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Introdução   
De acordo com Souza, Freitas e Queiroz (2007), em 
diferentes culturas, idosos de todos os status sócio-
econômicos, etnias e religiões são vulneráveis aos 
maus tratos, que podem ocorrer de várias formas; 
física, sexual, emocional e financeira. Discutir o 
contexto em que ocorre a violência contra os idosos 
não institucionalizados empodera o profissional de 
saúde e o torna capaz de, além de diagnosticar a 
violência, atuar de forma preventiva assistindo melhor 
a esse grupo. 
  
 
•Caracterizar as peculiaridades dos idosos e os graus 
de dependência; 
•Compreender o contexto em que ocorre a violência 
contra os idosos e os tipos de violência cometidas; 
•Abordar o impacto negativo da violência na qualidade 
de vida desse grupo. 

Objetivo(s) 

O presente estudo foi realizado utilizando-se uma 
revisão narrativa, que concretiza uma avaliação não 
sistematizada de publicações a respeito dos assuntos: 
violência contra idosos e idosos com incapacidades 
física ou mental.   

Metodologia  
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Considerações finais 
O estudo relacionado ao indivíduo idoso proporcionou 
um olhar diferenciado a esse grupo e mostrou a 
importância da realização de um atendimento 
minucioso e humanizado, com vistas a identificar e 
intervir em fatores que possam interferir na qualidade 
de vida do grupo, como por exemplo a violência.  

Os idosos possuem alterações físicas, cognitivas e de 
função e podem ou não ser dependentes. Segundo 
Chaimowicz (2009), as incapacidades e as condições de 
saúde podem alterar a qualidade de vida dos idosos, 
além de os deixarem mais expostos à violência.  
A violência por sua vez causa impacto negativo na 
qualidade de vida desses indivíduos pois lhes tira o 
direito à liberdade, dignidade e ao respeito. De acordo 
com Minayo e Souza (2005), a violência pode ser 
estrutural, institucional ou familiar e é classificada como 
física, psicológica, sexual, financeira, por abandono, 
negligência ou autonegligência. Geralmente é cometida 
por familiares, cuidadores, vizinhos, e pela sociedade 
em geral. Os profissionais de saúde em geral, devem 
estar preparados para o diagnóstico da violência e além 
da assistência prestada, devem acionar os serviços de 
apoio à vítima. 
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