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1. INTRODUÇAO 
 

O envelhecimento da população é um dos aspectos sociais e 

demográficos importantes das últimas décadas. A crescente população de idosos 

deve ser integrada no desenvolvimento e modernidade, o que depende em grande 

parte do Estado, mais também os próprios idosos e indivíduos que se aproximam 

nessa fase da vida. O envelhecimento corresponde a uma fase da vida em que o 

indivíduo progressivamente perdeu sua adaptabilidade e capacidade de reagir 

adequadamente às mudanças.(1) 

O envelhecimento é um conjunto de alterações biológicas e psicológicas,  

que geram impacto no campo das relações do indivíduo que se comporta de forma 

diferente em cada ser humano.(2)  

A palavra de idade geralmente causa preocupação, uma vez que vivemos 

em um mundo que cultua a juventude, beleza juvenil, saúde e dinheiro. Quem não 

possuir esses atributos pode sofrer discriminação, que é a condição para a 

violação dos direitos humanos de qualquer pessoa em qualquer idade.(3) 

Neste contexto, o idoso torna-se extremamente vulnerável a maus tratos e abusos 

pessoas.(4) 

O termo "abuso" é carregado de conotações negativas, mas nos últimos 

anos foram deixando de lado preconceitos e temores havendo progressos para a 

denúncia, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e consciência social neste 

problema. (5) 

Na Primeira Conferência de Consenso sobre o velho maltratado realizado 

na Espanha, em 1995, foi definido o abuso de idosos como "qualquer ato ou 

omissão que causa dano, intencional ou não, praticado em pessoas acima de 65 

anos, que ocorre em família, comunidade ou institucional, que prejudique ou 

ponha em perigo o desenvolvimento físico, mental, bem como o princípio de 

autonomia ou de outros direitos fundamentais da pessoa humana, objetivamente 

verificável ou percebida subjetivamente." (6) 



 

Entretanto sabe-se que os idosos são relutantes em relatar sua 

vitimização por membros da família como abusadores. Médicos, enfermeiros e 

profissionais da saúde, portanto devem fazê-lo, mas encontram dificuldades para 

reconhecer os sinais e sintomas, denunciá-lo às agências apropriadas, e ainda 

temem possíveis litígios e problemas decorrentes de tal decisão.(7) 

Em 1988, o Geriatrics Society britânica organizou a primeira conferência 

multidisciplinar sobre abuso de idosos, descrevendo-o como um problema 

desnecessário e previsível. Um ano mais tarde editou um documento com uma 

série de propostas e recomendações; assim como em outros países como França 

em que foi publicada e divulgada a Carta de Direitos e Liberdades de idade, 

elaborado pela Fundação Nacional de Gerontologia.(8) 

A Organização Pan -Americana da Saúde afirma que na América Latina 

uma em cada cinco idosos são abusados por seus cuidadores. (9) 

 Violência destinada a pessoas mais velhas não é um fenômeno 

novo.Estatísticas, relatórios e índices mostram que nos EUA um em cada 25 

idosos é maltratado, no Canadá é relatado de 1 a 20 % deles, 3,2% na Inglaterra, 

no México é calculado 35%, na Espanha, em 2002 relataram uma prevalência de 

25,9%. Além disso, a magnitude do problema tende a aumentar à medida que 

aumenta a proporção da população mais idosa. (10) 

Países como Argentina, Uruguai, Cuba e Chile estão no percentual alto 

de idosos de modo que a categoria de "envelhecimento da população" está 

presente, coincidindo por sua vez, com maior incidência é abuso da população 

acima de 60 anos, onde são relatados anualmente mais de 102 mil casos de 

violência, dos quais 37,15 % dos abusados são idosos. (11) 

A forma de abuso mais comum relatada no Brasil é o abuso físico. Inclui-

se qualquer forma de agressão física, espancamentos, queimaduras, fraturas, 

administração abusivo de drogas ou substâncias tóxicas. (12) 

Assim, questiona-se: Fazendo uma intervenção educativa na comunidade 

é possível agregar conhecimentos sobre violência doméstica nos idosos na UBS 

de Potim? 

 



 

2. JUSTIFICAÇÃO DE ESTUDO 

 Identificou-se no Sistema SINAN - Sistema de Informações de Agravos de 

Notificação 131 casos de violência notificados. As marcas físicas são as mais 

relatadas (74%), seguida de violência psico/moral (43,5%) e violência sexual 

(29%). As agressões ocorreram principalmente em casa (82%), sendo as vítimas 

predominantemente do sexo feminino (82%). Ao analisar o número de casos de 

violência por zona de ocorrência encontrou-se que 85% dos casos ocorreram na 

zona urbana.(14) 

 Os dados revelam ainda que a violência ameace a liberdade e a integridade 

física, moral e social das famílias, atingindo, principalmente, as mulheres. A 

identificação do perfil epidemiológico contribui para conhecer a dimensão do 

problema e propor ações de enfrentamento que envolva toda a sociedade.   

Uma vez detectado algum caso de alto risco e sua família, é possível 

participar na prevenção primária de abuso, encaminhando-os para os centros de 

serviços sociais e comunitários. (15) 

Motivada por estes argumentos decide investigar este problema na 

população de idosos na Unidade Básica de Saúde-UBS de Potim, local em que 

atuo.  

Na minha percepção é possível melhorar o nível de conhecimento sobre os 

maus-tratos nos idosos atualmente, pois amanhã nós quem estaremos nesta 

condição. Acredito na promoção de gerações mais sensíveis no cuidado com 

idosos para obtenção de um futuro mais digno para a população no Brasil.(15). 

 

O intuito desta pesquisa é identificar a existência de abuso doméstico nos idosos 

atendidos na unidade básica de saúde de Potim. Em seguida, elaborar  um plano 

de intervenção educativa aos usuários desta UBS, elevar o seu nível de 

conhecimento sobre o cuidado e, assim, ajudá-los aos adultos e idosos alcançar a 

longevidade satisfatória no seio familiar ou em seu local de convivência.    

        

 



 

                                  

OBJETIVOS 

Geral. 

Modificar o nivel de conhecimento e fazer um projeto de intervenção educativa sobre 

maltrato intrafamiliar em idosos na UBS de municipio de Potim. 

 

Específicos 

1. Juntar nosso universo de estudo segum, idade, sexo,condição económica e 

escolaridade. 

2. Identificar o nivel de conhecimento sobre o maltrato do idosso em seu ambiente 

familiar. 

3. Aplicar um  programa educativo em nossa população e avaliar o nível de 

conhecimento obtido mediante a intervenção educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do Projeto de Intervenção será utilizado o método do 

planejamento estratégico situacional. Vamos fazer uma intervenção comunitaria sobre as 

posiveis causas de maltrato intradomiciliar em nossos pacentes idossos. 

Aplicaremos métodos quantitativos e qualitativos para identficar as causas. 

Etapa diagnotica: vamos fazer um abordagem de idade, sexo e condição económica 

nestas familias. 

Etapa de intervenção: Vai se realizar por sessões de trabalho e vai se aplicar uma serie 

de ações taes como entrevistas, exame físico, sinais de descompensação, apoio 

psicológico, dinamicas familiares  para envorver-lo no cumplimento das  regras e normas 

nos cuidado dos paciente da tercera idade. 

Etapa de avaliacão. Avaliaremos nosso resultado depois da estrategia de intervenção 

Criterios de inclusão 

1-Pacente que more em nossa comunidade 

2-Vontade do pacente de participação no projeto. 

Criterio de exclusão 

Pacentes que não desejem participar em nosso projeto. 

Operacionalização das variaveis. 

 Idade: ultimo anos cumplidos. 

Sexo: homem ou mulher 

Escolaridade avalio-se ultimo nivel escolar terminado.  

Convivença familiar: Personas que durmem em a mesma casa. 

 

 

 



 

 Resultado Esperado 

• Estruturar o sistema de saúde, garantindo e facilitando o acesso, objetivando o enfoque 

no cuidado contínuo e promoção de hábitos de concivença familiar  

• Implementar práticas assistenciais que permitam a participação e o diálogo entre 

profissionais, usuários, familiares e gestores.  

• Treinar e dar apoio técnico aos profissionais envolvidos sobre o planejamento 

comunitário e a implementação de programas.  

• Capacitar e desenvolver recursos humanos, formando profissionais de saúde habilitados 

e capacitados para aplicar as medidas preventivas da violencia intradomiciliar do idosso. 

• Fazer a interface entre os setores educacionais da sua área de abrangência (escolas de 

1º e 2º grau, profissionalizantes e universidades).  

• Formar parcerias com centros acadêmicos para fortalecer o componente de avaliação e 

ampliar a participação em pesquisas.  

• Estimular a colaboração entre serviços públicos de saúde e de esportes (atividade 

física), visando um atendimento à comunidade mais integral para a adoção de um estilo 

de vida ativo e a pratica de esporte. 

Os dados seriam obtidos por medio de um questionário que seja aplicado a todo pacente 

idosso com mas de 60 anos em nossa área de abrengacia. 

A entrada dos dados vai ser realizada usando-se a planilha eletrônica Excel 2010 for 

Windows, sendo que estes dados serão posteriormente submetidos à análise estatística 

por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 13.0). Os 

dados serão analisados estatisticamente tomando por base as variáveis de  interesse 

para o estudo, e organizados em quadros e gráficos, sendo sua discussão realizada por 

meio da utilização de literatura pertinente. Se utilizaram os seguintes descritores: 

pacientes idossos com mas de 60 anos, mau trato ou violencia intradomiciliar. 

 

 

 

 

 



 

Cronograma   
 

Atividades Março Abril  Maio  Junho  Julho Agosto  

Elaboração do Projeto X      

Aprovação do Projeto  x     

Estudo da Literatura X x x x x x 

Coleta de Dados  x x    

Discussão e Análise dos 

Resultados 

   x   

Revisão final e digitação     x  

Entrega do trabalho final      x 

Socialização do trabalho      x 
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