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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo de investigar os impactos do isolamento 

social para os idosos ao longo da pandemia da COVID-19.  Para tanto, foi-se a 

campo a fim de usufruir da oportunidade de aproximar-se do fenômeno 

estudado. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete idosos, 

sendo três deles residentes em uma instituição de longa permanência e os 

demais residentes em suas próprias casas. Os dados obtidos foram analisados 

e organizados a partir da análise de conteúdo, o que originou três categorias de 

análise, sendo elas: idosos institucionalizados; idosos residentes em suas 

próprias casas; pandemia e emoções. Desse modo, foi possível perceber 

impactos distintos em cada grupo de idosos, sendo que os idosos residentes em 

uma instituição de longa permanência tiveram dificuldades de compreensão 

sobre a temática abordada. Já o grupo de idosos residentes em suas próprias 

casas relatou sobre diversas mudanças em suas rotinas em função das medidas 

de segurança relacionadas à pandemia. Além disso, em ambos os grupos 

tiveram relatos de sentimentos de medo, tristeza e desamparo. Portanto, conclui-

se que cada idoso apresentou formas singulares de lidar com as questões 

relacionadas à pandemia. 
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ABSTRACT 
 

The present work aimed to investigate the impacts of social isolation for the 

elderly throughout the COVID-19 pandemic. For that, the field was gone in order 

to take advantage of the opportunity to get closer to the phenomenon studied. 



 

Semi-structured interviews were carried out with seven elderly people, being in a 

long-stay institution and the other residents in their own three homes. The data 

obtained were collected and organized based on content analysis, which gave 

rise to three categories of analysis, namely: Institutionalized elderly; Residents in 

their own homes; Pandemic and emotions. In this way, it was possible to perceive 

the difference in each group of elderly people, and residents in a long-stay 

institution had difficulties in understanding the topic addressed. Already the 

elderly in their own house group routines about residents changes in their roles 

of security measures related to the pandemic. In addition, both groups reported 

feelings of fear, sadness, and helplessness. Therefore, it is concluded that each 

elderly person has unique ways of dealing with issues related to the pandemic. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

Na terceira idade é perceptível a fase do envelhecimento que se resulta 

do processo de vida desde o nascimento a vida adulta do indivíduo. Nesta etapa 

da vida há o processo de envelhecimento que carrega em si várias mudanças, 

como por exemplo, física e psicológica, podendo ser vistas como dificuldades 

que o idoso enfrentará diante a novos papeis na sociedade (ROCHA et al., 2018). 

Diante deste estágio do desenvolvimento, os idosos enfrentam questões 

próprias da idade, e atualmente se depara com um novo desafio que surge por 

meio da pandemia relacionada ao coronavírus. 

O coronavírus está vinculado a uma família de vírus já conhecida por 

serem RNA de vírus causadores de infecções respiratórias em várias espécies 

de animais, incluindo aves e mamíferos, sendo o SARS-COV-2, o mais novo 

detectado e o causador da COVID-19 (LANA et al., 2020). 

A primeira manifestação do vírus foi detectada na China na cidade Wuhan, 

em 19 dezembro de 2019. O vírus descoberto inicialmente no país asiático 

disseminou-se a nível internacional levando a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a declarar o estado pandêmico (LANA et al., 2020).   

Sintomas que podem ser confundidos com uma gripe fazem parte da 



 

manifestação do vírus, “mal-estar, febre, fadiga, tosse, dispneia leve, anorexia, 

dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça ou congestão nasal”, vindo a ter 

novos sintomas ao decorrer do tempo de manifestação (ISER et al., 2020, p. 9). 

O primeiro caso a ser confirmado em estado brasileiro foi em São Paulo, 

por uma pessoa idosa do sexo masculino, em 26 de fevereiro de 2020, e o 

primeiro óbito registrado também em São Paulo por outro homem idoso em 17 

de março de 2020, sendo este diabético e hipertenso (OLIVEIRA et al., 2020). 

Importante ressaltar que os idosos são pessoas com quadro de 

vulnerabilidade maior por obter uma variável de complicações em sua saúde.  

 
Pessoas a partir dos 60 anos estão mais propensas ao agravamento 

da sua saúde em função da covid 19, principalmente, quando 
apresentam comorbidades, tais como diabetes, hipertensão e 

cardiopatia que acabam por exacerbar os riscos da infecção pelo novo 

coronavírus (BRASIL, 2020, s.p). 

 

Mediante a este alarme foram tomadas algumas medidas para controle e 

prevenção na intervenção da continua propagação do vírus, dentre elas: lavar 

as mãos com sabão, uso de álcool em gel para higienização das mãos, uso de 

máscara e o isolamento social (OLIVEIRA et al., 2020). 

A implementação do isolamento social e o tempo de duração são 

essenciais para alcançar o objetivo na prevenção da saúde, podendo tornar-se 

prejuízo para manutenção da mesma.  

 
É um grande desafio determinar a melhor hora para o início das 

medidas comunitárias de restrição, uma vez que sua implementação 

precoce pode resultar em prejuízos econômicos e sociais com 
benefício limitado para a saúde pública e, com passar do tempo, 

resultar em desgaste e perda da adesão por parte da população 

(OLIVEIRA et al, 2020, p.5). 

 

O isolamento social visa achatar a curva na proliferação do vírus, assim, 

como meio de evitar aglomerações, causou o fechamento de alguns serviços e 

restringindo ao funcionamento somente de algumas atividades determinadas 

como essenciais pelo governo estadual (AQUINO et al, 2020). 

  O isolamento pode ser o causador de algumas alterações emocionais 



 

como sensação de impotência, tédio, solidão, irritabilidade, tristeza e medos, 

variações de apetite e sono e conflitos familiares (LIMA, 2020). Evidentemente 

um dos grupos sociais mais afetados é o dos idosos, sobretudo os que 

apresentam mais comorbidades, maior risco de morte, solidão pelo isolamento 

social e falta de acesso a serviços de saúde (COEPBRASIL, 2020). 

Este quadro de sensação de solidão para alguns dos idosos já era algo a 

se queixar, uma vez que antes mesmo da Covid-19 muitos já relatavam se sentir 

isolados (BRASIL, 2020 a). Isto pode ser explicado por uma exclusão ao idoso 

composta também por uma situação de vulnerabilidade social, que engloba 

questões financeiras, culturais e até mesmo indisponibilidade de serviços 

públicos. 

 
A vulnerabilidade social está associada com fatores referentes às 

condições financeiras, escolaridade, acesso aos serviços de saúde e 

ausência de suporte social podendo ser desfecho para o 

desenvolvimento da fragilidade acompanhada de limitações físicas, 

funcionais e comorbidades (JESUS et al.,2017, p. 618). 
 

Assim, idosos no contexto pandêmico, em situação social vulnerável 

estão mais propensos aos impactos psicológicos causados nestas situações. A 

condição que a pessoa vivencia passando pelo processo de envelhecimento já 

atribui com algumas modificações que refletem no declínio da saúde, como 

mudanças progressivas, heterogêneas, nem sempre patológicas, alterações por 

fatores biopsicossociais, e outros. (MAIA et al., 2020). 

No contexto pandêmico vivenciado pelo idoso, diante de medidas 

restritivas como o próprio isolamento podem vir a atuar como vias de mão dupla, 

preventivas e angustiantes (LINDEMANN, 2021). Eventualmente, o isolamento 

social limita a propagação do vírus de forma considerável. No entanto, pelo fato 

de pessoas contagiadas terem a possibilidade de serem assintomáticas, mesmo 

contendo a mesma carga viral das sintomáticas, faz com que o idoso possa ser 

afetado por esse isolamento em duas perspectivas: por um lado, há a 

necessidade que o idoso fique afastado de suas atividades naturais e isso pode 

lhe causar sintomas; por outro o mesmo como pode ser contaminado por um 

familiar que reside na mesma casa e não apresentou sintomas (AQUINO et al., 

2020).   



 

De acordo o estudo feito por Lindemann et al. (2020), o medo de ser 

acometido por um vírus causa repercussões na saúde mental do indivíduo, 

levando a casos de ansiedade e depressão, por exemplo. Pode ser um 

agravante para esse quadro o fato de estar no grupo de risco, o que causa uma 

percepção negativa da saúde. Embora os autores apresentem ainda um dado 

contrastante ao apresentado.  

 

METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa foi realizada a partir do modelo de pesquisa de 

campo a fim de usufruir da oportunidade de aproximar-se dos sujeitos que serão 

investigados durante a realização da mesma, possibilitando a fidedignidade dos 

dados colhidos. Assim como, será utilizado o tipo pesquisa qualitativa, com o 

intuito de evidenciar a subjetividade dos sujeitos. 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas. Para tanto, a pesquisa foi 

realizada em um bairro de Janaúba-MG, com idosos que costumam exercer 

atividades físicas na praça, com outros que frequentavam um bingo num bar do 

mesmo bairro, assim como idosos em uma instituição de longa permanência da 

cidade em questão. Foi realizada uma entrevista semiestruturada (Apêndice A), 

que permitiu a introdução de perguntas abertas de modo que deixou o espaço 

livre para novas intervenções do pesquisador, e também novas falas do 

entrevistado (MARCONI; LAKATOS, 2010; MINAYO et. al., 2002). Além disso, 

foi feita uma segunda etapa da pesquisa com idosos que vivem no asilo do 

município a fim de investigar o impacto vivenciado por estes sujeitos nos 

diferentes contextos, bem como comparar suas realidades. 

Os dados obtidos foram registrados por meio de anotações da 

entrevistadora e analisados a partir do estudo de conteúdo, que é um método 

considerado por Minayo (2002), a partir de três finalidades: analisar e interpretar 

os dados, verificação das hipóteses propostas e respondendo às questões 

colocadas no processo da investigação contribuindo para a ampliação dos 

campos teóricos. Deste modo, os conteúdos presentes nas entrevistas 

realizadas foram agrupados em categorias de acordo a correlação temática que 

apresentaram entre si e discutidas com base na literatura científica relacionado 



 

ao tema proposto.  

A realização da pesquisa foi embasada na resolução n°466/2012 que 

postula a respeito dos aspectos éticos nas pesquisas envolvendo seres 

humanos, a fim de proteger a integridade dos sujeitos participantes. Foi utilizado 

o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi assinado pelo entrevistado, 

e na escrita do artigo foram utilizadas apenas as iniciais dos mesmos. 

Esta pesquisa de campo foi aprovada pelo comitê de ética da faculdade 

UNIFIPMOC sob o número 5.366536. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram entrevistados sete idosos; destes, três encontram-se em uma 

instituição de longe permanência e os demais vivem em suas próprias 

residências. Em função das diferentes condições, foi observado a partir da 

introdução das perguntas uma dificuldade de compreensão em relação a 

questão do contexto pandêmico por parte dos idosos institucionalizados.  Por 

isso, pensou-se em criar uma categoria destinada apenas a este público a fim 

de abordar suas especificidades. 

Assim, diante ao que foi expresso nas entrevistas foi possível levantar 

categorias a partir do conteúdo apresentado e que possuíam correlação entre si. 

Dessa maneira, as categorias foram distribuídas da seguinte forma: idosos 

institucionalizados; idosos residentes em suas próprias casas; pandemia e 

emoções. Deste modo, elas serão apresentadas e discutidas a seguir.  

 
Idosos institucionalizados 

 

Esta categoria diz respeito as entrevistas realizadas com três idosos 

institucionalizados com idades entre 60 e 80 anos. Devido a idade avançada, ao 

longo da entrevista, foi possível perceber certa dificuldade em compreender as 

perguntas e elaborar as respostas solicitadas, por isso a maior parte deles 

apresentou falas desconexas ao que foi questionado. 

Contudo, um grande marco das respostas está relacionado as mudanças 

referentes às visitas recebidas na instituição, visto que há uma queixa de que 

depois da pandemia eles não viam os familiares. Isso se dá, pois na pandemia 



 

da COVID-19 um dos grandes aliados para o combate e prevenção da 

proliferação do vírus foi o isolamento social, que consiste no afastamento do 

convívio com outras pessoas a fim de evitar aglomerações. Ademais, este grupo 

é considerado como um grupo de risco, e, por isso, o isolamento foi mais severo. 

Desse modo, tal medida contribuiu para ampliar o sentimento de solidão vivido 

pelos idosos, tendo em vista que eles já estão isolados por muito tempo. 

Além disso, a pandemia levou para os idosos o medo e a tristeza diante 

tantas mortes por complicações da COVID-19, o que era noticiado o tempo todo 

pela televisão. Isso pode ter potencializado a ideia da morte para este grupo, 

visto que além da idade avançada, há também o fator de risco relacionado a 

comorbidades comuns a este público. Tais sentimentos vivenciados estão 

relacionados a um luto coletivo despertado pelas múltiplas perdas ao mesmo 

tempo, mas as respostas diante disso devem ser vistas de forma singular 

(BOLASÉLL et al., 2020). 

Sendo assim, para apaziguar a angústia frente o inominável trazido pela 

ideia da morte, os idosos entrevistados relataram ter buscado refúgio no 

exercício da espiritualidade, através de orações e o hábito de rezar o terço. 

Diante os momentos de angústia, é comum que a espiritualidade e religiosidade 

sejam praticadas como uma forma de proteção, já que são tidas como uma fonte 

de esperança, conforto e força para lidar com a doença (LUZARDO et al. 2021) 

Por outro lado, em uma das entrevistas realizadas, em meio a falas 

desorganizadas, um senhor relatou não ter conhecimento de que estava 

acontecendo uma pandemia. Segundo ele, nunca tinha ouvido falar sobre isso. 

É interessante que ele foi indicado como um dos idosos mais lúcidos da 

instituição, por isso, esta fala causou grande estranheza. Diante disso, deve se 

levar em consideração o fato de que há uma diferença na percepção de mundo 

entre idosos institucionalizados e aqueles que vivem em sua própria casa, pois 

trata-se de formas diferentes de experienciar o mundo (SILVA et al., 2020).  

Além disso, as consequências do isolamento para idosos que vivem em 

instituições de longa permanência são bem mais intensas, visto que eles já estão 

afastados do convívio social em função da institucionalização. Com a pandemia, 

o pouco contato com o mundo exterior tornou-se ainda mais escasso (SILVA et 

al., 2020).  

 



 

Idosos residentes em suas próprias casas 
 

As entrevistas abordadas nesta categoria foram realizadas com idosos 

residentes em suas próprias casas, com idades entre 65 a 92 anos. Sendo 

assim, foi possível elencar elementos referentes as mudanças em suas rotinas 

antes e durante a pandemia. Desse modo, foram agrupadas aqui diversas 

atividades, desde a rotina do dia a dia e lazer a atividades laborais. 

As mudanças de rotina estabelecidas pelos idosos entrevistados nesta 

categoria estão ligadas às medidas de segurança tomadas para a prevenção da 

COVID-19, como por exemplo os lockdowns realizados em várias cidades do 

país. O lockdown diz respeito a proibição das pessoas circularem na rua para 

qualquer atividade que não seja considerada básica, como a compra de 

alimentos ou o acesso a serviços de saúde (XIMENES; ALBUQUERQUE, 2021).  

Diante disso, os idosos relataram que tiveram dificuldades para o 

exercício de atividades físicas, mesmo que mais leves, como caminhada, 

ginástica, passeio com o cachorro e até mesmo idas a supermercados. Além 

disso, houve também mudanças no que diz respeito a práticas religiosas, pois 

com o fechamento de igrejas ou celebrações com público reduzido, os idosos 

não compareciam em função do risco de contaminação envolvido. 

Uma das entrevistadas relata sobre ter se contagiado com o vírus e de 

como isso mudou a sua rotina. Em função da quarentena, ela não podia ver ou 

receber outras pessoas, tudo que chegava em casa era deixado na porta e ela 

tinha que ir buscar após a pessoa sair. Além disso, ela relata sobre os cuidados 

de higiene que precisava ter com a casa, pois vive com o marido e ele ainda 

estava se recuperando do contágio.  

A entrevistada demonstrou-se bastante apreensiva ao falar sobre o 

ocorrido, pois segundo ela, toda essa movimentação era bastante cansativa. 

Sobre isso, estudos apontam que para evitar a proliferação da doença é 

necessário realizar um período de isolamento domiciliar, fazer o uso de 

máscaras cirúrgicas, evitar o contato com outros moradores da casa e lavar 

frequentemente as mãos e manter constante higiene com relação as superfícies 

da casa (BRASIL, 2020 a). 

Desse modo, as mudanças relacionadas a pandemia da COVID-19 se 

deram em consequência das medidas necessárias para a segurança contra a 



 

proliferação e contágio do vírus. Com a atenuação da pandemia, os idosos 

relataram voltar aos poucos para suas atividades, porém de forma muito 

cautelosa.  

 

Pandemia e emoções 
 

Assim como na anterior, esta categoria está relacionada às entrevistas 

realizadas com idosos residentes em suas próprias casas, com idades entre 65 

a 92 anos de idade. 
Diante das mudanças provocadas pelo estado pandêmico, os 

entrevistados relataram sobre diversos tipos de emoções e sentimentos ao longo 

do isolamento social. A exemplo disso, tem-se os sentimentos relacionados ao 

luto coletivo frente as perdas vivenciadas na pandemia, como as vidas, 

empregos, o convívio social e também o medo do próprio adoecimento ou de 

familiares, bem como as dificuldades enfrentadas por estar doente. Sendo 

assim, ao longo das entrevistas foi possível perceber como cada um responde a 

isso de forma distinta. 

Na entrevista realizada com dois idosos que praticam atividades 

autônomas, foi possível perceber uma divergência em seus posicionamentos 

sobre a pandemia. Um deles relata que teve de fechar o seu comércio, pois com 

o lockdown foi impedido de exercer seus serviços. Sendo assim, ele relata sentir 

medo diante tudo isso e que se sentia mal por ver tantas pessoas com depressão 

em função do período vivido. 

 Por outro lado, um outro idoso relata não ter parado suas atividades, pois 

não podia abrir mão do sustento da família e que não via motivos para tanto 

terror relacionado ao estado pandêmico. Neste sentido, uma outra idosa relatou 

que não sentiu medo em nenhum momento da pandemia, que por ela teria 

continuado com todas as atividades que exercia antes deste período, mas que 

os filhos só permitiam que ela fosse a igreja. 

Diante esta dualidade, Silva et al. (2020) apontam que durante a 

pandemia foi possível observar dois tipos de comportamentos, o primeiro diz 

respeito a uma confiança irreal guiada pela ideia de que no fim tudo dará certo 

independente das ações individuais. Isso pode resultar em comportamentos que 

vão contra as medidas preventivas, como por exemplo, a quebra do isolamento 



 

social e exposição a situações de risco. Por outro lado, há uma preocupação 

exacerbada, que geralmente está associada ao medo, tristeza e angústia, o que 

gera comportamentos excessivos relacionados à higiene e compra de recursos 

de proteção.  

Além disso, em uma das entrevistas em que há uma senhora que já 

contraiu COVID, foi possível perceber como o medo se fez presente em sua vida 

na época em que ela e o marido tiveram a doença. Ela relata que sentia muita 

vergonha, era “como se estivesse com lepra” (sic.) e, por isso, demorou certo 

tempo para retomar a rotina. Neste sentido, uma idosa relatou que sentia-se 

como se estivesse presa, como se não pudesse fazer mais nada. Atrelado a este 

sentimento, a entrevistada relata a respeito da ansiedade que sentia nesse 

período, bem como o medo constante de que a família adoecesse. 

A partir de estudos internacionais, Filho e colaboradores (2021) apontam 

sobre a maior probabilidade de idosos apresentarem maiores impactos 

psicológicos na experiência de uma pandemia. Dentre os efeitos mais comuns, 

destacam-se a tristeza, raiva, estresse, ansiedade, medo e choro. Isso se dá em 

função dos idosos possuírem maior fragilidade que vão além da questão 

fisiológica, mas também por motivos emocionais e sociais que se modificam. O 

adulto que antes era produtivo, na velhice torna-se dependente de cuidados e 

tem sua autonomia reduzida, principalmente em uma pandemia. Tal fator em 

adição ao medo da morte, desencadeia o sentimento de luto de forma prematura 

(MAIA et al., 2020; FILHO et al., 2021).  

Ainda com os entraves enfrentados neste período pandêmico, os 

entrevistados em sua grande maioria demonstraram boas expectativas para o 

futuro. Demonstraram grande satisfação e esperança na vacina, o que 

possibilitou a imunização e retomada de boa parte das atividades realizadas 

antes da pandemia. Além disso, com a flexibilização dos protocolos de 

segurança várias atividades foram retomadas, como a circulação em espaços de 

lazer, religiosos e o exercício de atividades laborais.  

Contudo, em uma das entrevistas, uma idosa relatou não ter esperanças 

quanto ao futuro, pois a pandemia impactou diversos âmbitos da vida além da 

saúde, como o setor financeiro e político. Outra idosa já relata sobre o medo do 

que está porvir para os filhos e netos, pois muitas coisas mudaram, o que era 

seguro já não é mais e também preocupa-se com o risco de outras doenças 

Excluído:  



 

aparecerem. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalhou abordou questões relacionadas aos impactos do 

isolamento social para os idosos ao longo da pandemia da COVID-19. Com ele, 

foi possível verificar diversas formas de enfrentamento diante as mudanças 

ocorridas neste período. Além disso, tratou a respeito das diferenças entre as 

experiências vividas entre idosos institucionalizados e idosos residentes em sua 

própria residência. 

Sendo assim, foi notória a discrepância entre os grupos de idosos 

entrevistados. Os idosos institucionalizados tiveram dificuldades de 

compreensão sobre as questões levantadas na entrevista, na qual muitas vezes 

respondiam de forma desconexa ou apresentavam confusão em suas falas. 

Todavia, eles apontaram para certas mudanças no que diz respeito a visitas e 

atividades coletivas realizadas na instituição. 

Já os idosos residentes em suas próprias casas apontaram para diversos 

elementos que sofreram modificações no período pandêmico. Mesmo aqueles 

que se consideravam sedentários tiveram dificuldades para exercer sua rotina 

anterior a pandemia. Além das mudanças no cotidiano, este trabalho apresentou 

também sobre as dificuldades relacionadas as emoções vividas ao longo da 

pandemia, como medo, ansiedade, tristeza e luto diante as diversas perdas 

relacionadas a esta época, tendo em vista que os idosos apresentam maior 

fragilidade, seja física e emocional.  

Diante o exposto, este estudo proporcionou a construção de um paralelo 

entre o grupo de idosos institucionalizados e os residentes em suas próprias 

casas, visto que a realidade de cada um influenciou na sua posição frente a 

pandemia. Como os idosos institucionalizados estão reclusos do meio social há 

bastante tempo, suas rotinas não sofreram grandes alterações, pois já não 

circulavam em outros espaços além da instituição em questão. Já o outro grupo 

de idosos foi diretamente impactados no que diz respeito a suas atividades. 

Por fim, foi possível perceber que cada idoso apresentou formas 

singulares de lidar com as questões relacionadas a pandemia. E, por isso, torna-



 

se necessário pensar em estratégias para reinserção destes idosos em suas 

rotinas, seja para retomar aquilo que foi paralisado, seja para reinventar e criar 

novos recursos diante o mundo pós-pandemia. 
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