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O IDOSO NA PANDEMIA: IMPACTOS DO 

ISOLAMENTO SOCIAL.













Posicionamento SBGG

Restrição de contato social

Idade acima de 60 anos

• Diabetes

• Hipertensão arterial

• Doenças do coração

• Doenças do pulmão

• Doença renal

• Doenças neurológicas

• Tratamento para câncer

• Imunossupressão entre outras

Idade acima de 80 anos e portadores de síndrome de fragilidade;

Idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) https://sbgg.org.br











Alterações neuropsiquiátricas

Depressão

• 1 a 5 % de depressão maior 

• 15 % de sintomas depressivos

• Até 25% de depressão maior em 
institucionalizados

• 50% NÃO são diagnosticados pelos médicos 
de atendimento primário

• 50% destes, NÃO são tratados.

Depression in Older Adults. Amy Fiske et al. Annu. Rev. Clin. Psychol. 2009. 5:363–89





• Aumento de mortalidade por doenças cerebrovasculares

• Piora Cognitiva – Avanço das Demências

• Depressão

Isolamento Social



Frases Marcantes... No Consultório

“...na pandemia perdemos o direito à nossa autonomia?”

“...o senhor sabe o que significa um ano de isolamento na vida de um idoso com 

mais de 80 anos?”

“...tenho direito de assumir meu risco?”

“...não quero ir para o hospital, de forma nenhuma.”

“...não tenho tempo para ficar longe dos meus familiares...”







COVID 19

ISOLAMENTO 
SOCIAL



Alterações neuropsiquiátricas

Infodemia

• Organização Mundial da Saúde (OMS) 

• Superabundância de informações e saúde mental

• Fake News

• Ansiedade, medo, pânico

• Informações: Ministério da Saúde, OMS, Secretaria municipal da saúde de 

sua cidade

• Mídias sociais com credibilidade 

• Autopoliciamento
https://sbgg.org.br





Qualidade de Vida



Confinamento no idoso?

Alterações neuropsiquiátricas

Suporte social

Sedentarismo

Tratamento de condições crônicas 











Maus Tratos, Números Vergonhosos...

Brasil 

• 2009-2010 (Recife, Duque e Cols)- 20,8 % idosos sofreram algum 

tipo de violência.

• 2008 ( Niterói, Moraes e Cols)- 10,1% idosos sofreram violência 

física.

• 2015 (Uberaba, Paiva e Cols)- 20,9 % idosos sofreram violência.



DIFICULDADES NAS NOTIFICAÇÕES DE CASOS 
DE VIOLÊNCIA

Segundo dados do INPEA apenas 30% dos dados de violência são notificados, principalmente por 

serem praticados no âmbito familiar, agravados pelo:

• Receio do idoso em denunciar os crimes praticados por filhos e netos;

• Omissão de familiares e vizinhos em denunciar os crimes;

• Inexistência de instrumentos legais que determinem que os profissionais de saúde e 

autoridades sanitárias registrem e comuniquem os casos de violência.    



Abuso psicológico

•Difícil diagnóstico...Visita domiciliar, Vizinhos.

•Depressão/ Retraimento

•Infantilização

Suspeitar de Maus Tratos



Abuso físico

•Lesões mal explicadas ( vários estágios )

Negligência

•Estado nutricional

•Higiene

•Falta de controle das doenças

Suspeitar de Maus Tratos



Abuso sexual

•Queixas expressas ou veladas.

•Comportamento sexual inadequado

•Dores abdominais, sangramentos...

•DST / Roupas rasgadas...

Suspeitar de Maus Tratos



Abuso financeiro

•Retiradas bancarias incomuns e excessivas;

•Perda de bens ( Joias);

•Mudanças de Testamento e Propriedades;

•Falta de conforto para o padrão do idoso;

•Nível de assistência incompatível com renda;

Suspeitar de Maus Tratos







Preconceito contra idosos!

“O que está fazendo na rua? “

“O COVID 19 só mata idosos...”

“...poderiam isolar apenas os idosos...”





DIMINUIÇÃO DAS FRATURAS DE FEMUR

AUMENTO NA MORTALIDADE

• ATRASO NA CIRURGIA ? MEDO DO HOSPITAL.

• COVID 19

• MUDANÇA DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO HOSPITALARES















Atividade física recomendada (150 min/sem)

-29% x 15% (Pós pandemia)

Tempo Assistindo TV

-2h 30min x 3h 32min (pós pandemia)

Maior Risco de Suicídio

- Média Nacional 5,5 /100 mil Hab

- Idosos ( > 70 anos) 8,9/100 mil /Hab





ATIVIDADE FISICA!



BONS FILMES! SORRIR!



SE MANTER ATIVO! COSTURAR/LER UM BOM 

LIVRO!





USO DA TECNOLOGIA !





Como Minimizar Efeitos do Isolamento Social?

Atenção;

Respeito! Manter autonomia;

Cuidado/Amor;

Se fazer presente na vida dos idosos!










