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VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS: COMPARTILHANDO SABERES EM UMA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Tays Pires Dantas1, Aline Rany Jorvino da Costa2,
Francisca Tamiris Pereira de Souza3, Grayce Alencar Albuquerque 4
O mau trato ao idoso é entendido como um ato ou omissão que causa ao
sujeito danos ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista
expectativa de confiança. As violências mais praticadas contra a população
idosa são as de natureza física, psicológica, sexual, financeira e negligência.
Objetiva-se relatar a experiência de realização de uma prática de extensão
acadêmica por meio da educação em saúde, através de roda de conversa,
abordando a violência contra idosos. Trata-se de um estudo qualitativo
descritivo, do tipo relato de experiência. A roda de conversa foi realizada em
uma Unidade Básica de Saúde na Estratégia de Saúde da Família, no
município de Crato – CE, no período de setembro de 2019, tendo
como participantes 10 (dez) idosos, 7 (sete) mulheres e 2 (dois)
homens presentes na unidade no momento da atividade. Não foram utilizados
critérios de exclusão para selecionar esta população. Durante a roda de
conversa foram debatidos assuntos como o que é e quais os tipos de violência
contra o idoso, como agir em casos de violência, meios para denúncias, e
afins. Foram dadas oportunidades para explanação da opinião dos
participantes durante toda a realização da atividade, evidenciando-se a
carência de conhecimentos acerca das temáticas abordadas. No que se refere
aos quais os tipos de violência, a maior parte relatou conhecer apenas a do tipo
física; negando-se o saber acerca das demais; o que pode ser uma das causas
para as baixas notificações e denúncias dos casos de outras violências, como
as violências moral e/ou psicológicas. Um dos principais objetivos a serem
alcançados com a roda de conversa foi a disseminação do canal para
denúncias de violências (Disque 100), uma vez que entende-se o anseio por
parte do indivíduo violentado em discutir abertamente sobre a triste vivência. A
experiência despertou para a importância do profissional enfermeiro atuar
frente a esta temática junto ao público de idosos, tendo em vista a carência de
acesso à informação destes. Sendo assim, destaca-se a necessidade de maior
valorização de tecnologias leves na atenção à saúde, e justifica-se a
importância da prática educativa como uma forte aliada à promoção da saúde e
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na formação acadêmica, uma vez que proporciona aos estudantes a vivência
prática concomitantemente a teoria. Destaca-se ainda, a importância do
incentivo às práticas de extensão, uma vez que torna possíveis estas práticas
de retorno comunitário do saber acadêmico.
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