mais seguro para a sua convivência. 
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Com o intuito de facilitar o acesso das vítimas aos serviços de proteção ao idoso em 

situação de violência, o CREAS também seria uma opção de porta de entrada mantendo 

o acesso direto da população aos seus serviços.  

 

Figura 07 – Projeção de uma Rede de Atenção ao Idoso em Situação de Violência no 

Município de Juazeiro do Norte-CE 

 

 

 

 

Entretanto, mesmo que as unidades disponíveis sejam organizadas de maneira mais 

eficiente e racional, é notável que para dar conta do provável aumento da demanda a 

partir da construção de uma rede efetiva, a atenção especializada necessitaria ser alvo de 

grande investimento em infraestrutura e em recursos humanos. 

Outra área passível de investimentos é o sistema de notificação e monitoramento 

dos casos de violência. No município de Juazeiro do Norte as causas externas 

representam a terceira causa de morte e a taxa de mortalidade por agressão na população 

idosa é maior que a média nacional. A real magnitude da violência no município e suas 

consequências na saúde dos idosos podem ser ainda mais alarmantes, pois é 

reconhecido pelos profissionais do serviço de vigilância epidemiológica da SMS a 
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subnotificação dos casos de violência mais leves que não culminaram com a morte da 

vítima. 

A notificação é fundamental para garantir o registro contínuo, conhecer as causas e 

as características dos maus tratos contra o idoso e então formular estratégias para a 

prevenção de novos agravos (BRASIL, 2001). Contudo, os dados sobre a violência em 

Juazeiro do Norte são subestimados e referem-se apenas a alguns casos mais graves que 

necessitaram de assistência hospitalar. A falta de capacitação profissional que permita 

suspeitar de maus tratos dificulta o reconhecimento da violência nos diferentes serviços.  

A imprecisão dos dados de notificação dos casos de violência não é realidade apenas em 

Juazeiro do Norte. A subnotificação parece ser também a realidade em várias cidades 

brasileiras. Um estudo realizado na cidade de Fortaleza, no ano de 2007, analisou o 

processo de notificação de maus tratos contra crianças e adolescentes por profissionais 

médicos, enfermeiros e odontólogos das equipes de saúde da família. Foram 

entrevistados 359 profissionais e mais da metade (52%) destes não conheciam a ficha de 

notificação de violência (LUNA & FERREIRA, 2010). Retornando ao estudo de 

Minayo e Deslandes (2009), as autoras também analisaram o sistema de notificação das 

causas externas em cinco capitais brasileiras (Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e 

Brasília) e concluíram que na maioria dessas cidades houve uma melhora no processo 

de monitoramento, porém, alguns aspectos críticos ainda necessitam ser superados, 

como o descaso dos profissionais com a notificação e a falta de integração das 

informações das redes municipais e estaduais. Como apontado anteriormente, é 

possível, que mesmo depois de identificado um caso de violência, alguns profissionais 

temam os transtornos legais advindos da notificação, a quebra do sigilo profissional, o 

prejuízo da relação médico-usuário, o medo de represália, a desorganização dos serviços 

e a falta de retaguarda dos serviços da rede de proteção (GONÇALVES & FERREIRA, 

2002; MINAYO & DESLANDES, 2009; ASSIS et al., 2012).  

A falta de um sistema de informação alimentado de forma correta e adequada 

dificulta o conhecimento da real situação da violência no município de Juazeiro do 

Norte. Esse desconhecimento impede que a violência seja reconhecida como um 

importante problema de saúde pública e por esse motivo deixa de ser considerada uma 

prioridade na elaboração das estratégias de intervenção. Além do mais, o 

desconhecimento das características da violência, tais como os principais tipos de 
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violência praticados, os principais agressores e o ambiente em que ocorrem os maus 

tratos, dificulta a elaboração de um plano de intervenção efetivo. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa permitiu um mapeamento das unidades que poderiam atuar em 

conjunto com a atenção básica nos cuidados dos idosos em situação de violência no 

município de Juazeiro do Norte.  Dentre as unidades identificadas, a maioria apresenta 

recursos humanos insuficientes para atender adequadamente a todas as pessoas que 

procuram os seus serviços, enquanto outras não apresentam infraestrutura apropriada 

para prestar assistência ao idoso. A incapacidade de dar respostas a todas as vítimas 

gera uma demanda reprimida e deixa parte da população sem a assistência necessária. 

Por esse motivo, investimentos tanto em recursos humanos, como em infraestrutura 

destas instituições seriam muito bem vindos. 

 

O não reconhecimento da atenção básica pela população como porta de entrada dos 

serviços nos casos de violência, a falta de notificações pelos profissionais das equipes 

de saúde da família dos casos suspeitos ou confirmados de maus tratos e um número 

inexpressivo de encaminhamentos aos centros de referência faz supor que a atuação da 

atenção básica no enfrentamento da violência contra a população idosa parece ser 

mínima. A ausência de ação desse setor coloca os idosos em uma situação de maior 

vulnerabilidade, já que ações de prevenção da violência deixam de ser executadas e os 

idosos vitimados acabam sendo identificados mais tardiamente, quando sequelas físicas 

e psicológicas já estão estabelecidas. A capacitação e sensibilização dos profissionais 

das equipes de saúde da família para atuar no combate à violência e a criação de um 

protocolo para o atendimento ao idoso vítima de maus tratos com o intuito de 

uniformizar o atendimento também se fazem necessárias. 

Apesar da existência de vários serviços de proteção ao idoso em situação de 

violência, não podemos afirmar que eles se encontram organizados em redes. A 

integralidade do cuidado fica prejudicada devido a desorganização da referência e 

contra referência entre as distintas unidades. Apesar do CREAS, da CRIASA, do 

CENTRO POP e do Ministério Público já trabalharem com um fluxo de referência e 

contra referência solidificado e bem estabelecido, o setor saúde ainda se encontra 

desarticulado dentro desta rede, principalmente a atenção básica. Essa fragmentação dos 

serviços limita a assistência dos idosos em situação de violência, pois os profissionais 
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terão dificuldades em garantir a continuidade do cuidado e a articulação intersetorial dos 

serviços. 

Além da fragmentação da articulação entre dos serviços, a subnotificação de maus 

tratos contra os idosos pode piorar ainda mais a assistência a essa parcela da população. 

A subnotificação prejudica o reconhecimento da dimensão da violência e a 

sensibilização dos gestores para intervir nessa problemática. Frente a atual situação, 

cursos de capacitação e sensibilização das equipes de saúde da família na identificação e 

notificação desses casos poderiam estimar a real magnitude da violência e suas 

consequências na saúde dos idosos. Outra recomendação seria a criação de um grupo 

intersetorial de discussão. Esse grupo teria como função monitorar os indicadores, 

debater sobre o impacto da violência na comunidade e elaborar planos de intervenções 

para superar a violência a serem implantados nos diversos serviços disponíveis que 

podem atuar na proteção das vítimas de maus tratos. 

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará mantém o HRC que já oferta serviços de 

atendimento de casos de urgência e emergência e internação hospitalar. Com o intuito 

de aumentar sua abrangência de ações, investimentos poderiam adequar o HRC para 

assumir a função de Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso. Esses 

investimentos já estão estabelecidos pelas portarias GM/MS N.º 702/2002 e SAS/MS 

N.º 249/2000. Dentro do seu escopo de ações passaria a ofertar serviços de atendimento 

ambulatorial, internação hospitalar, Hospital-Dia Geriátrico e assistência domiciliar. 

Este centro poderia atuar em conjunto com a atenção básica e unidades da atenção 

secundária na assistência à saúde dos idosos em situação de violência que necessitassem 

de uma assistência de média e alta complexidade. 

Apesar de não ser o foco central desta pesquisa, chamou atenção a falta de uma 

coordenação do programa de saúde do idoso na Secretaria Municipal de Saúde de 

Juazeiro do Norte. A inexistência desta coordenação poderá dificultar a implantação das 

políticas públicas de proteção ao idoso no município, assim como a adequação dos 

serviços de saúde para prestar assistência de qualidade à população desta faixa etária. 

Talvez uma das principais recomendações deste estudo seria a criação de uma 

coordenação de programa de saúde voltada exclusivamente à pessoa idosa na SMS. 

Essa coordenação seria responsável por levantar recursos financeiros e criar 

mecanismos de adequação dos serviços às políticas públicas para a garantia de um 
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cuidado integral ao idoso de modo geral e especialmente aqueles mais vulneráveis e em 

situação de violência. 

Por fim, esperamos que esse estudo possa contribuir para uma reflexão sobre os 

serviços disponíveis e sua organização no enfrentamento da violência praticada contra a 

população idosa e que as ideias aqui apresentadas possam facilitar discussões futuras 

voltadas para a construção de uma rede integrada e intersetorial de proteção ao idoso em 

situação de violência, pois permitiu o conhecimento de algumas fragilidades que 

necessitam ser corrigidas. Algumas dúvidas ainda persistem e precisam ser melhor 

esclarecidas. Por que os profissionais da atenção básica não estão notificando casos de 

violência? Por que são poucos os encaminhamentos da atenção básica para a atenção 

especializada? Estudos que avaliem a atuação dos profissionais das equipes de saúde da 

família nas atividades de promoção à saúde, de prevenção da violência e de assistência 

ás vítimas seriam importantes para que se possa elaborar um plano de ação com o 

intuito de melhorar a rede de proteção ao idoso em situação de violência no município 

de Juazeiro do Norte. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO PARA UNIDADES DE ATENÇÃO AO IDOSO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 
1.1. Nome da instituição________________________________________________ 
1.2. Endereço:________________________________________________________ 
1.3. Distrito sanitário:__________________________________________________ 
1.4. Telefone:(___) ___________________________________________________ 
1.5. Horário de funcionamento:__________________________________________ 

 
 
2. EQUIPE DE TRABALHO 

 
2.1. Quais os profissionais que trabalham neste serviço? 

 
Nome Formação 

profissional 
Cargo Titulação 

Geriatria/gerontologia?  
(sim/não) 

Capacitação em 
violência? 
(sim/não) 

     
     
     
     
     
     
 

2.2. O Sr.(a) acha que os profissionais disponíveis são suficientes para a realização 
das atividades da instituição? 

( ) Sim  ( ) Não* 
 
Se o entrevistador responder “Sim”, pule a próxima questão. 
 
No seu ponto de vista, quais os profissionais que estariam faltando? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
3. ACESSO 

 
3.1. Quais as formas de acesso da população ao serviço? (é possível marcar mais de 

uma forma) 
(  ) Acesso direto espontâneo 
(  ) Encaminhamento de outras unidades 
(  ) Central de regulação 
(  ) Outras formas __________________________________________________ 
 

3.2. Na sua opinião, qual a forma de acesso mais utilizada pelos usuários? 
________________________________________________________________ 
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3.3. Existe alguma determinação de faixa etária para atendimento neste serviço? 
( ) Sim* ( ) Não  
 

*Se sim, qual(is)? 
( ) Criança ( ) Jovens ( ) Adultos ( ) Idosos 
 

3.4. Existe alguma determinação de gênero para atendimento neste serviço? 
( ) Sim* ( ) Não 

 
*Se sim, qual(is)? 
( ) Mulher ( ) Homens ( ) GBLT  ( ) Outros 
 

3.5. A unidade possui acesso adequado para idosos (rampas, elevador...)? –  
(o entrevistador deve observar a estrutura da unidade e registrar sua 
impressão.) 

( ) Sim ( ) Não*  
 
*Se não descreva a dificuldade do acesso: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3.6. A unidade possui cadeiras de rodas? 
( ) Sim ( ) Não 

 
 
4. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO 

 
4.1. Quais os tipos de atendimento prestado ao idoso em situação de violência nesta 

Unidade? 
 

Descrição dos atendimentos prestados. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(Os atendimentos prestados se enquadram em qual(is) das seguintes ações?) 
( ) Promoção à Saúde 
( ) Prevenção da violência   
( ) Assistência à vítima da violência 
( ) Reabilitação 
(  ) Outros 

 
 

4.2. A unidade realiza algum atendimento à família do idoso em situação de 
violência? Que tipo de atendimento? 
( ) Sim ( ) Não 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4.3. A unidade realiza algum atendimento ao agressor? Que tipo de atendimento? 
( ) Sim ( ) Não 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4.4. A unidade dispõe de transporte para visitas domiciliares quando necessário? 
( ) Sim ( ) Não 

 
4.5. O que poderia melhorar na unidade para aperfeiçoar o atendimento prestado ao 

idoso em situação de violência? 
( ) Infraestrutura  ( ) Recursos Humanos ( ) Educação e Capacitação ( ) Insumos 
Outros: _______________  
 
Descreva 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
5. INTERSETORIALIDADE 

 
5.1. Que órgãos este serviço costuma acionar nos casos de violência contra o idoso? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5.2. Como é feito esse encaminhamento/comunicação? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6. REGISTRO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

6.1. O serviço tem ficha de notificação de casos suspeitos ou confirmados de pessoa 
idosa em situação de violência? 

( ) Sim ( ) Não 
 

6.2. Para onde essa ficha é encaminhada? 
________________________________________________________________ 
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6.3. De que forma a ficha chega ao destino? 

________________________________________________________________ 
 

6.4. Qual a periodicidade do envio? 
________________________________________________________________ 
 

6.5. Os dados epidemiológicos gerados pela notificação são analisados pela equipe?  
( ) Sim ( ) Não 
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APENDICE II – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
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APENDICE III – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 
PESQUISA 

 

 



90 
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APÊNDICE IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado Sr. 

 

Clovis Colares de Castro Filho, CPF 619.070.143-49, Faculdade de Medicina 
Estácio de Juazeiro do Norte, orientado por Claudia Leite Moraes, CPF 757.206.987-87 
Universidade Estácio de Sá, Doutora em Saúde Pública pela FIOCRUZ, está realizando 
a pesquisa intitulada UM DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO 
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, 
CEARÁ, que tem como objetivos fazer um diagnóstico da rede de proteção ao idoso em 
situação de violência na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará; identificar as instituições 
que realizam algum tipo de atividade/ação ao idoso em situação de violência; 
caracterizar essas instituições em relação aos serviços prestados e equipe de trabalho; 
avaliar o grau de integração desses serviços com a atenção básica, identificar os 
sistemas de notificação disponíveis para o monitoramento da violência. Para isso, está 
desenvolvendo um estudo que consta das seguintes etapas: Será realizada uma 
entrevista com os gestores e coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde e da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho com a finalidade de 
identificar as unidades disponíveis no município de Juazeiro do Norte que prestam 
serviços de atenção à saúde do idoso em situação de violência. Após a identificação 
destas unidades, elas serão visitadas e será realizada uma entrevista com o coordenador 
local ou profissional designado por ele. Durante a entrevista será aplicado um 
questionário com a identificação da unidade e a descrição de seus serviços prestados. 

Por essa razão, o (a) convidamos a participar da pesquisa. Sua participação 
consistirá em responder a uma entrevista, a ser realizada pelo pesquisador principal e/ou 
por estudantes de medicina da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, 
previamente treinados.  

A entrevista traz risco mínimo ao participante, mas é possível que possa 
atrapalhar as atividades de seu trabalho, e trazer desconforto e constrangimentos em 
responder algumas perguntas sobre os serviços prestados, porém esse risco é 
minimizado devido autorização prévia dos superiores dos entrevistados e as perguntas 
abordam questões que não dizem respeito à ação específica do profissional no serviço, 
mas apenas sobre as ações que o serviço presta ao idoso em situações de violência. 

Os benefícios esperados com este estudo são no sentido de gerar conhecimento 
sobre os serviços existentes para a atenção do idoso em situação de violência no 
município de Juazeiro do Norte e realizar sua divulgação aos profissionais interessados, 
bem como servir de parâmetro para a construção de uma rede integrada e intersetorial 
que pode ser referência à atenção básica no enfrentamento da violência.  
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Toda informação que o(a) Sr.(a) nos fornecer será utilizada somente para esta 
pesquisa. A identificação, as respostas das entrevistas e a avaliação da estrutura física 
serão confidenciais e seu nome não aparecerá nos questionários, inclusive quando os 
resultados forem apresentados.  

A sua participação na pesquisa é voluntária. Caso aceite participar, não receberá 
nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer prejuízo se não aceitar 
ou se desistir após ter iniciado a entrevista. 

Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos 
utilizados na mesma, pode procurar pelo pesquisador Clovis Colares de Castro Filho, 
celular (88) 88460393, nos seguintes horários, 8:00 as 17:00h.  

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 
envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do 
Instituto Leão Sampaio de Ensino Universitário Ltda., localizado à Av. Leão Sampaio 
km 3 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte Ceará, telefone (88) 2101 1058. 

Caso esteja de acordo em participar da pesquisa, deve preencher e assinar o 
Termo de Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, recebendo uma cópia do 
mesmo. 

 

______________________, _______ de ________________ de _____. 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE V - TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, eu 
______________________________________________________________, portador 
(a) do Cadastro de Pessoa Física (CPF) número __________________________, 
declaro que, após leitura minuciosa do TCLE, tive oportunidade de fazer perguntas e 
esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores.  

Ciente dos serviços e procedimentos aos quais serei submetido e não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo meu CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente da pesquisa UM 
DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, assinando o 
presente documento em duas vias de igual teor e valor. 

 

______________________, _______ de ________________ de _____. 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante ou Representante legal 

 

 

 

 

 

Impressão dactiloscópica 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE V – UNIDADES QUE PODERIAM ATUAR EM CONJUNTO COM 
A ATENÇÃO BÁSICA EM UMA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

HOSPITAL 

REGIONAL DO 

CARIRI 

Endereço: Rua Catulo da paixão Cearense, S/N, Triângulo 
Telefone: (88) 3566-3300 
Horário de Atendimento: 24h 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: oferece atendimento clínico de casos 
de urgência ou emergências de média e alta complexidade e 
internamento hospitalar 

CAPS GERAL Endereço: Rua Raimundo Machada da Silva, 236, Triângulo 
Telefone: (88) 3511-0380 
Horário de Atendimento: 24h 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: atendimento individual em 
ambulatórios de psiquiatria e psicologia, atendimento em grupos 
de psicoterapia e de oficinas terapêuticas, atendimento intensivo 
em um ou dois turnos diários e internação 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRI Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo, S/N, Franciscanos 
Telefone: (88) 3572-3912 
Horário de Atendimento: das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: oferece grupos de convivência, 
palestras educativas, atividade física (educação física, 
hidroginástica e dança), atendimento médico e psicológico 
especializado e visita domiciliar 

CENTRO POP Endereço: Rua São Luiz, 384, Centro 
Telefone: (88) 3512-2598 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 16:00 horas 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: presta assistência social e 
psicológica, orientação jurídica, oficina de autoestima e 
disponibiliza local para higiene e alimentação para pessoas que 
vivem em situação de rua 

CREAS Endereço: Rua Delmiro Gouveia, 688, Salesianos    
Telefone: (88) 3587-1104 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 16:00 horas 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: espaço para acolhida e de escuta 
qualificada, de orientação, de proteção e acompanhamento 
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psicossocial e jurídico e visita domiciliares ao indivíduo ou a 
família com seus direitos sociais violados 

CRIASA Endereço: Rua Monsenhor Lima, 105, Salesiano 
Telefone: (88) 8813-9109 
Horário de Atendimento: 24h 
Forma de Acesso: encaminhamento do CREAS ou CENTRO 
POP 
Atividades Desenvolvidas: acolher e institucionalizar os idosos 
vítima de violência em que o ambiente familiar não é mais 
seguro para a sua convivência em família. 

PODER JUDICIÁRIO 
MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

Endereço: Rua Arnóbio Bacelar Caneca, 320, Lagoa Seca  
Telefone: (88) 3571-6182 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 14:00 horas 
Forma de Acesso: livre demanda ou encaminhamento de outras 
unidades 
Atividades Desenvolvidas: move ação civil pública diante 
denúncias para garantir os direitos assegurados dos idosos por lei 
e assegurar a proteção destes idosos. Realiza também 
fiscalização e apuração de infrações administrativas de serviços 
oferecidos aos idosos 

 

 


