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Resumo

    A transição demográfica é um fenômeno brasileiro atual,  com isso observa-se o
envelhecimento  crescente  da  população.  A  temática  da  violência  contra  idoso,
particularmente no contexto familiar, tem chamado a atenção, porque a violência doméstica
contra idosos no sentido de uma simples ofensa verbal até mesmo a agressões físicas e
psicológicas, tem se ampliado e sugerindo necessidade de maior campo de investigação
nessa área, dado o risco suposto ao qual essa população mais idosa está submetida. A
atenção primária ocupa posição de destaque na identificação, prevenção e segmento dos
casos de violência familiar contra idosos o que desperta a necessidade de se impor novas
estratégias práticas como promoção de reuniões com idosos e equipe de saúde mental
visando oferecer um ambiente seguro e confiável  para relato de maus tratos,  além da
capacitação dos agentes comunitários de saúde e população para a realização de denúncias,
visando garantir proteção e qualidade de vida à população idosa.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

    Ao observar o aumento do envelhecimento populacional nas últimas décadas, notou-
se o crescimento do número de casos de violência contra os idosos.  Devido a falta de
conhecimento da população acerca do tema, os casos subnotificados e a dificuldade em
identificar  as  vítimas  de  violência,  é  preciso  promover  debates  com a  equipe  da  ESF
(Estratégia Saúde da Família) e com a sociedade, visando orientá-los na identificação dos
casos,  como realizar  uma denúncia  e  a  maneira  correta  de  encaminhar  para  serviços
especializados os idosos vítimas de violência identificados pelo serviço atenção básica.

    Medidas  como  essas,  são  vitais  para  que  o  respeito  ao  idoso  vitimado  seja
reinstalado, afim de que ele possa viver seu envelhecimento de forma harmônica e tranquila,
gozando plenamente de suas capacidades mentais e físicas ainda preservadas, sem temor,
tristeza ou opressão.



ESTUDO DA LITERATURA

    O envelhecimento populacional é um fenômeno verificado por meio do aumento na
proporção de pessoas idosas (60 anos e mais) resultante do declínio da fecundidade, da
queda  nas  taxas  de  mortalidade  e  do  aumento  da  expectativa  de  vida  (CARVALHO,
RODRÍGUEZ-WONG,  2008).  Segundo  dados  dos  últimos  censos  realizados  pelo  Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE,  2010),  a  composição  etária  do  Brasil  vem
apresentando constante aumento da proporção de idosos: em 1980 existiam 7,2 milhões de
pessoas com idade a partir de 60 anos, enquanto em 2010 este contingente populacional
chegou a somar 20,6 milhões. Ou seja, o número de pessoas idosas aumentou 2,9 vezes em
40 anos, chegando a representar 10,8% da população brasileira em 2010.

    À  medida  que  o  envelhecimento  populacional  acontece  no  mundo  inteiro,  o
fenômeno da violência contra os idosos também cresce. A OMS (2002) define violência contra
o idoso como um ato de acometimento ou omissão, que pode ser tanto intencional como
involuntário. O abuso pode ser de natureza física ou psicológica ou pode envolver maus
tratos de ordem financeira ou material.  Qualquer que seja o tipo de abuso, certamente
resultará em sofrimento desnecessário, lesão ou dor, perda ou violação dos direitos humanos
e uma redução na qualidade de vida do idoso.

    A temática da violência contra idoso no contexto familiar tem chamado a atenção de
muitos estudiosos, seja por ser uma população que vem crescendo significativamente ou
porque pesquisas revelaram que o ambiente familiar é o principal local onde os abusos são
cometidos.  (WANDERBROOCKE, MORE, 2013)

    Um levantamento do número de denúncias  de violência  contra  idosos  realizado
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelou que em 2018 foram
registrados 102 casos por dia, sendo a maioria (85,6%) cometida nas residências das vítimas,
por filhos (52,9%) e netos (7,8%).

    No Brasil, conforme o Estatuto do Idoso (Lei 10.741), a violência contra idosos é
crime e, portanto, não deve ser encarada como algo normal. Discriminar pessoa idosa pode
levar  o  agressor  à  prisão  por  até  cinco  anos  e  ainda  pagar  multa.  A  pena  pode  ser
aumentada se houver agressão física, se o agressor for responsável pelo idoso.

    O idoso vítima de violência sente-se permanentemente ameaçado, sendo incapaz de
se defender para garantir sua segurança. Além disso, muitos desses indivíduos desconhecem
os serviços de assistência e proteção contra violência e não têm quem os ajude na busca de
socorro, por isso hesitam em denunciar seus agressores (MENEZES, MANÇO, 1999). Diante
disso, os integrantes da equipe da ESF têm a responsabilidade ética e legal de identificar e
relatar a suspeita de maus-tratos às autoridades competentes, o que facilita a investigação e
a ação dos serviços de proteção ao idoso onde estiver inserido (SALIBA et al,  2007). O
reconhecimento da violência intrafamiliar pode auxiliar na minimização dos danos gerados
em  cada  família  e  interromper  a  continuidade  desse  ciclo  (LOPES,  PAIXÃO,  2007)
despertando a necessidade de impor novas estratégias práticas para garantir qualidade de
vida à população idosa.



AÇÕES

    Promover campanhas através de palestras na unidade de saúde e entrega de
panfletos sobre o combate a violência contra os idosos;

    Disseminar para a população o número para realizar denúncias contra casos de
violência contra os idosos (disque 100);

    Disseminar para a população a existência de aplicativos eletrônicos que permitem a
denuncia de casos de violência contra os idosos (Proteja Brasil);

    Aumentar o número de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na casa de
pacientes idosos;

    Capacitar ACS sobre o tema para identificar os casos durante as visitas domiciliares;

    Promover reuniões com idosos e equipe de saúde mental visando oferecer um
ambiente seguro e confiável para realização de denúncias;

    Capacitar através de treinamentos adequados os ACS e a população para o cuidado e
manejo correto dos idosos.



RESULTADOS ESPERADOS

    Após  as  intervenções  pseudoeducativas,  espera-se  uma  melhor  preparação  da
equipe ESF em identificar vítimas de maus tratos, um aumento no número de denúncias
realizadas pela população associada a uma diminuição progressiva dos casos de violência ao
idoso, devido a maior sensibilização, reflexão e conscientização, por parte dos agressores,
acerca da complexidade do envelhecimento.
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