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RESUMO
Introdução: Diante de uma pandemia, é comum o medo da morte iminente, porém,
especificamente na pandemia do covid-19, segundo a OMS, o risco de morte aumenta
com a idade, em decorrência da imunossenescência, que é um processo natural do
envelhecimento e que gera diminuição da capacidade do seu sistema imunológico.
Como forma de minimizar o contágio, a estratégia utilizada é o isolamento social,
que tem sido não apenas uma medida de segurança e proteção, como também uma
declaração de amor dos familiares e amigos com os idosos próximos. Esse trabalho
tem como objetivo discutir sobre o impacto da pandemia do covid-19 e do isolamento
social na saúde integral da população idosa no Brasil. Metodologia: Esse estudo
trata- se de uma revisão bibliográﬁca feita através de pesquisa em artigos publicados
no PUBMED, LILACS e Google Acadêmico. Resultados e discussões: Devido ao
risco aumentado de morte na população idosa, sendo aproximadamente 4 vezes
maior na população acima de 60 anos que na população geral, estudos têm sugerido
que o medo de ser infectado pelo vírus tem afetado o bem- estar psicológico dos
idosos. E a forma mais eﬁcaz de minimizar a contaminação para os idosos tem sido
o isolamento social, que também vem afetando negativamente a saúde geral dos
idosos. Porém, ao desconectar o idoso do seu convívio social, os colocamos em
risco para o desenvolvimento de doenças como a depressão e a ansiedade.
Conclusões: A pandemia e o isolamento social têm gerado um grande impacto na
saúde integral dos idosos, sendo importante ressaltar que a ação protetiva de
distanciamento deve manter a autonomia e a independência do idoso, além do que,
deve-se estimular a pratica de atividades voltadas a promoção e proteção da saúde
do idoso e para o fortalecimento de suas capacidades cognitivas. A aproximação
social através de tecnologia também deve ser incentivada, na tentativa de diminuir o
sentimento de solidão dos idosos.
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