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OBJETIVO

MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS

Brasil: conta com mais de 14,5 milhões de

idosos, sendo que até 2025 esse número dobrará

para 30 milhões (OLIVEIRA et al., 2018).

Desafios para o Estado, serviços de saúde e

familiares: prevenir manifestações de violência, nas

suas diferentes formas, contra as pessoas idosas.

“Qualquer ação ou omissão praticada em

local público ou privado que lhe cause morte, dano

ou sofrimento físico ou psicológico (BRASIL, 2003).”

Relatar a experiência de acadêmicos de

Enfermagem frente à realização de atividade

educativa relacionada à conscientização social da

população acerca da violência contra a pessoa

idosa.

Relato de experiência 

(abordagem teórico-

prática).

Pátio central da 

Instituição: outubro de 

2019.

Intervenção educativa: 

graduandos em 

Enfermagem 

(UFPI/CSHNB).

Conscientizar a 

comunidade local 

acerca da prevenção 

da violência contra o 

idoso. 

 Explanações acerca da temática;

 Caracterização de idosa vítima de violência física;

 Encenação sobre os tipos de abuso à pessoa idosa: 

“Túnel da Violência”;

 Panfletagem;

 Dinâmica de fixação. 

Educação em saúde 

válida para a 

população jovem e 

adulta 

Importância do 

respeito e cuidado: 

sensibilizar o público 

quanto à aquisição 

de informações. 

INTRODUÇÃO

Experiência exitosa e alcance do objetivo de conscientização

que a temática desperta, constatado através do feedback

positivo advindo do público-alvo, com falas acerca do raciocínio

crítico desencadeado acerca dos cenários de violência a qual

os idosos podem estar acometidos.
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