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LANÇAMENTO DE UMA REVISÃO DE
LITERATURA SOBRE O SCREENING DE
MAUS-TRATOS A PESSOAS IDOSAS
Os maus-tratos a pessoas idosas acontecem em todo o mundo. O uso de ferramentas
de screening para identificar casos suspeitos pode ser uma estratégia útil para
apoiar os profissionais no reconhecimento dos sinais e indicadores de maustratos e fundamentar a decisão de encaminhar os mesmos para uma avaliação
mais completa. Embora existam diversos instrumentos de screening em uso, com
diferentes características psicométricas, há argumentos a favor e contra a aplicação
de um processo de screening e podem existir barreiras ao mesmo, percebidas pelos
profissionais e pelas próprias pessoas idosas.
De forma a sistematizar o conhecimento atual sobre o screening de maus-tratos a
pessoas idosas, a parceria do projeto Erasmus+ SAVE, sob a coordenação da Universidade do Minho, lançou uma revisão sistemática da literatura sobre esta temática,
que já se encontra disponível para download em Inglês, Português , Italiano, Grego,
Finlandês e Polaco.
OS PRINCIPAIS RESULTADOS DA REVISÃO SOBRE SCREENING DE MAUSTRATOS A PESSOAS IDOSAS APONTAM VÁRIOS ARGUMENTOS A
FAVOR E CONTRA A SUA IMPLEMENTAÇÃO. EMBORA SE ENTENDA QUE
O SCREENING É UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA LEVANTAR
SUSPEITA SOBRE OS MAUS-TRATOS, A FALTA DE INSTRUMENTOS
EFETIVOS E PRÁTICOS E O DESCONHECIMENTO DAS POTENCIAIS
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO SEU USO, SÃO FATORES IMPORTANTES
A SEREM CONSIDERADOS QUANDO SE PENSA NA IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRAMAS DE SCREENING DE MAUS-TRATOS A PESSOAS IDOSAS.

Embora seja necessária mais investigação para preencher estas lacunas e ajudar os
profissionais a tomar decisões informadas, considera-se que o uso de ferramentas de
screening, além dos seus possíveis efeitos positivos nas pessoas idosas que sofrem
maus-tratos, é particularmente útil para treinar os profissionais da área social e da
saúde que lidam mais frequentemente com pessoas idosas. Assim, treinar estes
profissionais em boas práticas de screening é essencial para o tornar viável, para
aumentar a sua consciencialização sobre os maus-tratos e promover uma visão mais
ampla das circunstâncias e fatores envolventes ou inerentes à própria pessoa idosa
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que podem determinar os maus-tratos.
Para descarregar o documento completo ou o resumo clique em:
https://www.projectsave.eu/documents/
Para saber mais sobre o projeto SAVE clique em
https://www.projectsave.eu/

O projeto SAVE é cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus+. O apoio à produção do relatório não constitui um
endosso do conteúdo que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feito das informações nele contidas

