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15 DE JUNHO DE 2021 - DIA MUNDIAL PARA A
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ABUSO A PESSOAS
IDOSAS
O PROJETO SAVE INTEGRA 5 PAÍSES EUROPEUS PARA
ABORDAR O ABUSO DE IDOSOS POR MEIO DA ADOÇÃO DE
UM PROGRAMA DE TRIAGEM/DESPISTE, A UTENTES DOS
SERVIÇOS SOCIAIS E DE SAÚDE.
O Abuso de Adultos Idosos é um assunto social que afeta a Saúde e os Direitos Humanos de um
grande número de pessoas idosas em todo o mundo, e uma ocorrência que merece a atenção de
toda a comunidade internacional.
O Dia Mundial para a Consciencialização do Abuso contra pessoas idosas acontece todos os
anos em 15 de junho e representa o único dia do ano em que a comunidade chama a atenção
sobre o abuso e o sofrimento infligido a algumas de nossas gerações mais velhas, um grupo
que clama por atenção durante estes tempos de pandemia e para além deles.
Sem dúvida, as pessoas idosas enfrentam vulnerabilidades adicionais neste momento. O vírus
não apenas ameaçou as suas vidas, mas também afetou as suas redes sociais, o seu acesso aos
serviços de saúde, os seus empregos e o seu bem-estar.
O projeto SAVE reúne uma parceria estratégica de 6 organizações de 5 países Erasmus+
nomeadamente Polónia, Itália, Finlândia, Portugal e Chipre para promover a identificação
precoce de abusos como um fator chave para prevenir a violência e reduzir o risco de impactos
futuros na saúde dela resultantes.
A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESPISTE/RASTREIO, PARA
IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, É ÚTIL PARA APOIAR OS
PROFISSIONAIS A RECONHECER E AVALIAR O ABUSO E A NEGLIGÊNCIA
DE PESSOAS IDOSAS; CONTUDO, O CONHECIMENTO E O USO DESSES
INSTRUMENTOS SÃO AINDA MUITO BAIXOS.
Os parceiros do projecto SAVE querem celebrar este dia apontando a importância de eleger os
serviços de cuidados primários ou mesmo diferenciados de saúde e sociais como contextos
centrais para responder ao desafio do mau trato à pessoa idosa, através do fornecimento de um
programa compreensivo de despiste/rastreio do abuso a alguns dos seus utentes.
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E é por isso que a parceria agora estabelecida neste projecto trabalhará para
contribuir para a adoção de práticas de despiste ou triagem, sempre que se
justifique, nos países parceiros com os seguintes objetivos:
• aumentar o conhecimento nos serviços sociais e de saúde de instrumentos
de despiste e sua adequação para prever os maus tratos ou negligência contra
as pessoas idosas ( resumo da revisão da literatura)
melhorar a capacidade dos profissionais de saúde e de serviço social para
identificar, intervir, apoiar e encaminhar os casos de violência contra pessoas
idosas para serviços relevantes que façam uma avaliação completa.
• desenvolver competências nos educadores para ensinar, apoiar e orientar os
profissionais a lidar com a violência contra as pessoas idosas
• produzir um programa de formação interativo para melhorar a aprendizagem
ativa e inovadora de professores e profissionais de cuidados de saúde e sociais
na identificação e intervenção em caso de violência contra pessoas idosas.

Os parceiros do projeto SAVE querem celebrar este dia apontando para a
centralidade dos serviços de saúde e sociais no desafio aos maus tratos a
pessoas idosas, através do fornecimento de um programa compreensivo de
rastreamento/despiste do abuso de alguns de seus utentes mais idosos
Para saber mais sobre o projeto, visite o site
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NOTAS PARA O EDITOR:
O projeto SAVE é executado por um consórcio, coordenado pela PCG Polska
(Polônia) e envolvendo Anziani e non solo, Cadiai (Itália), Osk VoiVa. (Finlândia), duas instituições académicas: Universidade do Minho, em Portugal e
Universidade de Tecnologia do Chipre,
Numa revisão sistemática e meta-análise da pesquisa até 2015 (Yon, Mikton,
Gassoumis, Wilber, 2017), verificou-se que a prevalência de maus-tratos a
adultos idosos em todo o mundo, que incluiu 28 países globalmente, mostrou
que, nas comunidades, quase uma em cada seis pessoas idosas com 60
anos ou mais foi vítima de violência emocional, física, sexual e financeira e
negligência no ano anterior. A taxa média de prevalência global nas comunidades foi de 15,7%. Existiam diferenças geográficas a nível global, que na
Europa se situavam entre 2,2% e 61,1%. Para a Europa, a taxa de prevalência
estimada foi de 15,4%.
Na revisão sistemática da literatura realizada no âmbito do Projeto SAVE encontraram-se trinta e sete instrumentos de triagem citados na literatura, dos
quais, oito foram testados apenas em pesquisa. Foram identificados alguns
instrumentos de triagem (HS-EAST, VASS e EASI) mais frequentemente utilizados e que estão disponíveis para uso nos contextos da prática. O objetivo
do projeto SAVE é treinar profissionais de múltiplas áreas para administrar e
interpretar estas ferramentas ( www.projectsave.eu/download/298)
O projeto SAVE é financiado pelo programa Erasmus+ ao abrigo do contrato
de subvenção número 2020-1-PL01-KA202-081643
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso dos conteúdos, pois estes refletem apenas as
opiniões dos seus autores. A Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito a partir das informações nele
contidas.

