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RESUMO 

A pandemia de covid-19 modificou os hábitos de vida impactando na saúde mental da 

população idosa.Tal impacto negativo na saúde mental dos idosos foi visível pela 

limitação na participação social, em organizações comunitárias e na família, 

ocasionando o aumento nos casos de ansiedade e depressão na população 

idosa.Objetivo: Avaliar os efeitos negativos na saúde mental da população idosa diante 

do isolamento obrigatório. Método: Trata-se de uma revisão integrativa feita nos meses 

de março a novembro de 2021, nos idiomas português, espanhol e inglês, usou-se as 

bases de dados Scielo, MEDLINE via PubMed e LILAS via Biblioteca Virtual em 

Saúde(BVS). Assim, foram selecionados 19 artigos como referência. Resultado: Os 

estudos afirmaram que ser mulher, ser mais jovem, ter diagnóstico prévio de transtorno 

mental, ter sistema imunológico comprometido, ter renda diminuída durante o período, 

fazer parte do grupo de risco e visualizar informações sobre mortos e infectados, são 

fatores que indicam maior chance de problemas na saúde mental. Conclusão: Em geral, 

os resultados mostraram que aqueles com idade acima de 65 anos relataram aumento de 

problemas de ordem mental no período. Deve-se, dessa forma, preocupar-se com os 

efeitos de longo prazo, fazendo necessário buscar medidas para minimizá-los. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia consiste em epidemias que se propagam em vários países e 

comprometem um volume relativamente grande de indivíduos e que, podem provocar, 

de forma geral, consequências de nível individual e coletivo na qualidade de vida 

populacional (Lima et al., 2020). O coronavírus (SARS-COV-2) surgiu primeiramente 

na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019, foi considerada uma doença global 

pandêmica em março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Como 

consequência, foram adotadas drásticas medidas de isolamento social com objetivo de 

diminuir o aumento do número de contágios. 

O impacto negativo na saúde mental dos idosos foi visível pela limitação na 

participação social, em organizações comunitárias e na família. Ademais, pesquisas 

indicaram que são fatores de piora na saúde mental, ter renda diminuída, fazer parte do 

grupo de risco, estar mais cientes de informações sobre mortes e infectados com covid-

19 (Lima et al.,2020).  

Desse modo, é primordial um aprofundamento maior sobre o impacto da 

pandemia da covid-19 e as mudanças na saúde mental dos idosos, assim como, ter 

conhecimento sobre determinantes sociais que impelem à maior vulnerabilidade no 

adoecimento mental da população idosa.  

Diante de tal contexto sobre o tema, faz-se necessário um aprofundamento maior 

nos estudos sobre o referido assunto, na tentativa de diminuir transtornos mentais nesse 

público. Assim, o objetivo foi avaliar como a pandemia afetou negativamente a saúde 

mental dos idosos.  

METODOLOGIA 

O presente estudo foi caracterizado como uma revisão integrativa que constitui 

uma análise relevante de artigos, permitindo a condensação de múltiplos estudos, assim 

como contribui para reflexões sobre realizar futuros estudos, sendo importante para a 

melhora da prática clínica (Mendes, Silveira,& Galvão, 2008).  

Foi feito uma pergunta norteadora através da estratégia PICO, que é a sigla de: 

Pacientes, Intervenção, Comparação e Outcomes (conclusão) (Maia et al., 2020). Assim, 



                   

 
em “Pacientes” selecionou-se os idosos; já em “Intervenção “selecionou-se saúde 

mental; em “Comparação” escolheu-se o contexto da covid-19; e por último, em 

“Conclusão” foi visto impacto negativo.  

Após definir a pergunta norteadora do referido estudo, foi feita pesquisa, nos 

meses de março a novembro de 2021, com os descritores; “mental health” (assistência 

em saúde mental), “coronavírus infections” (infecção por coronavírus) e “aged” (idoso), 

seguindo os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e “Medical Subjetic Headings” 

(MeSH). Foram feitas as pesquisas por meio das bases de dados Scielo, MEDLINE via 

PubMed e LILACS via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

Encontraram-se, no Scielo 922 artigos, no MEDLINE 336 artigos e LILACS 20 

artigos, com os idiomas: português, espanhol e inglês, usando artigos de 2019a 2021, 

escolhendo textos completos, disponibilizados de graça e que abordavam no título e 

resumos o psicológico dos idosos durante a pandemia do coronavírus. Também, foram 

excluídos os textos cujos resumos não se adequavam com a idade, ou seja, idade 

inferior a 64 anos e que não relatavam casos sobre aspecto psicológico dessa população.  

Figura1.Fluxograma que esquematiza a seleção dos artigos para a pesquisa. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo das autoras (2021). 

LILACS = 20 

artigos 

MEDLINE = 

336 artigos 

SCIELO = 

922 artigos 

Total de artigos 

encontrados = 

1278 

Artigos 

excluídos após 

a leitura do 

título = 1187 

Artigos 

excluídos após 

leitura do 

resumo = 45 

Artigos 

excluídos após 

leitura integral 

do texto = 22 

Artigos 

excluídos por 

duplicidade ou 

indisponibilida

de = 5 

Total de artigos 

incluídos na 

pesquisa = 19 



                   

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo baseou-se em 18 artigos científicos, disponibilizados nas plataformas: 

LILACS, Medline e Scielo. Para estratificar e sintetizar os resultados encontrados 

recorre-se a uma tabela (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise dos artigos incluídos nesta revisão integrativa.  

Número 

de 

artigos 

Título  Autores Mês/Ano/ 

Local 

Resultados 

1 Covid-19 e os 

impactos na saúde 

mental: uma 

amostra do Rio 

Grande Sul, Brasil  

C. P. Lima, C. 

M.Trentini, J. 

P. Giordani, M. 

A. da Silva 

Santo e M. de 

Quadros Duarte 

 

 

Setembro/ 

2020/ 

Brasil 

 

O estudo foi realizado 

com amostra de 799 

gaúchos, sobre o risco 

de apresentar 

transtornos mentais 

menores, a pesquisa 

evidenciou que ser 

mulher, ser mais 

jovem, ter diagnóstico 

prévio de transtorno 

mental, não ser 

trabalhador de saúde, 

ter renda diminuída 

durante o período, 

fazer parte do grupo 

de risco e visualizar 

informações sobre 

mortos e infectados, 

são fatores que 

indicam maior chance 

de problemas na 

saúde mental.  

2 Compreendendo a 

percepção da 

saúde mental dos 

canadenses 

durante a 

L.C. Findlay, R. 

Arim e D. 

Kohen 

Junho/ 

2020/ 

Canadá 

Os canadenses eram 

extremamente 

comprometidos em 

não sobrecarregar o 

sistema de saúde e a 



                   

 
pandemia covid-

19 

saúde das pessoas 

vulneráveis. 

Sobretudo estresse 

familiar foi um dos 

principais fatores de 

risco relacionado ao 

impacto da saúde 

mental da covid-19.  

3 

 

Bem-estar mental 

na população 

idosa alemã em 

grande parte 

inalterada durante 

o isolamento da 

covid -

19:resultados de 

uma pesquisa 

representativa  

S. Röhr, U. 

Reininghaus e 

S. G. Riedel-

Heller 

Novembro/2

020/Aleman

ha 

Os participantes 

tinham em média 75,5 

anos e 56,3% dos 

participantes eram 

mulheres. As 

mulheres eram um 

pouco mais velhas e 

tinham menor 

escolaridade que os 

homens, também 

eram em sua maioria 

solteiras e moravam 

sozinhas.  

4 Um estudo 

longitudinal 

monitorando a 

qualidade de vida 

em uma coorte 

nacional de 

adultos mais 

velhos no Chile 

antes e durante o 

surto de covid-19 

M. S. Herrera, 

R. Elgueta, M. 

B. Fernández, 

C. Giacoman, 

D. Leal, P. 

Marshall, M. 

Rubio e F.  

Bustamante 

Chile/2021 Houve aumento de 

problemas de 

memória de 27,06% 

para 38,19%, aumento 

de problemas de 

estômago de 21,44% 

para 33,4%, 

sentimentos tristes 

aumentaram de 

34,50% para 44,58%. 

Participantes 

relataram menos 

quedas ou fraturas, 

menos dor de cabeça, 

menos tontura e 

menos pernas 

inchadas .  

5 Pandemia de 

covid-19: 

diferenças 

I. Nwachukwu, Setembro/ 11% dos entrevistados 

com menos de 25 

anos, 35,6% com 



                   

 
relacionadas à 

idade nas medidas 

de estresse e 

depressão no 

Canadá 

N. Nkire, 

R. Shalaby, 

M.Hrabok, 

W.Vuong, 

A.Gusnowski e 

S. Surood. 

2020/ 

Canadá 

idade entre 26 e 40 

anos, 41,5% foram 

identificados com 

idades entre 41 e 60 

anos e 9, 2% 

identificados como 

maiores de 60 anos e 

2,7% não 

identificaram a idade.  

6 Estado de saúde 

mental durante 

pandemia de 

covid-19 na 

província de Fars, 

Irã:medidas 

oportunas. 

A. Mani, A. R. 

Estedlal,M. 

Kamali,S. Z. 

Ghaemi, L. 

Zarei,N. 

Shokrpour,S. T. 

Heydari e K. B. 

Lankarani 

2020/ Irã Problemas de saúde 

mental tiveram 

influência com fatores 

de idade, sexo, uso 

abusivo de cigarro e 

sedativos.  

7 Efeitos das fontes 

de apoio social e 

resiliência na 

saúde mental de 

diferentes grupos 

etários durante a 

pandemia covid-

19 

F. Li, S. Luo, 

W.Um,Y. Li, L. 

Ye, X. Zheng, 

B. Xu, Y. Ding, 

P. Ling, M. 

Zhou e X. Chen 

Janeiro/ 

2021/Inglate

rra 

Apoio social, como 

família, amigos e 

grupos de 

comunitários, 

foram fatores de 

proteção da saúde 

mental, juntamente 

com resiliência. 

8 Um estudo 

longitudinal de 

saúde mental antes 

e durante o 

confinamento da 

covid-19 em 

população 

francesa 

L. Ramiz, B. 

Contrand, M. 

Y. R. Castro, 

M. Dupuy, L. 

Lu,C. Szztal-

Kutas e E. 

Lagarde. 

 

Março/ 

2021/França 

Os participantes 

tinham idade entre 23 

e 93 anos, as 

mulheres foram os 

grupos mais 

vulneráveis com 

aumento de sintomas 

de depressão e 

ansiedade após 

o confinamento.  

9 Saúde mental e 

enfrentamento na 

sombra da 

pandemia covid-

19: o caso 

M. S. Britton,  

A. Laufer 

Janeiro/2021

/Israel 

Os mais jovens 

apresentaram níveis 

mais elevados de 

sofrimento 

psicológico em 



                   

 
israelense comparação com 

outras faixas etárias, 

participantes do 

estudo tinham idade 

entre 18 e 88 anos. 

10 Os resultados 

pandêmicos e 

psicossociais da 

covid-19 ao longo 

dos anos por meio 

da estrutura de 

estresse e 

enfrentamento. 

J. Minahan, F. 

Falzarano, N. 

Yazdani e K. L. 

Siedlecki. 

Dezembro/2

020/ 

EUA 

Os participantes da 

pesquisa, 1354 

pessoas, tinham idade 

entre 18 e 92 anos. 

Idosos de modo geral 

tiveram melhor 

funcionamento 

psicossocial, menor 

nível de estresse e 

maior resiliência com 

relação aos adultos. 

11 Conformidade 

com as 

recomendações e 

consequências 

para a saúde 

mental entre 

idosos na Suécia 

durante a fase 

inicial da pesquisa 

online transversal 

da pandemia 

covid-19. 

J. Gustavsson e 

L. Beckman 

Julho/ 

2020/ 

Suécia 

Foram analisadas 

1854 pessoas acima 

de 70 anos, mais da 

metade dos analisados 

falaram que ficaram 

em casa o tempo todo, 

aproximadamente a 

metade relatou 

depressão, mudanças 

no padrão de sono, 

dificuldade de 

concentração e 

sensações ruins com o 

confinamento.  

12 Fenotipagem da 

saúde mental: 

idade, tamanho da 

comunidade e 

depressão 

modulam de forma 

diferente o medo e 

a ansiedade 

generalizada 

relacionados à 

A. Schweda, B. 

Weismüller, 

A. Bäuerle, 

N. Dörrie, 

V. Mushe, 

M. Fink, 

H. Kohler, 

Janeiro/ 

2021/Alema

nha 

15.308 participantes 

preencheram a 

pesquisa online sobre 

medo relacionado à 

covid-19 e ansiedade 

generalizada, houve 

distinção urbano-

rural, a ansiedade 

generalizada é maior 

em comunidades 

rurais, já o medo 



                   

 
covid-19 M. Teufel, 

E. -M. Skoda 

relacionado à 

pandemia é elevado 

nas metrópoles.  

13 Mudanças nos 

comportamentos 

de saúde, saúde 

mental e física 

entre idosos sob 

severas restrições 

de bloqueio 

durante a 

pandemia covid-

19 na Espanha 

E. García-

Esquinas, R. 

Ortolá, I. Gine-

Vázquez, J. A. 

Carnicero, A. 

Mañas, E. 

Lara,A. 

Alvarez-Bustos, 

G. Vicente-

Rodriguez, M. 

Sotos-Prieto, B. 

Olaya, F. José 

Garcia-Garcia, 

N. Gusi, J. R. 

Banegas, I. 

Rodríguez-

Gómez, E. A. 

Struijk, D. 

Martínez-

Gómez, A. 

Lana, J. M. 

Haro, J. L. 

Ayuso-Mateos, 

L. Rodríguez-

Mañas 

Julho/ 2021/ 

Espanha 

Os dados do estudo 

longitudinal foram de 

3041 participantes e 

com idade maior ou 

igual a 65 anos, 

principalmente nos 

que moram sozinhos, 

sentindo-se solitários, 

com limitações da 

mobilidade, e com 

função cognitiva 

inferior.   

Fonte: As autoras(2021). 

De acordo com Lima et al. (2020), o risco de apresentar transtornos mentais 

menores, a pesquisa evidenciou que ser mulher, ser mais jovem, ter diagnóstico prévio 

de transtorno mental, não ser trabalhador de saúde, ter renda diminuída durante o 

período, fazer parte do grupo de risco e visualizar informações sobre mortos e 

infectados, são fatores que indicam maior chance de problemas na saúde mental. Já 

Flinda, Arim,& Kohen (2020), afirma que Indivíduos com filhos possuíam melhor 

saúde mental que os indivíduos sem filhos 

Ainda de acordo com Röhr, Reininghaus, & Riedel-Heller (2020), existiu uma 

diferença nos resultados de problemas mentais nos idosos entre os países de alta renda 



                   

 
em relação aos países de baixa renda, isso porque houve pouca mudança de saúde 

mental com a pandemia em países de alta renda enquanto que os países de baixa renda o 

impacto na saúde mental dos idosos foi maior. Em um estudo alemão as pontuações 

médias e prevalência de bem-estar mental após a pandemia não diferenciou de maneira 

significante daqueles estudos realizados antes da pandemia. Já Herrera et al. (2021), 

afirma que estudos no Chile demonstraram que os sintomas depressivos aumentaram 

depois da pandemia, de 4,25 a 5,05 após a doença, como também problemas de sono de 

17,19 a 28,71% e sintomas de ansiedade aumentou de 2,04 para 2,26.  

 Mani et al. (2020), afirma que a taxa de prevalência de sintomas mentais 

praticamente dobrou durante o enfrentamento da covid-19, 68,2% eram mulheres 

e 31,2% eram homens no estudo. Problemas de saúde mental tiveram influência com 

fatores de idade, sexo, uso abusivo de cigarro e sedativos. Assim como a jovens 

participantes tinham piores estado de saúde mental em comparação com aqueles com 

idade avançada, confirmando assim os nossos resultados, os quais ser mulher jovem é 

um fator de risco para desenvolver problemas de saúde mental.  

Em relação ao gênero de acordo com Lima et al. (2020), em três estudos as 

mulheres idosas foram apontadas como tendo maior prevalência de problemas mentais 

com o isolamento social da covid-19. Já para Gustavsson & Beckman (2020) não foi 

visto diferenças entre os gêneros e para Gusnowski et al. (2021), a vulnerabilidade 

social, comorbidades físicas, deficiências e condições de saúde crônicas juntamente com 

o contexto da pandemia determinam um papel importante na saúde mental em tempos 

de crise.  

De acordo Schweda et al. (2020), houve distinção urbano-rural, a ansiedade 

generalizada é maior em comunidades rurais, já o medo relacionado a pandemia é 

elevado nas metrópoles. A prevalência da ansiedade generalizada diminui com a idade e 

o medo relacionado à covid-19 é mais pronunciado em idosos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo sugere que a pandemia da covid-19 resultou em múltiplas 

consequências que influenciaram negativamente na saúde mental dos idosos. Em geral, 



                   

 
os resultados mostraram que aqueles com idade acima de 65 anos relataram aumento de 

ansiedade, distúrbios do sono, irritabilidade e depressão durante o período.  

Os idosos não consistiram um grupo homogêneo, os idosos que moravam em 

áreas urbanas e que estavam mais propensos em se envolver em reuniões sociais, já os i 

que moravam em áreas rurais eram mais propensos a seguir as regras de isolamento.  

Como também, de acordo com o gênero havia influencia na saúde mental da 

população idosa. Isso porque as mulheres estavam mais propensas a desenvolver 

transtornos mentais devido a sua dupla jornada, exercendo atividade não remunerada de 

tarefas domésticas e cuidando de familiares dependentes.  

Diante do exposto, faz-se necessário a presença de mais estudos sobre o tema 

juntamente com pesquisas cientificas com níveis de evidencia elevados, além de que é 

necessário buscar medidas para minimizar os efeitos negativos na saúde mental da 

população idosa como a telemedicina, consultas virtuais, aplicativos de reuniões sociais, 

exercício físico e apoio psicoterapêutico. Além de exercícios de relaxamento como 

yoga, meditação e técnicas de respiração. 
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