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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O IDOSO ASSISTIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O crescimento da população idosa ocorre no mundo todo de forma significativa, em
consequência da queda da fecundidade e mortalidade. Sendo assim, os estudos sobre
violência familiar têm buscado compreender gradativamente as situações de violência contra
a pessoa idosa. Essa temática merece atenção de toda sociedade, sobretudo, pela atenção
primária, que deve possuir estratégias para lidar com casos de violência familiar, uma vez que
funcionam como porta de entrada dos serviços públicos de saúde.
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A detecção e notificação de casos de violência é uma responsabilidade social e também dos
profissionais de saúde, ocupando lugar de destaque os que atuam na Atenção Primária à
Saúde (APS). Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm um papel importante nesse
contexto, uma vez que, se encontram perto da comunidade e dos problemas que a rodeiam. O
trabalho desses profissionais ocorre de forma integrada com a equipe, e é discutido e
analisado em conjunto, possuindo o enfermeiro atribuições de gerenciar, planejar e avaliar as
ações desenvolvidas pelos ACS. Esses profissionais devem promover a aproximação com a
pessoa idosa e seus familiares, facilitando investigações de casos de violências. É muito
importante que os profissionais e gestores mantenham-se atualizados e capacitados em
relação a violência, para que possam detectar os idosos vitimizados e intervir de maneira
apropriada evitando possíveis consequências, e assegurando a atenção integral à saúde da
pessoa idosa.

Essa pesquisa tem como objetivo evidenciar, o papel da Atenção Primária à Saúde nas
situações de violência às pessoas idosas.

Revisão narrativa da literatura, conduzida em bases de dados eletrônicas, tais como Scientific
Electronic Management (Scielo) e Literatura Latino Americana (LILACS), com publicações
datadas de 2016 a 2021, priorizando os mais recentes, com vistas a produzir uma revisão
atualizada.

Diante do apresentado, vale ressaltar que a violência contra pessoa idosa ocorre na maioria
das vezes no contexto familiar, nessa faixa etária ocorre alterações fisiológicas e patológicas,
tornando-os mais vulneráveis a sofrer violência, consequentemente levando a baixa
qualidade de vida, lesões, morbidades e até a morte.
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