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1. Considerações iniciais
O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas pela
equipe técnica do CIAPPI/PE – Centro Integrado de Atenção e Prevenção a Violência
Contra a Pessoa Idosa, no mês de maio de 2015.
No mês de maio, este Centro do Idoso participou de reuniões no que se refere ao
planejamento da Conferência Estadual, reuniões internas com a equipe do CIAPPI e
reuniões com a Gerência do SEPP da Secretaria Executiva de Direitos Humanos. Além
disso, foram feitas formações internas de todos os profissionais da SEDH, participações
em eventos direcionados à pessoa idosa, como Fóruns, palestras e ações em
comunidades.
As atividades realizadas pela equipe técnica do CIAPPI neste mês se
concentraram no acolhimento de novos casos, visitas domiciliares, visitas institucionais,
discussão de casos e realização de atendimento com os familiares dos idosos vítimas de
alguma forma de violência. Assim observamos que, obtivemos no mês de maio 30
novos casos, 381 demandas e 1.336 pessoas atingidas.

2. Tabela quantitativa dos dados do mês de Abril:

ITEM AÇÕES / ATIVIDADES

01

DEMANDAS
TELEFONE
E-MAIL DISQUE 100
E-MAIL INTERNO
E-MAIL OUTROS

N.
DE
USUÁRIOS
ATENDIDOS
381
197
1
41
76

Reunião com Equipe Técnica toda segunda-feira
Reunião com Equipe de Apoio
Reunião externa
Reunião interna
Reunião Comissão Conferência (Toda quarta-feira e sextafeira)
Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos
Ofícios expedidos
Ofícios recebidos
CI expedidas
CI recebidas

4
1
4

02

ACOLHIMENTO
Presencial
Telefonemas
E-mails
Ouvidoria
Disque 100
Outros

30
10
11
8
0
1

04

AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS
23: Assembleia de Deus
26/05: Oficina de Sensibilização sobre envelhecimento e
humanização no atendimento para as pessoas idosas
28/05 Palestra no Hospital Geral de Areias sobre Protagonismo
da Pessoa Idosa

1336
700
30

6
32
9
7
2
1

44

Participação em eventos:
08/05: Formação interna na SEDH “Reconstrução da memória 1
social nas narrativas da pessoa idosa”
08/05: Conferência Municipal de Triunfo

110

12/05: Forúm sobre as questões do envelhecimento: Deveres e 100
direitos da pessoa idosa
13, 14 e 15/05: Formação sobre “Método Científico”
02
19/05: Conferência Municipal de Sairé

115

20/05: Conferência Municipal de Arcoverde

100

22/05: Lançamento da Campanha do CECH

01

22/05: Formação sobre “Mecanismo”

01

28/05: Conferencia municipal do Cabo

130

05

POTENCIALIZAÇÃO
ASSISTENCIAL
Visitas institucionais

DA

REDE

SOCIO-

ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS
Visitas domiciliares

06

7

6

OUTROS
Audiência Pública (Ministério Público)

3- Atividades realizadas:
3.1 – Atendimento e acompanhamento às famílias e aos idosos vítimas de violência.
As denúncias chegam ao Centro Integrado de Atenção e prevenção a Violência
Contra a Pessoa idosa - CIAPPI de inúmeras formas, inclusive da nossa rede parceira.
No que se refere ao quantitativo de atendimento aos atendimentos e acompanhamento
aos idosos e os seus familiares foram realizados 30 atendimentos a novos casos de
violação de direitos e 32 acompanhamentos aos idosos e seus familiares.
Foi observado que neste período, os casos atendidos, no que se refere ao gênero,
tivemos a seguinte distribuição:
Gráfico 1: Gênero

A partir do Gráfico 1, observamos que o público que sofreu uma maior violação
dos seus direitos, quanto a alguma forma de violência, foi de mulheres com um
percentual de 63% , enquanto o de homens teve um percentual de 37%.

Neste mês as principais formas que chegaram os novos casos ao CIAPPI, se
deram principalmente através do telefone, do e-mail, de forma presencial e pelo disque
100. A seguir, foi criado um gráfico, de modo a visualizar as informações de maneira
mais clara e objetiva:
Gráfico 2: Recepção de Denúncias

A partir do gráfico observamos que neste mês que a principal forma de
realização dos acolhimentos se principalmente através do telefone, visto que este grupo
ocupou um percentual de 38%.
Destes 30 novos casos recepcionadas pelo CIAPPI no mês de maio, a maioria
dos casos se concentraram na Região Metropolitana do Recife, embora o Agreste
Central e a Mata Norte também tenham demandado o serviço prestado pelo Centro.

Gráfico 3: Regiões

No gráfico 3, torna-se notório que a Região Metropolitana do Recife concentrou
a maioria das denúncias realizadas no CIAPPI. Os municípios atingidos neste período
pelo CIAPPI na Região Metropolitana do Recife foram: Recife, Olinda, Jaboatão dos
Guararapes, Camaragibe e Paulista.
No que se refere às Regiões Político-administrativas do Recife, nos deparamos
com o seguinte gráfico:

Gráfico 4: Regiões Político-administrativas do Recife

As regiões político-administrativas que contiveram uma maior concentração de
denúncias, foram a RPA 6 com um percentual de 44%, RPA 4 com um percentual de
25% e RPA 3 com percentual de 19%. Os bairros atingidos das seguintes RPA’s foram:
Prado, Vasco da Gama, Boa Viagem, Brasília Teimosa, Totó, Ibura, Alto Santa Isabel,
Dois Irmãos, Beberibe, Iputinga, Cordeiro, UR6, Jordão, Madalena e IPSEP.
Entre os casos atingidos, houve um significativo número de violações dos
direitos dos idosos, assim os tipos de violência computados neste mês de maio foram:

Gráfico 5: Tipos de Violência

Os três principais tipos de violência identificados no gráfico acima através do
atendimento realizado no CIAPPI são: Negligência com um percentual de 28%,
institucional com 21% e financeira, com percentual de 17%.

3.2 Visita Domiciliar:
A visita domiciliar é a forma da equipe técnica se aproximar da realidade
vivenciada pelos idosos que tiveram seus direitos violados. No mês de fevereiro foram
realizadas 6 visitas, nos municípios de: Recife, Olinda, Jaboatão e Camaragibe nos
bairros de: Sucupira, Pina, Olinda, Torre, Madalena, Bairro Novo (Camaragibe) e Vila
popular.

3.3 Das Visitas Institucionais:
As visitas institucionais são realizadas pela equipe do CIAPPI com o intuito de
articular com a rede parceira alguma ação educativa, de criar parcerias, de participar de
reuniões e de repassar a situação vivenciada por algum idoso em questão. Esse mês abril
foram realizadas 6 visitas institucionais, nos seguintes locais: CAPS José Carlos Souto,
Distrito Sanitário 2, Instituição de longa permanência Yeda Lucena, Delegacia do Idoso,
CAPS Nize da Silveira e NASF 4.2.

3.4 Da participação em eventos e ações da SEDH:
No mês de maio o CIAPPI participou de alguns eventos promovidas por outros
órgãos e ações promovidas pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos, entre as
quais estão:

3.4.1. Formação interna – “A reconstrução da memoria social nas narrativas da
pessoa idosa”
Local: Auditório da SEDH
Data: 08/05/2015
Horário: 14:00 – 17:00
Observação: Formação interna com a equipe da SEDH sobre o tema “A reconstrução
da memoria social nas narrativas da pessoa idosa” com a Professora “Maelda Lacerda”.

3.4.2. Conferência municipal de Triunfo
Local: Escola EREN
Data: 08/05/15
Horário: 14h às 17h
Pessoas Atingidas: 110 pessoas
Observação: Participação da coordenadora do Ciappi como palestrante magna da
conferência municipal de Triunfo e divulgação do Ciappi.

3.4.3. Fórum sobre as questões do envelhecimento
Local do evento: Unicap
Data: 12/05/2015
Horário: 14:00 – 17:00
Pessoas atingidas: 100
Observação: Presença na palestra sobre o tema “Deveres e direitos da pessoa idosa”.

3.4.4. Formação sobre “Método Científico”
Local: IMIP
Data: 13, 14 e 15.
Horário: 14:00 – 18:00
Observação: Formação sobre “Método Científico” com o Professor Ivo Tonet.

3.4.5. Conferência municipal de Sairé
Local: Castelo de Sairé
Data: 19/05/15
Horário: 14h
Pessoas Atingidas: 115 pessoas
Observação: Participação da coordenadora do Ciappi como palestrante magna da
conferência municipal de Sairé e divulgação do Ciappi.

3.4.6. Conferência municipal de Arcoverde
Local: auditório do SESC de Arcoverde
Data: 20/05/15
Horário: 19h
Pessoas Atingidas: 100 pessoas
Observação: Pa Participação da coordenadora do Ciappi como palestrante magna da
conferência municipal de Arcoverde e divulgação do Ciappi.

3.4.7. Lançamento da Campanha do CECH
Local: Sede do Sinttel
Data: 22/05/15
Horário: 08:00 – 12:00
Observação: Lançamento da Campanha do CECH “O trabalho transforma”.

3.4.8. Formação interna – “Mecanismo”
Local: Auditório da SEDH
Data: 22/05/2015
Horário: 14:00 – 17:00’
Observação: Formação interna com a equipe da SEDH sobre o programa “Mecanismo.

3.4.9. Formação com equipe do Hospital da Restauração
Local: IPETI
Data: 26/05/2015
Horário: 08:30 – 17:00
Pessoas atingidas: 30
Observação: Oficina de sensibilização sobre envelhecimento e humanização no
atendimento para as pessoas idosas.

3.4.10. Palestra no Hospital Geral de Areias
Local: Auditório do HGA
Data: 28/05/2015
Horário: 08:00 – 11:00
Pessoas Atingidas: 44
Observação: Palestra sobre o tema “Protagonismo da Pessoa Idosa”.

3.5. Reuniões
As reuniões externas foram as seguintes:

3.5.1. Reuniões sobre a organização da Conferência Estadual
Local da Reunião: Casa dos Conselhos
Datas: 06, 13, 27. 22, 29
Horário: 08:00 – 12:00
Observação: Organização para realização da Conferência Estadual e articulação com os
municípios.

3.5.2. Reunião CEPAD
Local: Sede do CEPAD
Data: 07/05
Horário: 14h asa 17h
Observação:

3.5.3. Reunião na Delegacia da Pessoa Idosa
Local: DPI
Data: 05/05/2015
Horário: 14:00 - 16:00
Observação: a reunião com a delegada não ocorreu pois a mesma teve um problema
particular e foi aproveitado o tempo para discussões de casos pendentes.

3.5.4. Reunião Pastoral da Pessoa Idosa
Local: Cúria metropolitana da Várzea
Data: 26/05/15
Horário: 15:00 – 17:00
Observação: Reunião de articulação para trabalhos na comunidade com pessoas idosas
em situação de abandono.

Considerações Finais:

A partir do acolhimento de 30 novos casos que foram atendidos pelo Centro
Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra Pessoa Idosa, observamos que
neste mês o percentual mulheres foi maior que a de homens e grande parte das
denúncias foram recebidos através do telefone. Os tipos de violência que tiveram um
maior índice neste Centro foram negligência, financeira e institucional. Por fim
percebeu-se que os casos atendidos ocorreram principalmente na Região Metropolitana
do Recife, entre suas regiões político-administrativas a que mais concentrou casos
foram as RPA 6, RPA 4 e RPA 3.

