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ASSOCIAÇÃO ENTRE  SINTOMAS DE DESCONFORTO PSICOLÓGICO EM IDOSOS BRASILEIROS E FATORES SÓCIO 
DEMOGRÁFICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

O contexto de pandemia mundial da COVID-19 revelou a
vulnerabilidade de idosos em relação às consequências psicológicas.
Este trabalho sob análise da perspectiva Life-Span, analisa a relação
entre a trajetória desenvolvimental e as influências genético-
biológicas e socioculturais existentes na velhice.
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Os resultados indicaram o sexo feminino como majoritário, com
escolaridade variando entre 13 a 18 anos, religião cristão-católica,
coabitação com membros adultos, renda familiar maior que 1.200
reais e ocupação do tipo aposentadoria. Os sintomas de desconforto
psicológico mais frequentes foram inquietação, insônia, tensão
muscular e vontade de chorar por parte do sexo masculino, cuja
renda familiar variava entre 900 e 1.200 reais e tamanho da moradia
menor que 50 m²; por outro lado, não houve relação significativa
entre religião, estrutura familiar e número de pessoas por família.O estudo objetivou investigar a associação entre os fatores sócio

demográficos e os sintomas de desconforto psicológico em idosos
brasileiros durante o contexto de pandemia da COVID-19.

(A pesquisa se caracteriza como transversal de caráter exploratório e descritivo,
com uma amostra de 289 idosos de idade superior a 60 anos, recrutados a partir da
técnica da bola de neve, por meio virtual, usando a plataforma Survey Monkey para
preenchimento do questionário sócio demográfico e da lista de verificação de
sintomas. Foi realizada uma análise estatística descritiva para calcular as
frequências das variáveis sócio demográficas e, para estimar a associação entre
fatores sócio demográficos e sintomas de sofrimento psicológico, foram calculados
os Odds Ratios (OR) não ajustados e intervalos de confiança (IC 95%) com nível de
significância de p < 0,05, por meio da análise de regressão logística. Tais análises
foram tabuladas e analisadas por meio do Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS - 26). O projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa,
Parecer nº 3.954.129, CAAE: 30365720.8.0000.0008, registrado na plataforma de
Ensaios Clínicos sob o código RBR-9pgwfc – Psychological effects of social isolation
in the coronavirus pandemic; UTN code: U1111-1250-1962.

Conclui-se que houve associação significativa entre fatores sócio
demográficos e psicológicos, indicando variabilidade entre gêneros,
renda familiar e questões de moradia no que diz respeito ao percurso
do sofrimento psicológico em adultos mais velhos. Logo, as classes de
sintomas de ansiedade foram as mais frequentes, o que sugere uma
percepção de perda de controle sobre a situação e vulnerabilidade
física face a um contexto epidemiológico, considerado como um
estressor de alta magnitude. Portanto, demonstram-se apontamentos
relevantes para a identificação de problemas relacionados à saúde
mental e às condições de vida da população idosa.


