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“Maus tratos a pessoas idosas  
- fenómeno iceberg”

No cenário atual de envelheci-
mento demográfico associado 
aos estereótipos negativos so-
bre o processo de envelheci-
mento, que projeta nos idosos 
uma representação social ge-
rontofóbica, a Organização 
Mundial de Saúde prevê que as 
situações de maus tratos a pes-
soas idosas se agravem. Se-
gundo esta, entende-se por 
maus tratos a idosos qualquer 
ato isolado ou repetido, que 
ocorre em qualquer relaciona-
mento em que haja uma ex-
pectativa de confiança, e que 
cause dano, ou incómodo ao 
idoso. Estes atos podem ser de 
vários tipos: físico, psicológi-
co/emocional, sexual, finan-
ceiro, ou simplesmente refletir 
atos de negligência intencio-
nal, ou por omissão.  

Acresce ainda, a falta de res-
peito e o preconceito contra os 
idosos como tipologia de abu-
so. Assim, fala-se de ageism 
(idadismo), um processo de es-
tereótipos e discriminação sis-
temática contra pessoas por 
elas serem idosas, da mesma 
forma que o racismo e o sexis-
mo o fazem contra a cor da pele 
e género.   

Os maus tratos a idosos po-
dem ocorrer tanto no seu do-
micílio como em instituições 
especializadas, estimando-se 
que na região europeia pelo 
menos 4 milhões de idosos ex-
perienciam maus tratos du-
rante um ano.  

Contudo, importa referir que 
a maioria dos casos não são de-
tetados, considerando-se os 
maus tratos a idosos um fenó-
meno iceberg. Assume-se que 

por cada caso denunciado, cin-
co ficam no esquecimento. 

A natureza oculta dos maus 
tratos advém de barreiras re-
lacionadas com os interve-
nientes neste fenómeno no-
meadamente da vítima, do 
perpetrador e da sociedade, 
que tendencialmente negam o 
problema.  

Os maus tratos a idosos são 
inaceitáveis e não podem con-
tinuar a ser negligenciados. É 
fundamental que todos os que 
lidam com idosos estejam aler-
ta para os sinais/indicadores 
que façam suspeitar de situa-
ções de maus tratos, procuran-
do a identificação precoce dos 
casos ocultos. ♦ 
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de maus tratos a 
pessoas idosas se 
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