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TELECONSULTA EM TERAPIA OCUPACIONAL: ACOMPANHAMENTO A IDOSOS EM 
DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19

Os idosos fazem parte da população de risco para contágio por COVID-19 e tiveram sua saúde 

mental significativamente impactada neste contexto. Dessa forma, a teleconsulta viabiliza o 

acesso à processos de cuidado em saúde. 
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As teleconsultas enfatizaram a escuta atenta e qualificada. O processo de distanciamento social 

impôs a necessidade de readaptação da rotina de idosos e familiares, o que implicou em 

alteração de suas atividades ocupacionais; diminuição significativa de realização de atividades 

fora do domicílio e de contato com a rede de apoio. Também foram abordadas nas teleconsultas, 

as informações acessadas acerca da COVID-19; os sentimentos de medo, solidão e tristeza, bem 

como o luto por familiares, amigos e outras perdas profundas.  Ademais, uma importante 

parceria com os familiares foi construída, a fim de realizar atividades, como videochamadas e 

manutenção de atividades de lazer. Vale destacar que o acesso por idosos às tecnologias digitais 

ainda não é comum, de modo que esta questão foi trabalhada nas teleconsultas.

Descrever o processo de realização de teleconsultas supervisionadas em terapia ocupacional 

para o acompanhamento de idosos em distanciamento social. As teleconsultas visavam favorecer 

sua saúde mental; facilitar o uso de tecnologias para aumento da independência, autonomia, 

participação social e fortalecimento de vínculos; promover a educação em saúde. 

Projeto com financiamento do Programa Unificado de Bolsas para Estudantes de Graduação. Em 

um período de seis meses, foram realizadas teleconsultas semanais a quatro idosos por meio de 

chamadas de vídeo e/ou áudio, com tempo aproximado de uma hora. Os idosos foram 

encaminhados pelos serviços: Programa Acompanhante do Idoso Butantã e Unidade Básica de 

Saúde Jardim d’Abril, do Município de São Paulo. Tais encaminhamentos foram articulados pelo 

Centro de Convivência e Cooperativa Parque da Previdência. Desenvolveu-se roteiros com 

perguntas semi-estruturadas para as primeiras conversas. Nas supervisões semanais, em 

conjunto com a terapeuta ocupacional, realizou-se avaliação, planejamento, desenvolvimento e 

reavaliação dos projetos singulares de cada idoso. O Projeto teve aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa, número do parecer: 48611521.8.0000.0068. 

A teleconsulta tem se mostrado como relevante ferramenta clínica para o cuidado dos idosos 

nesse contexto. Identifica-se o fortalecimento e ampliação da rede de suporte; a diversificação 

de atividades cotidianas, com engajamento em ocupações significativas. Nota-se que o 

acolhimento do sofrimento, a partir da escuta qualificada, bem como a facilitação do manuseio 

de tecnologias necessárias, refletiu positivamente em questões relativas à saúde mental dos 

idosos.
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