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ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO DE PESSOAS IDOSAS E 
OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL ONLINE

O acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico constitui como
uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização e se trata de
uma ferramenta essencial para a inserção e permanência dos
indivíduos em serviços de saúde mental.
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De um total de 18 pessoas idosas, com 60 anos de idade e mais, que
se encontravam na lista de espera para atendimento psicológico,
apenas cinco mulheres responderam a chamada de vídeo pelo
WhatsApp. Entre os motivos da busca do serviço escola, destacam-se:
vivência de adoecimento, diagnóstico de câncer terminal, violência
psicológica, câncer de garganta (amígdalas), pânico, medos diversos –
inclusive de sair de casa –, solidão, desemprego, abandono, angústia,
perdas, lutos, sofrimento psíquico devido a pandemia de coronavírus,
doenças crônicas.

Este estudo teve como objetivo acolher pessoas idosas em espera de
atendimento psicológico durante a pandemia COVID-19, com ênfase
no motivo pela procura ao serviço e verificar a aceitação de
atendimento online em grupo.

Trata-se de um estudo descritivo e analítico com abordagem
qualitativa. Para atingir o objetivo proposto, realizou-se uma escuta
empática de pessoas idosas, por meio de contato telefônico, que se
encontravam em uma lista de espera para receberem atendimento
psicológico em uma clínica escola localizada no norte do Estado do
Rio Grande do Sul. A inscrição para o atendimento ocorreu no
período de março de 2020 a junho 2021. Aprovado pelo Comitê de
Ética , número 4.034.099.

O acolhimento psicológico online às pessoas idosas mostra-se
relevante e pode ser uma alternativa para amparar o sofrimento de
pacientes em espera, e minimizar agravos à saúde mental. As
limitações no uso de tecnologias motivam o desenvolvimento de
propostas que visem o letramento digital dirigido a esta parcela da
população.


