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O IMPACTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA VIDA DE IDOSOS E A IMPORTÂNCIA 

DA INCLUSÃO DIGITAL PARA A SUA SAÚDE
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CONCLUSÃO

Foram identificadas aquelas com melhores condições para auxiliarem na instrução e treinamento das

demais, especialmente em relação às plataformas digitais, optando-se pelo Google Meet. Houveram

várias implicações para melhorar a performance do uso dos dispositivos eletrônicos, como

posicionamento, ligar e desligar a câmera e microfone, além da adequação do próprio ambiente

domiciliar destinado às atividades, enfatizando a segurança e liberdade de movimentos. Para

oportunizar aquelas com maior dificuldade, foram também implementadas orientações com abordagem

individualizada em outros horários. Dessa maneira, como única saída para dar continuidade aos

atendimentos, atingiu-se êxito no desenvolvimento das habilidades digitais, possibilitando a

participação e fidelização às atividades multivariadas propostas pelo projeto.

Na busca de um envelhecimento saudável e garantir uma senescência harmoniosa, é imperativo manter as

atividades físicas, mentais e cognitivas como hábito diário. O contexto da pandemia da COVID-19, com o

distanciamento social como estratégia de minimizar a contaminação comunitária e prevenir o colapso do

sistema de saúde, trouxe dificuldades de adaptação a todos, em especial à população idosa, interferindo na

sua capacidade global, gerando distúrbios de ansiedade, até casos de depressão frente aos desdobramentos

desse novo cenário mundial. Para remediar esses impactos na saúde dos idosos, uma alternativa foi a

utilização do smartphone como instrumento para proporcionar encontros e reuniões por meio digital, via

internet, desenvolvendo as habilidades no uso deste equipamento e assim, viabilizar a continuidade de

programas que já trabalhavam presencialmente com grupos de idosos, na expectativa de adaptar a um novo

sistema de comunicação.

Desenvolver habilidades dos idosos com o uso de smartphones e internet para possibilitar as intervenções.

A assiduidade das idosas revelaram a receptividade e envolvimento nas intervenções, realizando

múltiplas atividades, conseguindo aproximá-las mesmo à distância, mantendo-as fiéis à ideia de que o

movimento é chave de todo bem estar, tendo a inclusão digital um poder de remediar os impactos e

aliviar os agravos da saúde física e mental da população idosa.
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RESULTADOS

Relato de experiência de natureza qualitativa que descreve o processo de adequação das intervenções com

o grupo de idosas da UNATI CIGNUS, da cidade de Goiânia/GO, através das ações do Projeto de Extensão

“Cinesiologia e Biomecânica Aplicada à Saúde”, da Universidade Estadual de Goiás. Foi feito inicialmente

um levantamento das capacidades de manuseio com smartphones e entendimento da internet, observando

os níveis cognitivos e conhecimento do equipamento, que são naturais em qualquer grupo de pessoas.

Os resultados qualitativos foram visíveis com as habilidades no uso dos dispositivos eletrônicos quanto

ao seu posicionamento, ligar e desligar a câmera e microfone, adequação do ambiente domiciliar

destinado às atividades, proporcionando segurança e liberdade de movimentos, aspectos fundamentais

favoráveis às intervenções.


