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 SAÚDE MENTAL: AGRAVOS À 
PESSOA IDOSA DURANTE A 

PANDEMIA

As medidas de isolamento social se configuraram como a principal estratégia no 
enfrentamento a pandemia da COVID-19. Porém, quais foram os efeitos psicológicos 
que elas geraram na população idosa?
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Por meio das ligações realizadas constatou queixas relativas a alterações de humor, 
de sono e dificuldades de manter uma alimentação equilibrada. Além, do 
aparecimento de ansiedade, medo e sentimentos de desesperança em relação ao 
futuro. Outro ponto evidenciado pelo serviço foi a necessidade de fala e de escuta. A 
maioria das pessoas relatou durante as ligações os benefícios de uma escuta mais 
especializada ou mesmo de ter alguém disponível para conversar. Muitos deles 
moravam sozinhos ou estavam restringindo o contato com familiares. No entanto, uma 
alternativa para a diminuição dos sintomas está na promoção da interação remota 
entre os indivíduos durante o isolamento social. Essa modalidade de interação esteve 
presente no discurso dos idosos assistidos pelo serviço de tele cuidado. Distantes de 
familiares e amigos, muitos deles utilizavam das mídias e dos recursos de tecnologia 
para manter o contato diário com entes queridos. Dentre os recursos mais citados 
estavam: ligações telefônicas e mensagem pelo aplicativo “WhatsApp”. Sendo assim, 
o entretenimento propiciado pelas mídias sociais se configura como um importante 
fator de preservação da saúde mental. 

Compreender as condições de saúde mental e os principais sentimentos das pessoas 
idosas de Santa Cruz do Sul/RS em distanciamento social.

O recorte da pesquisa aqui apresentado é a primeira fase do projeto emergencial 
“Telecuidado à pessoa idosa da UNISC” realizado pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Envelhecimento e Cidadania (GEPEC) da Universidade de Santa Cruz 
do Sul (UNISC) em 2020. Nessa primeira etapa, que consistiu num estudo 
observacional, foi aplicado um formulário de entrevista com questões estruturadas 
por meio de ligação telefônica a 600 pessoas idosas. As informações foram 
registradas em formulário no Google Forms e feita análise descritiva. O projeto foi 
submetido ao CEP e aprovado sob o CAAE 46715221.1.0000.5343 e parecer 
nº4.783.111. 

Os resultados reforçam a importância de as pessoas em isolamento buscarem 
alternativas para distração e manutenção das relações interpessoais. Da mesma 
forma, é necessário a articulação do poder público às políticas voltadas ao cuidado 
integral das pessoas idosas, principalmente em tempos de pandemia. A situação 
atualmente vivida tem gerado medo, ansiedade e insegurança. Há necessidade dos 
serviços de saúde estarem atentos ao aparecimento de transtornos psíquicos e ao 
aumento das taxas de suicídios entre as pessoas idosas. 


