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RESUMO 

 

Introdução: A crescente proporção de idosos no Brasil traz consigo desafios e impasses 

relacionados à saúde, cuidado, proteção, dignidade e cumprimento dos direitos deste público. 

Nota-se que com o aumento da população idosa, houve também a ascensão do número de 

violência contra o idoso, devido sua vulnerabilidade e muitas vezes, sua dependência da família 

e/ou cuidador. Outrossim, revela-se a importância da capacitação do profissional de 
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Enfermagem para identificar e intervir em situações que coloquem o idoso em risco. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão literária integrativa. Foram selecionados artigos 

publicados na língua portuguesa e inglesa, disponíveis na íntegra, nas bases de dados BVSMS, 

Pubmed, SciELO e Periódicos, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021. 

Resultados: A priori foi possível identificar 2.713 estudos nas bases de dados selecionadas. 

Em seguida, aplicou-se uma filtragem com os critérios de inclusão e exclusão (seleção de 

idiomas, formato do texto, duplicidade e artigos publicados a partir do ano de 2016), onde foi 

possível observar uma redução dos estudos para 87. Posteriormente, foi realizada uma breve 

análise dos títulos resultantes, obtendo o total de 7 estudos. Conclusão: A violência contra o 

idoso é um problema de saúde pública mundial. Ademais, tornou-se notório que a 

vulnerabilidade e, na maioria das vezes, a dependência da pessoa idosa é um fator que predispõe 

à prática de abusos e maus tratos ao público idoso. Nesse sentido, torna-se essencial o papel do 

profissional de Enfermagem ao acompanhar um paciente idoso, cabendo a ele identificar e 

intervir em casos que tragam risco ao indivíduo que vivencia o processo de envelhecimento.   

Descritores: Abuso de idosos; Papel do profissional de Enfermagem; Violência e Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a discussão sobre o envelhecimento no Brasil se torna importante para a 

manutenção do fenômeno demográfico que tem mudado o perfil populacional do país, o 

fenômeno de inversão da pirâmide etária (PAIM, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2018) a população idosa do Brasil, entre os anos de 2012 e 

2017, cresceu 18%, o que demonstra o seu alargamento. Para tanto, a necessidade da criação 

de políticas públicas voltadas para o idoso aumenta, e marca a importância dos profissionais da 

saúde que atuam na geriatria (DAMASCENO; SOUSA, 2016).    

Segundo o estatuto do idoso (LEI 10.471/03), a fim de delimitar o público que deve gozar desta 

lei, é colocado que o idoso é: “pessoa com idade igual ou superior a 60 anos” (BRASIL, 2003). 

Tais indivíduos são contemplados com um estatuto pois estão passando pelo processo de 

senescência, que é cumulativo, irreversível, e com alterações fisiológicas, ou seja, sem 

adoecimento, e no caso desse processo ser acompanhado de alterações fisiopatológicas, é 



 

 

 

definido como senilidade. Esse processo pode desencadear na pessoa idosa a dependência para 

as Atividades de Vida Diária (AVD), o que marca a redução da autonomia e aumento das 

necessidades de cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Em paralelo, a maior fragilidade das pessoas idosas não as exime de serem submetidas a 

situações violentas, por esse motivo, instituições nacionais e internacionais movimentam 

campanhas todos os anos no dia 15 de junho, sendo considerado o dia da conscientização da 

violência contra a pessoa idosa (BRASIL, 2020). Por definição, a violência, segundo Azevedo 

e Silva (2019), está relacionada com a força física, verbal, psicológica e sexual, o que infringe 

os direitos humanos e coloca a vida da pessoa em risco. 

Para tanto, o Ministério da Saúde (2020), coloca que a violência contra o idoso pode ser 

classificada de acordo com a forma com que ela é apresentada, sendo elas: sexual, psicológica, 

física, negligência, abandono, financeira, autoagressão e autonegligência. Ademais, foi 

avaliado por uma pesquisa descritiva e qualitativa que as motivações dos agressores estão 

associadas ao abuso de álcool, restrição a espaços físicos pequenos, dependência financeira, 

entre outros. Sendo assim, a família pode compor o grupo de agressores em casos de agressão 

contra a pessoa idosa (SILVA; DIAS, 2016).  

Além disso, Lino et al (2019) refere-se ao grau de vulnerabilidade dos idosos que requerem 

mais cuidados e que apresentam maior dependência ocasionando uma sobrecarga dos 

cuidadores/familiares, por isso se tornam possíveis agressores. O convívio familiar estressante 

e cuidadores despreparados agravam esta situação, fazendo com que ocorram os maus-tratos 

que passaram a ser reconhecidos como violência doméstica. Somado os fatos supracitados ao 

momento pandêmico atual, instituído no dia 30 de janeiro de 2020 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2020), a Agência Senado (2021) denunciou o aumento do número de 

casos registrados de violência contra o idoso. 

No livro “Processo de enfermagem” de Wanda Horta (1979), na sua descrição do papel da 

enfermagem dentro do conceito da teoria das necessidades humanas básicas, ela coloca que o 

enfermeiro assiste os indivíduos em suas necessidades básicas. Em paralelo, o estatuto do idoso 

traz que esse indivíduo goza do direito de preservação da saúde física e mental (BRASIL, 2003), 



 

 

 

sendo assim, a classe profissional de enfermeiro deve também assistir idosos em situação de 

violência de forma a tentar mitigar e até extinguir tais situações.  

Por esse motivo, a classe enfermeira atua, também, como um agente de intervenção quando 

identificado a suspeita ou/e a violência. Segundo o caderno de atenção básica- 19, 

Envelhecimento e Saúde da pessoa idosa (2006), alguns sinais de maus tratos não são 

percebidos pelos profissionais de saúde, e é parte do direito do idoso que essas situações sejam 

devidamente notificadas, e passadas para os órgãos cabíveis, para investigação (BRASIL, 

2003).  

Posto isto, a apresentação deste tema em pesquisas, aulas e projetos de extensão é uma forma 

de apresentar e informar, aos profissionais da saúde e estudantes, situações passíveis de 

chegarem ao serviço de saúde, e que precisam ser reconhecidas a fim de propiciar o 

desenvolvimento de habilidades para a tratativa de situações de violência. Através desta 

pesquisa, o leitor terá o conhecimento necessário para a abordagem diante de casos de violência 

contra o idoso e informações sobre ações tangíveis ao profissional.  

Este trabalho tem o objetivo de identificar qual é o papel do enfermeiro diante de situações que 

se enquadrem como violência ao idoso, além disso, buscar na literatura a importância que a 

identificação de situações de risco tem na manutenção do cuidado integral à pessoa idosa.   

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa (RI), que é um tipo de revisão que colhe materiais diversos 

sobre um determinado assunto, a fim de identificar, analisar e sequenciar esses estudos 

(SOUZA et al., 2010). E para a elaboração da RI foi considerada a seguinte indagação: “Qual 

deve ser a atitude do Enfermeiro diante de um caso suspeito ou confirmado de violência contra 

o idoso?”. 

A sua composição resultou de pesquisas nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic 

Library Online - ScieELO, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 

(BVSMS) e Periódicos 



 

 

 

Utilizou-se como descritor os termos:  abuso de idosos (elder abuse); papel do profissional de 

enfermagem (nurse’s role); violência (violence) e Idoso (Aged), sendo estes, fornecidos pelo 

DECS – Descritores em Ciências da Saúde. 

Dessa forma, na base de dados Scielo foi utilizado o descritor “abuso de idosos” (elder abuse), 

foram encontrados 43 documentos relacionados ao tema. Já na base de dados PUBMEB foi 

realizada a busca usando os descritores “elder abuse” and "nurse 's role” resultando em 78 

artigos. Por fim, foi feita a busca dos descritores “abuso de idosos” and “papel do profissional 

de enfermagem”, na BVSMS resultando em 118 trabalhos.  

Logo após foi feita nova busca com a combinação dos descritores violência (violence) e idoso 

(aged), na base de dados Periódicos sendo 2.428 resultados.  

Foi utilizado como critério de exclusão o idioma e a disponibilidade do texto. Sendo assim, 

foram excluídos os artigos que não fossem em português ou em inglês, ou que estivessem 

duplicados. Já o critério de inclusão foi definido que seriam utilizados artigos com o ano de 

publicação a partir de 2016. Dessa forma, foram encontrados Scielo 29 documentos, 8 trabalhos 

no pubmed, 12 resultados na BVS e 39 artigos no site Periódicos.  

Por fim, foi feita a filtragem dos artigos através dos títulos que demonstram estar dentro do que 

é pertinente a este trabalho, somando 7 artigos no total para análise e discussão, assim 

apresentados no quadro 1.  



 

 

 

 

RESULTADOS 

Inicialmente, foram identificados 2.713 estudos nas bases de dados selecionadas. Após aplicar 

os critérios de inclusão e exclusão, sendo excluídos aqueles que não fossem em português ou 

em inglês e que tivessem publicação repetida, e que foram publicados antes do ano de 2016, 

observou-se que o número de estudos passou para 87. Posteriormente, foi feita uma breve 



 

 

 

análise dostítulos e resumos dos artigos, resultando em 7 estudos. A seleção dos estudos 

primários foi realizada conforme o fluxograma descrito abaixo.  

 

DISCUSSÃO 

CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adota como definição de violência, ações únicas ou 

repetidas e/ou a ausência de ações apropriadas, em qualquer relação que deve ser de confiança, 

que cause danos ou angústia (WHO, 2008). 

Alguns autores, referem-se à violência contra os idosos como uma violação grave dos direitos 

humanos, sendo um problema de saúde pública que requer uma intervenção especializada, pois 

ela representa um risco aumentado de morbidade, mortalidade, institucionalização e internação 

hospitalar. Além disso, eles propõem que as instituições de saúde sejam locais propícios para a 



 

 

 

identificação de violência contra o idoso, porém, o despreparo do profissional dificulta essa 

ação (LIU, CHILATRA, PHELAN, 2021; ANTEQUERA et al 2021). 

Para este artigo, a definição de violência é de extrema importância, pois é a partir do 

conhecimento deste conceito que o profissional tomará as atitudes necessárias de atendimento 

e poderá perceber se o caso realmente se trata de uma suspeita ou não. Segundo uma revisão de 

escopo, os profissionais da saúde têm um baixo conhecimento sobre o termo “maus-tratos ao 

idoso”, e existe uma deficiência nas competências necessárias ao profissional (RATHKE, 

COSTA, SOUTO, 2021).  

PAPEL DO ENFERMEIRO E LEGISLAÇÃO 

No Brasil, a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o estatuto do idoso, traz 

no artigo 4 que o idoso não deve ser objeto de violência ou negligência. E o artigo 9 propõe que 

o idoso tem o direito à proteção à vida e à saúde, fazendo-se cumprir as políticas públicas que 

permitem o envelhecimento saudável (BRASIL, 2003).  

Esses artigos da lei reforçam a importância do preparo dos profissionais de saúde para o 

acolhimento e tratativa dos casos de maus tratos contra a pessoa idosa. Além disso, a Lei nº 

12.461, de 26 de julho de 2011, estabelece a notificação compulsória nos casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra idosos; ferramenta essa que deve ser preenchida pela 

instituição que identificou a suspeita ou teve a confirmação, a qual pode ser feita pelo 

profissional Enfermeiro (BRASIL, 2011). 

Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com um enfermeiro do Serviço de 

Proteção ao Adulto (APS), relacionada à proteção dos idosos, os enfermeiros da APS precisam 

ter habilidades como: pensamento crítico, ser focado nos detalhes, trabalhar com vários 

profissionais sob pressão, ter empatia e compreensão (LIU, CHILATRA, PHELAN, 2021). O 

enfermeiro tem um grande contato com o paciente, sendo essa uma boa forma de avaliar melhor 

o quadro do idoso. Esse contato é essencial para a identificação dos fatores de risco, ou de sinais 

e sintomas relacionados a violência (ALMEIDA, SANTOS, VIEIRA,2020).    

Para tanto, o acolhimento é uma ferramenta muito utilizada para a prestação do cuidado, de 

forma a desenvolver a relação profissional/paciente para a existência de um atendimento de 

qualidade (COSTA, FRANCISCHETTI-GARCIA, PELLEGRINO-TOLEDO, 2016).  



 

 

 

Assim, o profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, tem o potencial de criar vínculo 

com o idoso, de forma respeitosa, e agilizar os trâmites legais que evitarão a possibilidade de 

futuras agressões, para isso, a interação entre família/idoso/enfermagem é fundamental no 

processo de descoberta dos maus tratos e dos cuidados necessários (CAMACHO,  ALVES, 

2015). 

Concomitante, é importante que seja coletado o maior número de informações, de forma clara 

e precisa, com perguntas diretas e entendíveis. A realização da anamnese deve ser feita de forma 

respeitosa e correta para a aplicação dos cuidados de enfermagem necessários (OLIVEIRA, 

2015). O passo seguinte é o acionamento da equipe multidisciplinar, como o Serviço Social e 

de Psicologia, para comunicar ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREA), ao Conselho do Idoso, Secretaria de Direitos Humanos e à Polícia, e caso necessário, 

a consulta médica para a tratativa de demandas orgânicas e medicamentosas (AZEVEDO, DA 

SILVA, 2019).  

E, por fim, deve-se realizar o preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória, feita através 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em casos de confirmação ou 

suspeita de violência contra o idoso, seguindo assim, o que é determinado pelo Estatuto da 

Pessoa Idosa (BRASIL, 2003).  

Para Tanto, é necessário que haja conhecimento e adoção de estratégias por parte do 

Enfermeiro, com uma visão humanizada, integral, interdisciplinar e contextualizada, de forma 

que possa acolher, assistir e direcionar os idosos em situação de violência (AZEVEDO, DA 

SILVA, 2019).  

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO DURANTE A COVID-19 

Durante a pandemia do novo coronavírus, instituída no dia 30 de janeiro de 2020, as instituições 

de saúde foram colocadas em uma posição de adaptação da forma de atendimento, através da 

Lei 13.979 de fevereiro de 2020; medidas de enfrentamento foram propostas para a contenção 

do vírus (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020).  

Sabe-se que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm uma atuação estratégica na manutenção 

da saúde dentro do território do paciente, por isso criam vínculos maiores (ENGSTROM et al., 

2020). E o distanciamento entre as UBS’s e os pacientes, além do isolamento social feito de 



 

 

 

forma inadequada, em locais pequenos para o número de pessoas, insalubres, marginalizados, 

e demais aspectos de vulnerabilidade amplificados pela pandemia, foram dificuldades 

vivenciadas durante esse período (MORAES et al., 2020).  

Concomitantemente, tem-se a estimativa do aumento do número de denúncias de violência 

contra o idoso durante o período da pandemia, sendo que os idosos são o segundo grupo com 

maior grau de vulnerabilidade em relação à violência. Esse aumento pode estar relacionado aos 

aspectos de vulnerabilidade em que toda a sociedade foi exposta durante o isolamento, sendo 

este um cenário facilitador para tais fenômenos (MORAES et al., 2020; BRASIL, 2020).  

Pode-se afirmar que, devido a necessidade de suspensão dos atendimentos domiciliares, a  fim  

de  reduzir  a exposição  das  pessoas  idosas  ao  novo  coronavírus,  e  pelas  medidas  de  

isolamento e distanciamento social, os idosos ao invés de serem retirados dos ambientes de 

risco, foram confinados neles, juntamente com seus agressores que, em sua maioria, são 

parentes próximos  e  os  principais  responsáveis  pelo cuidado dos mesmos (HAN, 2020). 

Sendo assim, com o isolamento, os casos de violência ficaram ainda mais evidenciados e o 

aumento dos índices de violência foram notórios. Segundo o Ministério da Mulher, da Família, 

dos Direitos Humanos (MMFDH), órgão do Governo Federal, responsável pelas notificações 

de violência contra o idoso, através do serviço de ouvidoria dos serviços e direitos humanos 

Disque 100, todos os dias são registradas diversas violações contra o direito ao idoso. Durante 

a pandemia, os números notificados saltaram de 3 mil (Março, 2020), para 17 mil (Maio, 2020), 

o que corresponde a um crescimento de 567% em apenas 3 meses (BRASIL, 2020). 

Ademais, a crise econômica provocada pela pandemia e o reduzido alcance das políticas sociais 

de apoio aos trabalhadores que ficaram desempregados ou impedidos de trabalhar nesse 

período, em função do isolamento, contribuiu para o desencadeamento ou o agravamento de 

situações de violência, ao reduzir drasticamente a renda familiar, propiciando especialmente, o 

abuso financeiro contra a pessoa idosa, assim como outras formas de violência (MORAES et 

al, 2020). 

CONCLUSÃO 

A violência contra o idoso é um fenômeno que não é restrito ao território brasileiro, que mesmo 

nos diferentes países representa um problema de saúde pública. Com essa pesquisa foi possível 



 

 

 

identificar que situações de vulnerabilidade predispõem para o acontecimento de maus tratos 

contra a pessoa idosa.  

Sendo assim, o acompanhamento, atento e bem direcionado, do profissional enfermeiro é de 

grande importância na identificação de casos suspeitos ou confirmados. Além disso, a 

identificação dos fatores de risco faz parte do processo de acompanhamento do paciente e da 

comunidade.  
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