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RESUMO

Com o aumento da expectativa de vida eleva-se a preocupação com o
envelhecimento saudável, no entanto, os diversos tipos de violências
enfrentadas pelos indivíduos acima dos 60 anos fazem com que eles,
frequentemente, procurem os serviços de saúde relatando agressões ou
por vezes omitindo-as. Assim, busca-se entender as características das
violências praticadas contra os idosos. Para isso, fez-se uma revisão
bibliográfica de cartilhas e artigos publicados em revistas eletrônicas
científicas e na base de dados SCIELO entre 2014 e 2020. Desse modo, a
violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão que gere sofrimento,
dano ou leve a morte de uma pessoa na senescência podendo ser
classificada como violência física, sexual, institucional, psicológica,
patrimonial, financeira, negligência, autonegligência e discriminação. Tais
atos prevalecem no ambiente familiar e em instituições de longa
permanecia sendo praticados, principalmente, pelos filhos, netos, cônjuge
ou cuidadores. A negligencia é o abuso mais incidente e relaciona-se com
o grau de dependência e suas incapacidades. As idosas com doenças
físicas, neurológicas ou psiquiátricas são vítimas recorrentes da violência
sexual, pois, apresentam dificuldades em denunciar os maus-tratos
sofridos. Os abusos psicológicos, a discriminação e o abandono podem
predispor processos patológicos nesse grupo levando a depressão e a
ideação suicida. Além disso, o desemprego gerado pela pandemia do
COVID-19 também contribuiu para aumento da violência contra o idoso,
essencialmente pela maior dependência familiar por sua renda. Por fim,
independente da forma de violência praticada, elas provocam a
diminuição da qualidade de vida dos idosos e aumentam suas
vulnerabilidades.
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