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Com a atual realidade demográfica do Brasil no que concerne ao
envelhecimento de sua população e as nuances que acompanham
o processo de envelhecer, destaca-se a violência contra a pessoa
idosa.
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Resultados e Discussão

Identificar os tipos de violência acometidas por idosos
integrantes de um programa de extensão de uma universidade
pública brasileira.

Estudo quantitativo, com aplicação de questionário estruturado,
salvaguardando a identidade dos participantes. Amostra composta
por 47 alunos da primeira turma de um programa de extensão para
idosos de uma universidade pública brasileira. Os dados foram
tratados por análise de frequência no software SPSS. CAAE
74646317.8.0000.5056.

Os dados corroboram com a atual situação do Distrito Federal, e
indicam a necessidade de medidas de prevenção à violência que
priorizem a melhoria dos índices apresentados.

GRÁFICO  2 – TIPOS DE VIOLÊNCIA ACOMETIDAS PELAS VÍTIMAS, 2015.

GRÁFICO 1 – Acadêmicos do Programa de extensão vítimas de violência,  2015 

Do total da amostra, 42% (n=20) dos participantes já foram
vítimas de violência. Desses, houve predominância de violência
financeira 26,53% (n=13), psicológica 20,41% (n=10), verbal
16,33% (n=8) e doméstica 14,29% (n=7). Foram identificados
também casos de violência física 12,24% (n=6) e sexual 10,20%
(n=5).

Conforme Mascarenhas (2010), a violência contra idosos imputa
consequências graves para este grupo, acarretando em baixa
qualidade de vida, estresse psicológico, falta de segurança, lesões
e traumas, bem como o aumento da morbidade e mortalidade.

O aumento gradativo desde 2011 de denúncias por violência
(Faleiros, 2013) e a fragilidade de políticas públicas efetivas
oportunizam e agravam os dados expostos. Identificar
características de vulnerabilidade, contudo, auxiliam no
mapeamento de onde as redes de apoio podem intervir.
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