
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES IDOSAS NARRADA PELA MÍDIA IMPRESSA 

 

Brenda Jamille Costa Dias
1
; Ana Karoline Souza da Silva

2
; Carolina Pereira Rodrigues

3
; 

Adria Vanessa da Silva
4
; Vera Lúcia de Azevedo Lima

5
 

1,2,3Enfermeira, Graduanda, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
4Enfermeira, Graduação, UFPA; 
5Enfermeira, Doutorado, UFPA 

bjamillecdias@gmail.com 

 

Introdução: A violência é parte intrínseca da vida social e como produção social apresenta-se 

atrelada ao resultado das relações e dos conflitos de poder. A violência contra as mulheres 

permeia a história da humanidade desde seus primórdios. Entretanto, há três décadas passou a 

ser vista como um problema inerente ao setor saúde, sendo compreendido atualmente como 

um problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos das mulheres, atingindo-as 

no que se refere à qualidade de vida e a saúde [1]. É conceituada como “qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”. Sinaliza-se que a violência é 

um fenômeno multicausal ou multifatorial que atinge, indiferentemente, todas as camadas 

sociais e grupos etários predominantemente, no ambiente doméstico [2]. A violência 

doméstica ou intrafamiliar atinge de forma continuada mulheres e meninas, sendo produto das 

relações estabelecidas de forma desigual entre homens e mulheres e, impiedosamente, com 

maior crueldade, alcança os indivíduos mais vulneráveis especialmente mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos e portadores de deficiência [3]. No Brasil, as pessoas idosas estão 

expostas às mazelas sociais, como os maus-tratos, a carência da assistência à saúde, os 

problemas de acessibilidade, discriminação, abandono, entre outros. Nesta perspectiva, a 

pessoa idosa que se encontra destituída de proteção torna-se vulnerável à violência praticada 

pelos vários segmentos da sociedade. Destaca-se que os idosos são os que têm mais 

problemas de saúde, maior dependência econômica da família ou do Estado e estão mais 

propicias a passar por situações de violência [4]. Objetivos: Analisar a violência contra 

mulheres idosas, narrada pela mídia impressa do Estado do Pará nos anos de 2017 e 2018. 

Métodos: A pesquisa foi do tipo descritivo com abordagem quantitativa. Foram consultadas 

edições do Jornal O Liberal, publicadas em 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, 

sobre a violência contra mulheres idosas. A escolha do Jornal O Liberal foi baseada nos 

seguintes critérios: Circulação e publicação, pois O Liberal é um jornal que circula 

diariamente nas ruas do Pará, atualmente é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. 

A pesquisa foi realizada na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (CENTUR), 

biblioteca pública “Arthur Vianna” (BPAV), situada em Belém, capital do Estado do Pará, 

que é um espaço de eventos e que dispõe de um valioso acervo bibliográfico. Os dados foram 

analisados por meio da estatística descritiva. As variáveis estudadas das mulheres idosas 

vítima de violência, disponibilizadas nas matérias do jornal: Idade, relação da vítima com o 

agressor, tipos de violência, parte do corpo atingida, meio utilizado pelo agressor, local da 

violência. As variáveis estudadas do agressor, disponibilizadas nas matérias do jornal: Idade, 

relação do agressor com a vítima. Os dados foram apresentados em forma de tabelas. A coleta 

de dados foi realizada no período de 05 de novembro de 2017 à 09 de maio de 2018, 

estruturada pela autora em planilha do Excel 2013. Em relação aos aspectos éticos o conteúdo 

do jornal é considerado de domínio público no Brasil. Resultados e Discussão: e Discussão: 

Foram consultados 730 exemplares do jornal O Liberal, sendo selecionadas 261 notas de 

violência contra a mulher ocorridas entre os anos 2017 e 2018. Destas, 9 notas foram contra 

mulheres idosas ocorridas no Estado do Pará e 3 notas ocorridas em outros estados. Foram 
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excluídas 249 notas por não mencionarem a violência contra a mulher idosa e por não 

atenderem os critérios de inclusão desta pesquisa. Os resultados apresentam a caracterização 

do perfil da vítima e do autor de violência, os tipos de violência de maior prevalência, o 

município de maior ocorrência e os cuidados de enfermagem frente à violência contra 

mulheres idosas. A pesquisa aponta que a faixa etária predominante foi entre 60 e 70 anos 

(33,33%), logo em seguida 71 a 80 anos (25,00%) e 91 ou mais (25,00%). Quanto ao tipo de 

violência, a violência Física apresentou o maior percentual (50,00%) dos casos informados, 

logo em seguida Violência Física e sexual (25,00%) e Violência Física, Negligência e 

Psicológica com (25,00%). a residência foi o local de maior ocorrência (91,67%) e a maioria 

dos casos de violência foram perpetrados por conhecidos (66,66%). Com relação aos 

agressores, a faixa etária predominante foi entre 19 e 35 anos (100,00%). O sexo masculino 

foi predominante com (91,1%) e Belém apresentou maior percentual de violência contra 

mulher idosa com (56,56%). Segundo uma pesquisa realizada por Mascarenhas et al. (2017), 

diz que o ambiente intrafamiliar é o local onde a violência mais acontece, pois é onde o 

agressor apresenta maior contato com a vitima, confirmando assim, que o aumento da 

proximidade faz com que aumente a probabilidade do desenvolvimento da violência. O que 

Chamou a atenção dos autores na pesquisa foi a idade precoce dos agressores, o que pode 

estar relacionado com histórias de violência sofridas pelos agressores e, assim reproduzindo o 

ato abusivo, com outros, levantando o debate sobre a transmissão transgeracional da 

violência. A população idosa passa por um crescimento abrupto no mundo todo, estão 

ganhando visibilidade e tornando-se mais ativos e independentes, fato que se deve, sobretudo, 

aos avanços do setor saúde. No entanto, a carga de limitações físicas e cognitivas decorrentes 

da senilidade e senescência, bem como os conflitos intergeracionais que esses indivíduos 

possam vivenciar aumentam sua vulnerabilidade às enfermidades sociais, dentre as quais, 

destaca-se a violência. Sendo estes dados corroborados por pesquisa. Conclusão/ 

Considerações Finais: Os dados encontrados neste estudo por meio da mídia impressa 

norteiam e auxiliam para a elaboração e implementação de ações de enfrentamento à 

violência, uma vez que mostra o perfil das mulheres idosas vítimas da violência, assim como 

o perfil dos autores de violência. O enfermeiro precisa saber investigar e identificar os casos 

de violência, abordar corretamente o cliente, agir coordenadamente com outros profissionais, 

traçar intervenções eficazes para cada caso. Preventivamente, ele pode utilizar-se de 

estratégias educativas de combate à violência contra as mulheres idosas nas comunidades. As 

ações de educação em saúde são essenciais como instrumentos para abordar a violência nos 

mais diferentes grupos, promovendo espaços para reflexão e discussão. 
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