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Resumo
Objetivo: Esta pesquisa objetiva o panorama de violência contra idosos no período de pandemia de Covid-19 no
Brasil e no mundo. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada bases de dados: National
Library of Medicine (PubMed) e na Biblioteca Virtual de foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Foram usados os seguintes Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS-MeSC): Elderly; Violence against the elderly; abuse against the Elderly; Covid-19
pandemic. Resultados: Foram encontrados 92 artigos no total a seleção para findar ou diminuir vieses foi realizada por
pares, sendo 13 da base de dados PubMed e 79 da BVS (LILACS e BDENF). Após rigor metodológico por meio dos
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 17 artigos, destes 02 foram repetidos e 06 excluídos por se
apresentarem incompletos e/ou não abordarem integralmente a temática, totalizando 09 artigos recrutados para esta
pesquisa, sendo 02 da PubMed e BVS e 07 da BVS (LILACS e BDENF). Conclusão: O aumento do número de casos
de violência ainda na atual pandemia de Covid-19 foi presenciado fortemente na população idosa. Mais estudos
precisam acontecer para detalhar esse panorama.
Palavras-chave: Idoso; Violência contra o idoso; Abuso contra o idoso; Pandemia do Covid-19.
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Abstract
Introduction: This research aims at the panorama of violence against the elderly in the period of the Covid-19
pandemic in Brazil and in the world. Methodology: This is an integrative literature review, carried out in databases:
National Library of Medicine (PubMed) and the Library Virtual were the Latin American and Caribbean Literature on
Health Sciences (LILACS) and the Nursing Database (BDENF). The following Health Science Descriptors (DeCSMeSC) were used: Elderly; Violence against the elderly; abuse against the Elderly; Covid-19 pandemic. Results: A
total of 92 articles were found. The selection to end or reduce bias was performed by pairs, 13 from the PubMed
database and 79 from the VHL (LILACS and BDENF). After methodological rigor through the inclusion and
exclusion criteria, 17 articles were selected, of which 02 were repeated and 06 were excluded because they were
incomplete and/or did not fully address the theme, totaling 09 articles recruited for this research, 02 of which from
PubMed and VHL and 07 from VHL (LILACS and BDENF). Conclusion: The increase in the number of cases of
violence still in the current Covid-19 pandemic was strongly witnessed in the elderly population. More studies need to
happen to detail this scenario.
Keywords: Elderly; Violence against the elderly; Abuse against the elderly; Covid-19 pandemic.
Resumen
Introducción: Esta investigación tiene como objetivo el panorama de la violencia contra los ancianos en el período de
la pandemia de Covid-19 en Brasil y en el mundo. Metodología: Se trata de una revisión integrativa de la literatura,
realizada en las bases de datos: Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed) y la Biblioteca Virtual de Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Base de Datos en Enfermería (BDENF). Se
utilizaron los siguientes Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS-MeSC): Anciano; Violencia contra los ancianos;
maltrato a los Adultos Mayores; Pandemia de Covid-19. Resultados: Se encontraron un total de 92 artículos, la
selección para eliminar o reducir el sesgo se realizó por pares, 13 de la base de datos PubMed y 79 de la BVS
(LILACS y BDENF). Luego del rigor metodológico a través de los criterios de inclusión y exclusión, fueron
seleccionados 17 artículos, de los cuales 02 fueron repetidos y 06 fueron excluidos por estar incompletos y/o no
abordaban en su totalidad el tema, totalizando 09 artículos reclutados para esta investigación, 02 de los cuales de
PubMed y BVS y 07 de BVS (LILACS y BDENF). Conclusión: El aumento del número de casos de violencia aún en
la actual pandemia de la Covid-19 se notó con fuerza en la población adulta mayor. Se necesitan más estudios para
detallar este escenario.
Palabras clave: Anciano; Violencia contra los ancianos; Maltrato a los adultos mayores; Pandemia de Covid-19.

1. Introdução
Em 31 de dezembro de 2019 foi registrado na cidade de Wuhan na China, os primeiros casos de infecções pelo novo
coronavírus chamado Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars-Cov-2) causador da doença conhecida como Corona Virus
Disease-19 (Covid-19) (Sinanoviü; Muftiü; Sinanoviü, 2020). A Organização Mundial de Saúde (OMS) em março do ano de
2020 declarava a doença como uma pandemia, pois, a mesma já tinha se disseminado por vários países do mundo (OMS,
2020). De acordo com a OMS em 6 de abril de 2022 já haviam sido registrados 492.189.439 casos confirmados e 6.159.474
mortes em todo o mundo (OMS, 2020).
No Brasil, foi notificado os primeiros casos de Covid-19 em fevereiro de 2020 de lá até 6 de abril de 2022 já foram
registrados 30.012.798 casos confirmados e 660.312 mortes (OMS, 2020). O vírus Sars-Cov-2 é bastante contagioso e se
propaga com grande rapidez de pessoa para pessoa por meio da tosse, contato com secreções respiratórias, gotículas que
podem alcançar uma distância de até dois metros e contaminar superfícies, e as mãos que são veículos das secreções para a
boca, nariz, olhos e mucosas (Maguiña et al., 2020).
Na falta de uma vacina e/ou tratamento eficaz contra a doença, o distanciamento social foi preciso em todo o mundo
para conter a propagação do vírus, e problemas sociais, econômicos e políticos cresceu exponencialmente (Marques et al.,
2020). Logo, hábitos da vida cotidiana se tornaram comum nos domicílios como trabalhar e estudar, trazendo um maior
convívio entre os familiares, além da privação dos que eram considerados grupo de risco como os que tinham doenças crônicas
e a população da terceira idade (Lemos et al., 2020).
Dessa forma, diferentes órgãos de proteção infantil, adolescentes, mulheres e idosos veem chamando a atenção sobre
o aumento da violência doméstica, inicialmente na China, depois Itália, França, dentre outros países (Nori et al., 2020). Desse
modo, é importante destacar a violência contra a pessoa idosa que pode se manifestar de várias formas psicológica, sexual,
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patrimonial, física e negligência, que se configura como um problema de saúde pública no Brasil e no mundo devido as suas
consequências físicas e mentais, se tornando ainda mais perigosa por muitas vítimas suportarem os maus tratos em silêncio por
medo do abandono devido à dependência que o idoso tem com o suposto criminoso (Yon et al. 2017).
No território brasileiro, as denúncias de violência contra os indivíduos idosos realizadas por meio do “disque 100”, do
mês de março a maio do ano de 2020, ano que iniciou a pandemia no país aumentaram de 3 mil casos em março para 8 mil em
abril e 17 mil no mês de maio equivalendo um crescimento de 267% a 567% no espaço de tempo (Santos et al., 2021; Brasil
2020).
Logo esta revisão objetiva através de embasamentos científicos e evidências, pontuar o panorama de violência contra
idosos no período de pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo.

2. Metodologia
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura. Para elaboração desta revisão, foram utilizados os procedimentos
metodológicos recomendados pela literatura vigente trabalhada, a saber: 1) Identificação do tema e da questão norteadora; 2)
Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 3) Categorização dos artigos; 4) Avaliação dos resultados incluídos; 5)
Interpretação dos resultados; 6) Síntese do conhecimento (Souz aet al.,2010; Botelho et al.,2011; Crossetti, 2012).
Esta pesquisa teve como questão norteadora: Qual o panorama da violência em idosos durante a pandemia da Covid19 no Brasil e no mundo? Como rigor metodológico as bases de dados utilizadas foram: National Library of Medicine
(PubMed) e na Biblioteca Virtual de foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e
Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Para as bases de dados foram usados os seguintes Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS): Elderly; Violence against the elderly; abuse against the Elderly; Covid-19 pandemic. O período de
levantamento de dados foi abril de 2022. Como critério de inclusão utilizamos: Artigos completos, originais ou revisão de
literatura que abedeçam ao objetivo da pesuqisa, na língua portuguesa e inglesa. Já os pontos de exclusão foram as outras
formas de desenhos de estudos como: Relatos de experiência, artigos que não compreendiam o período estipulado e artigos
incompletos. Os anos selecionados foram 2019 (ano do início da pandemia) e 2022 ano vigente.
Como estratégia de busca nas bases de dados utilizamos:
Quadro 1 – Estratégias de busca nas bases de dados.
Base de dados

Chave de busca

PubMed

Elderly AND Violence against the elderly AND
Abuse against the Elderly AND Covid-19
pandemic.

BVS (LILACS e BDENF)

("elderly") AND ("Covid-19") AND ("violence").
Fonte: Autoria própria.

3. Resultados
Foram encontrados 92 artigos no total a seleção para findar ou diminuir vieses foi realizada por pares, sendo 13 da
base de dados PubMed e 79 da BVS (LILACS e BDENF). Após rigor metodológico por meio dos critérios de inclusão e
exclusão, foram selecionados 17 artigos, destes 02 foram repetidos e 06 excluídos por se apresentarem incompletos e/ou não
abordarem integralmente a temática, totalizando 09 artigos recrutados para esta pesquisa, sendo 02 da PubMed e BVS e 07 da
BVS (LILACS e BDENF) como observado na Figura 1 abaixo.
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção de artigos para esse estudo.

Identificação

Foram encontrados 92 artigos, destes, 13 foram selecionados
na PubMed e 79 na BVS (LILACS e PUBMED).

Triagem

Artigos identificados após a identificação dos filtros “idioma
português e inglês” e “ano 2019 a 2022”, restaram 17 artigos.

Elegibilidade e
Inclusão

2 repetições; 6 artigos
excluídos por se
apresentarem
incompletos e não
atenderem
integralmente a
Fonte: Autoria própria.
temática.

Foram recrutados para
essa pesquisa 9 artigos
científicos.

Na análise aqui registrada, foram verificados os resultados apresentados no quadro que se segue, os quais compreendem
as características dos estudos, seu sano e objetivos gerais.

Tabela 1 - Artigos selecionados.
Autor/Ano de Publicação
Moraes, C.L. et al. / 2020.

Título/Base
Violência contra idosos durante a
pandemia de Covid-19 no Brasil:
contribuições para seu enfrentamento PubMed e BVS.

Homes, A.F; Gyasi, R.M. /
2021.

Covid-19 crisis and increased risks of
elder abuse in caregiving spaces –
PubMed e BVS.
Prevalence of domestic violence in a
time of catastrophic disease outbreaks
including Covid-19 pandemic: a
systematic review protocol – BVS.
Elder abuse and neglect in the midst of
Covid-19. -BVS.
Prevalence of elder abuse and
victimrelated risk factors during the
Covid-19 pandemic in China – BVS.

Abraham, G. et al. / 2022.

Yunus, R.M; Abdullah, N.N;
Firdaus, M.A.M / 2021.
Pengcheng Du, P; Chen,Y. /
2021.

Chang, E.S et al. / 2021

Santos, A.M.R et al. / 2021.

Elman, A. et al. / 2020.

Makaroun, L.K, et al. / 2020.

High Prevalence of Elder Abuse During
the Covid-19 Pandemic: Risk and
Resilience Factors – BVS.
Violência contra o idoso durante a
pandemia Covid-19: revisão de escopo –
BVS.
Effects of the Covid-19 Outbreak on
Elder Mistreatment and Response in
New York City: Initial Lessons – BVS.
Elder Abuse in the Time of Covid-19 —
Increased Risks for Older Adults and
Their Caregivers – BVS.

Objetivo Geral
oferecer elementos teóricos e evidências de estudos
anteriores para uma maior compreensão da situação de
vulnerabilidade do idoso às situações de violência, das
possíveis motivações para o aumento do número de casos
de VCPI (Violência Contra a Pessoa Idosa) durante a
Covid-19.
Discutir o potencial abuso e maus-tratos contra idosos
adultos por cuidadores informais durante a pandemia de
Covid-19 na África.
Revisar sistematicamente a prevalência e o padrão de
violência doméstica durante a pandemia em todo o
mundo.
Descrever os abusos e negligências de idosos em meio ao
Covid-19.
Estimar a prevalência de abuso de idosos na China
durante a pandemia de Covid-19 e identificar mudanças
nos fatores de risco para abuso de idosos no contexto do
Covid-19
Estimar a prevalência e fatores de risco e resiliência do
abuso de idosos durante a pandemia.
Mapear as evidências científicas disponíveis acerca da
violência contra o idoso durante a pandemia Covid-19.
Explorar o impacto da crise da pandemia nas vítimas de
maus-tratos a idosos e pessoas em risco.
Relatar os abusos sofridos pelo idoso em tempos de
Covid-19.

Fonte: Autoria própria.
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3. Discussão
Segundo Morilla e Manso (2020) a violência contra o idoso traz consigo grandes impactos negativos para a saúde
mental e física das vítimas, sendo um agravo muitas vezes negligenciado pela sociedade, de múltiplas causas, se configurando
um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, o que corrobora com Homes e Gyasi (2021) que dizem que esses atos são
de causa heterogênea, por está ligado a vários elementos intrinsicamente associados ao ambiente familiar, ao convívio entre
vítima e agressor e a sua dependência cognitiva e física.
Para Moraes e seus colaboradores (2020), esses maus tratos se tornam presentes devido às vulnerabilidades
apresentadas com o avançar da idade, que a discriminação e a ausência de uma política mais integrada e efetiva contribuem
para o desenvolvimento de tais injúrias, que a pandemia do Covid-19 potencializou o aumento das agressões devido o
distanciamento social estabelecido pelo governo com o intuito de diminuir o contágio do vírus para não sobrecarregar os
serviços de saúde.
Dessa forma, Makaroun et al. (2020) destacaram em seus estudos que o isolamento social estabelecido pela pandemia
do novo coronavírus aumentou os problemas pessoais, econômicas, sociais e sanitários, elevando o estresse dos cuidadores
familiares perante a crise financeira e o desemprego ascendente, logo, a baixa frequência dos idosos nas unidades de saúde e o
distanciamento interpessoal dificultou a identificação das possíveis marcas de violência em curso fossem detectadas por outros.
Corroborando com Yunus et al. (2021) que enfatizam que a população idosa é mais exposta a esses danos quando
comparado com outras faixas etárias, que os acompanhamentos de atenção a saúde como fisioterapia, reabilitação e auxílio nas
Atividades de Vida Diária (AVD) fossem cancelados e/ou reagendados devido à pandemia, impossibilitando o contato e a
detecção precoce dos maus tratos pelos profissionais que prestariam as devidas assistências.
Em uma análise sistemática da literatura realizada por Pentaraki e Speake (2020) trazem que acontecimentos
extremos, como pandemias, aumentam os casos de violência doméstica é o que se confirma com o estudo de Elman et al.,
(2020) que os idosos que já sofriam com a violência intradomiciliar, com a crise sanitária estabelecida pelo Sarcov-2
aumentam as chances de maus tratos. Logo, Santos e seus colaboradores (2021) chamam a atenção para a escassez de estudos
direcionados aos abusos sofridos pela terceira idade no contexto da doença pelo Covid-19 e que o tema é emergente, que
apesar do confinamento ser necessário se configura como o principal fator de risco, que complica e tornam difíceis as ações de
prevenção, reconhecimento e punição dos devidos culpados.
Em uma pesquisa realizada em Manaus para avaliar o perfil das vítimas idosas em tempos de pandemia, elencaram
que a violência mais comum era a intimidação/pertubação (Pedroso; Júnior, Oliveira, 2021) o que não corrobora com a análise
feita por Pengcheng e Chen (2021) que perceberam que a mais rotineira foi o abuso financeiro e a negligência, que quanto
menor o poder aquisitivo familiar maior a vulnerabilidade, que condições como idade avançada, ser do sexo feminino, baixa
aptidão cognitiva e não ter um cônjuge elevou a possibilidade de abuso, além disso, casa com a presença de muitas crianças
elevou-se o risco de agressões físicas.
Já Souza e colaboradores (2021) fizeram uma análise sobre as ocorrências de violências em todas as unidades
federativas do Brasil, a região Nordeste onde obtiveram os maiores números de casos registrados, tendo no estado de
Pernambuco a maior concentração de violência contra a pessoa idosa, os tipos de violências mais notificados foram
negligência, violência psicológica e física e abuso financeiro. Embora acredita-se que as residências e os familiares sejam um
ponto de apoio e segurança parte desses o maior número de agressões cometidas contra os idosos (Chang et al., 2021).
De acordo com Abraham et al., (2022) poucas tentativas estão sendo feitas pelas autoridades para modificar essa
realidade e rever essas condições de violência doméstica durante esses tempos caóticos se faz importante, que a longo prazo o
desenvolvimento de doenças crônicas e transtornos mentais podem ser muito presentes na vida dos acometidos por essas
atrocidades, onde muitos acabam tentando contra a sua própria existência como é o caso do suicídio.
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4. Conclusão
O novo cenário mundial ainda pandêmico revelou muitas metamorfoses sociais e individuais, o aumento do número
de casos de violência foi presenciado em diversas faixas etária, sendo a população idosa atingida fortemente. É cada vez mais
necessário o reforço das políticas públicas de saúde na busca de findar tais imbróglios. A revisão também denotou a real
necessidade de mais publicações na temática mundial para que um panorama fidedigno e detalhado possa existir e com isso as
medidas de combate de tais atos, seja por educação continuada como por interveções jurídicas possam acontecer e assim essa
realidade transformar.
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