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O VIRUS
Seres muito simples e pequenos , 
que invadem as células e 
produzem  infecções.

Quando isso acontece em vários Quando isso acontece em vários 
lugares do mundo 
simultaneamente – PANDEMIA 

O novo corona virus é muito 
contagioso e adoece várias 
pessoas ao mesmo tempo –
sobrecarga nosistema de saúde



O CONTÁGIO E OS SINTOMAS

O tempo que leva desde o contágio até os primeiros sintomas 

Sintomas
•Podem não estar presentes
•Sintomas de um simples resfriado ( espirros, coriza)
•Sintomas de gripe comum

•Febre•Febre
•Tosse
•Dor de garganta

•Outros (sinais de gravidade)
•Dificuldade para respirar
•Diarreia
•Dor no abdomen
•Confusão mental

O CONTÁGIO E OS SINTOMAS

O tempo que leva desde o contágio até os primeiros sintomas – 5 ate 14 dias



A CONTAMINAÇÃO

A transmissão é de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias :
• Saliva
• Espirros
• Tosse
• Catarro

Ou contato (proximidade entre as pessoas)
• Aperto de mão
• Mãos contaminadas em contato com a boca, nariz ou olhos

A CONTAMINAÇÃO

A transmissão é de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias :

Ou contato (proximidade entre as pessoas)
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A COVID-19 NOS IDOSOS

Presença de  doenças (Diabetes, Hipertensão , Doenças do coração, pulmão e rins, 
doenças neurológicas, neoplasias)

Idade muito avançada (≥80 anos)

População heterogênea

Uso de muitos remédiosUso de muitos remédios

Residência em instituição

PIOR PROGNÓSTICO

Presença de  doenças (Diabetes, Hipertensão , Doenças do coração, pulmão e rins, 



RECOMENDAÇÕES - PREVENÇÃO

ENSINAR A IDOSOS EM SEUS DOMICÍLIOS E CUIDADORES

Lavagem correta das mãos  

Evitar tocar no rosto

Evitar aglomerações 

Isolamento social

Usar lenço ou cotovelo flexionado ao tossir

Evitar toque físico

Higiene de objetos e superfícies

Sinalizar no primeiro sintoma e estar atento a mudança de perfil do idoso

Rotina de higiene para entrar na casa do idoso

PREVENÇÃO

ENSINAR A IDOSOS EM SEUS DOMICÍLIOS E CUIDADORES

Sinalizar no primeiro sintoma e estar atento a mudança de perfil do idoso
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RECOMENDAÇÕES - PREVENÇÃO

ENSINAR A IDOSOS EM ILPI E FUNCIONÁRIOS

Lavagem correta das mãos  

Evitar tocar no rosto

Evitar aglomerações 

Isolamento social – restrição humanizada de visitas

Usar lenço

Evitar toque físico

Higiene de objetos e superfícies

Sinalizar no primeiro sintoma e estar atento a mudança de perfil do idoso

Isolamento dos acometidos – exclusividade no cuidado

Uso racional de EPI´s 

PREVENÇÃO

Sinalizar no primeiro sintoma e estar atento a mudança de perfil do idoso

exclusividade no cuidado



RECOMENDAÇÕES  - TRATAMENTO

Hidratação

Sintomáticos

Higiene nasal

Se sintomas leves – permanecer em casa  ( na ILPI – isolar) Se sintomas leves – permanecer em casa  ( na ILPI – isolar) 

Se sintomas moderados a graves – procurar unidade de saúde

NÃO EXITEM MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO ATÉ O MOMENTO

RATAMENTO

isolar) – 15 diasisolar) – 15 dias

procurar unidade de saúde

NÃO EXITEM MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO ATÉ O MOMENTO



COMO PENSAR O COTIDIANO DOS 
IDOSOS A PARTIR DA PANDEMIA 

PELO CORONAVÍRUS?PELO CORONAVÍRUS?

COMO PENSAR O COTIDIANO DOS 
IDOSOS A PARTIR DA PANDEMIA 

PELO CORONAVÍRUS?PELO CORONAVÍRUS?



COTIDIANO

" A vida cotidiana é heterogênea

Inúmeras atividades humanas compõem o

dia-a-dia. O cotidiano traz em si a marca da 

do sujeito, e toma forma a partir de do sujeito, e toma forma a partir de 

valores, crenças e afetos. Nesse sentido, 

cada pessoa é único... e a irretibilidade são características

inequívocas da condição humana."

COTIDIANO

heterogênea em conteúdo e significação.

Inúmeras atividades humanas compõem o

dia. O cotidiano traz em si a marca da singularidade

do sujeito, e toma forma a partir de suas necessidades,do sujeito, e toma forma a partir de suas necessidades,

. Nesse sentido, o cotidiano de

a irretibilidade são características

inequívocas da condição humana."

GALHEIGO, 2013



O isolamento 
domiciliar algumas domiciliar algumas 

considerações 
sobre os idosos.

O isolamento 
domiciliar algumas domiciliar algumas 

considerações 
sobre os idosos.



Dificuldades do Isolamento Domiciliar

• Medo da solidão e do abandono

• Negação

• Isolamento em si

• Quebra abrupta de rotinas• Quebra abrupta de rotinas

• Situação econômica e social

Dificuldades do Isolamento Domiciliar

Medo da solidão e do abandono



IDOSO INDEPENDENTES - Profissionais

• Informações claras e precisas sem alarmismo!

• Qual a percepção desse idoso sobre o atual contexto? 

• Quais suas dúvidas?

• Compreender quais dificuldades esse idoso por ventura terá nesse • Compreender quais dificuldades esse idoso por ventura terá nesse 
período.

• Estabelecer mecanismos de comunicação efetivos;

• Conhecer a rede de suporte social desse idoso e aciona

Profissionais
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Conhecer a rede de suporte social desse idoso e aciona-la



IDOSO DEPENDENTES - Profissionais

• Informações claras e precisas sem alarmismo!

• Qual a percepção desse idoso sobre o atual contexto? 

Orientação aos cuidadores quanto aos cuidados, ambiente e rotinas• Orientação aos cuidadores quanto aos cuidados, ambiente e rotinas

• Estabelecer mecanismos de comunicação efetivos com familiares e cuidadores;

Profissionais

Informações claras e precisas sem alarmismo!

Qual a percepção desse idoso sobre o atual contexto? 

Orientação aos cuidadores quanto aos cuidados, ambiente e rotinasOrientação aos cuidadores quanto aos cuidados, ambiente e rotinas

Estabelecer mecanismos de comunicação efetivos com familiares e cuidadores;



IDOSO INSTITUCIONALIZADOS

• Diminuição ou suspensão de visitas pode gerar ansiedade e receio de abandono

• Orientações sobre o tema aos idosos e familiares

• Treinamento de cuidadores

• Estabelecer formas alternativas e constantes de contato entre os idosos e familiares

• Estabelecer rotinas significativas para cada idoso

• Ampliar o repertório de atividades (Definição de cardápio; rotina; envolver os idosos 
em atividades da própria ILPI)

• Manter as medidas de arejamento e limpeza dos ambientes além dos demais 
cuidados.

IDOSO INSTITUCIONALIZADOS

Diminuição ou suspensão de visitas pode gerar ansiedade e receio de abandono

Orientações sobre o tema aos idosos e familiares

Estabelecer formas alternativas e constantes de contato entre os idosos e familiares

Estabelecer rotinas significativas para cada idoso

Ampliar o repertório de atividades (Definição de cardápio; rotina; envolver os idosos 

Manter as medidas de arejamento e limpeza dos ambientes além dos demais 



ORIENTAÇÃO GERAIS

• Ouça

• Esteja presente física e/ou virtualmente

• Esteja disponível

• Organize rotinas significativas e flexíveis• Organize rotinas significativas e flexíveis

• Reorganize rotinas em conjunto com os idosos

ORIENTAÇÃO GERAIS

Esteja presente física e/ou virtualmente

Organize rotinas significativas e flexíveisOrganize rotinas significativas e flexíveis

Reorganize rotinas em conjunto com os idosos



" Em tempos de pânico, parece que tudo vale para exorcizar o medo. Um dos mantras que 
alguns governos (sem alma) e a mídia (desinformada) repetiram sob diferentes fórmulas  

para tentar acalmar a população quando o vírus ainda não era generalizado é: não se 
preocupe, isso o coronavírus mata 

Mas esse “apenas” dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles que têm Mas esse “apenas” dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles que têm 
um mínimo de sensibilidade. Porque a grandeza de uma sociedade é medida pela maneira 

como trata seus idosos. E uma sociedade que transforma seus idosos em pedaços 
dispensáveis   perdeu todos os seus pontos cardeais."

" Em tempos de pânico, parece que tudo vale para exorcizar o medo. Um dos mantras que 
alguns governos (sem alma) e a mídia (desinformada) repetiram sob diferentes fórmulas  

para tentar acalmar a população quando o vírus ainda não era generalizado é: não se 
preocupe, isso o coronavírus mata apenas os idosos!

Mas esse “apenas” dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles que têm Mas esse “apenas” dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles que têm 
um mínimo de sensibilidade. Porque a grandeza de uma sociedade é medida pela maneira 

como trata seus idosos. E uma sociedade que transforma seus idosos em pedaços 
dispensáveis   perdeu todos os seus pontos cardeais."

Cuidemos dos nossos IDOSOS!!!!


