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RESUMO: No Brasil, uma das expressões da questão social é o ae. da pop. 
idosa, que ao deixar de ser produtiva na lógica neoliberal perde seu valor 
enquanto trabalhador (a) e muitas vezes sua dignidade, devido ao isolamento, 
exclusão e/ou as situações de vulnerabilidade material, entre outras presentes 
em suas famílias. A investigação apresenta como objeto de estudo os riscos 
eminentes de ae. do idoso no contexto capitalista e o aumento considerável de 
casos nesta população justifica presente pesquisa. É um estudo bibliográfico, 
baseado na teoria social crítica, tendo como categorias teóricas, a 
vulnerabilidade das famílias, o envelhecimento e autoextermínio. O objetivo é 
compreender a relação existente entre DH., a pessoa idosa, vulnerabilidades e 
ae. Destacam-se como resultados preliminares: Há estimativas que: “800 mil 
pessoas morrem anualmente no mundo, o que equivale a uma pessoa a cada 
40 segundos, com taxa de 10,7 mortes por 100 mil habitantes” (OMS, 2015,p. 
65). Para cada caso fatal há outras 20 tentativas fracassadas quando ocorrem 
esses fatos os mínimos de seis pessoas são diretamente impactados. A OMS 
estima que em 2020, 1,53 milhões de pessoas cometeram suicídio chegando a 
um caso a cada 20 segundos; pesquisa realizada pelo Multicentre Study of 
Suicidal Behaviour (WHO/EURO), em 13 países europeus, mostra que as taxas 
médias de morte por auto violência, entre pessoas de mais de 65 anos chega a 
29.3/100.000. No Brasil, com aposentadoria, ausência do trabalho dito produtivo, 
dependências físicas, psicologia e material, doenças crônicas, entre outros 
fatores, faz com que a pessoa idosa se depare com negativas e perdas que, 
frequentemente, lhes causam uma espécie de morte social e subjetiva. Esse 
sentimento se traduz em isolamento, e dificuldades no relacionamento com sua 
família e outros grupos sociais. Tais perdas conduzem o (a) idoso (a) ao ae. que 
se mostra por um lado é proveniente de várias causas; de outro, não existe 
consenso sobre a multicausalidade do fenômeno e que falta aprofundamento 
sobre os fatores que realmente importam (MINAYO, CAVALCANTE. 2014). O 
autoextermínio. resulta da intencionalidade do sujeito, mas é influenciado por 
fatores sociais e microssociais. (SOUSA et al. ,2013). Sousa (2013) aponta que 
o idoso acima de 70 anos se suicida cinco vezes mais que as mulheres na 
mesma faixa etária. No Brasil o sistema de proteção social para a pessoa idosa 
é fragilizado; as políticas de atenção para este seguimento populacional 
encontram-se fragmentadas e não respondem as reais demandas agravando 



esta expressão da questão social entre os(as) idosos(as). Conclui-se que o 
assunto é multifacetado e que explicações simplórias não contemplam a 
dimensão desta problemática que ainda é um assunto tabu. Verifica-se a 
violação dos DH. da pop. idosa, quando se conclui que não há políticas públicas 
efetivas e um sistema de proteção de DH. e sociais, a este seguimento 
populacional com alto nível de exclusão social para diminuição dos casos de 
autoextermínio. 
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