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RESUMO
A partir da pesquisa, com base no estudo ao envelhecimento e do isolamento social, dispondo de maneira geral, advém
de forma humanitária permitindo uma efetivação e implantação destes idosos, preteridos aos olhos da população.
Sendo assim, este artigo propõe uma discussão ampla, baseado ao grupo prioritário dos idosos, ponderando o
condicionamento físico e mental, no decorrer da pandemia. Evidenciando uma pesquisa de campo exploratória,
com a aplicação de dois questionários; um de Qualidade de Vida que é validado, possuindo sete perguntas e outro
questionário de Distanciamento Social possuindo oito perguntas, trata-se de dois questionários com quinze perguntas
objetivas no formato de pesquisa de opinião para idosos de grau um, aplicado nas cidades de Itapagipe - MG e São
José do Rio Preto - SP, cada cidade aplicou trinta questões ao todo, computando a participação de sessenta idosos,
destes idosos continham homens e mulheres. Mentalizando este processo dialógico e transpondo-o para a relação
entre os idosos e as atividades diárias, são encontradas diversas lacunas que permitem uma análise sobre o alcance
da prevenção na saúde da população idosa, física e psicológica, tendo em vista a dificuldade acoplada na atualidade.
Assim, é válido ressaltar que o potencial de participação social no processo da melhora da qualidade de vida destes
idosos, só funciona com a responsabilidade da população, tomando medidas parcializadas, com o intuito de prevenir
possíveis condições de saúde no futuro, priorizando uma boa velhice.
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ABSTRACT
From the research, based on the study of aging and social isolation, providing in a general way, comes in a humanitarian
way, allowing the effectiveness and implementation of these elderly people, who are neglected in the eyes of the
population. Therefore, this article proposes a broad discussion, based on the priority group of the elderly, considering
physical and mental conditioning during the pandemic. Evidencing an exploratory field research, with the application
of two questionnaires; one of Quality of Life that is validated, having seven questions and another questionnaire of
Social Distancing, having eight questions, these are two questionnaires with fifteen objective questions in the form of
an opinion poll for grade one seniors, applied in the cities of Itapagipe - MG and São José do Rio Preto - SP, each city
applied thirty questions in total, computing the participation of sixty elderly people, these elderly contained men and
women. Minding this dialogic process and transposing it to the relationship between the elderly and daily activities,
several gaps are found that allow an analysis of the scope of prevention in the health of the elderly population,
physically and psychologically, in view of the difficulty coupled with today. Thus, it is worth noting that the potential
for social participation in the process of improving the quality of life of these elderly people only works with the
responsibility of the population, taking partial measures, in order to prevent possible health conditions in the future,
prioritizing a good old age.
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O idoso como fator de risco em época de COVID-19

INTRODUÇÃO
Esse é um tema de suma importância
principalmente para todas as famílias absorverem
as informações e colocá-las em prática. A
pandemia do Covid-19 está impactando o
mundo de maneira bem dramática, despertando
preocupação a população como um todo e a
comunidade científica1.
Em 31 de Dezembro de 2019, a (OMS)
foi alertada sobre vários casos de pneumonia
na cidade de Wuhan, província de Hubei, na
República Popular da China. A primeira morte
foi comunicada pelas autoridades chinesas em 11
de janeiro de 2020 2.
No dia 26 de fevereiro de 2020, foi
comunicado o primeiro caso de corona vírus no
Brasil. Em 17 de março de 2020, foi confirmado a
primeira morte de Covid-19 no Brasil de um idoso
de 61 anos na cidade de São Paulo. A Rússia foi a
primeira a produzir a vacina contra a covid-19 no
mundo e foi aprovada pelo ministério da saúde
do país dia 11 de agosto de 2020, desenvolvida
pelo instituto Gamaleya de Moscou, após menos
de dois meses 3.
No Brasil, a primeira vacina a ser
utilizada foi a Coronavac, feita pelo laboratório
chinês Sinovac, em colaboração com o Instituto
Butantan. Em seguida vem a Astrazeneca,
Universidade de Oxford, elaborada em conjunto
com a Fundação Oswaldo Cruz. No dia 17 de
janeiro de 2021, Mônica Calazans, uma enfermeira
preta de 54 anos, trabalha na unidade de terapia
intensiva, recebeu a primeira dose da coronavac,
no hospital das clínicas em São Paulo4.

A vacinação teve início pelos grupos
prioritários da chamada fase 1: trabalhadores da
saúde, pessoas institucionalizadas (que residem
em asilos) com 60 anos de idade ou mais, pessoas
com deficiência e população indígena aldeada5.
Interessante que, para todos nós, o século
21 é considerado pelos pesquisadores como
um século da conquista do envelhecimento
populacional. Era para se comemorar, mas
pandemias como esta, vem mostrando o quanto
todos estão desesperados para este desafio do
envelhecimento. Não é de agora que se estuda
a senescência, desde muito tempo a (OMS) já
vem alertando em vários relatórios sobre este
envelhecimento populacional, e chamando a
atenção dos países que são membros, sugerindo aa
adaptação de seu sistema de saúde para essa nova
dinâmica demográfica, com a necessidade de os
países assentar seus sistemas de saúde cuidando
das doenças crônicas e evitando endemias, similar
ao momento atual que estamos passando6.
Entender o envelhecimento fisiológico é
importante para quem está começando a estudar
envelhecimento. Pois se trata de um fenômeno,
um processo natural, dinâmico e progressivo
e que é caracterizado por uma doença vascular
que é transmitida pela via respiratória, e pelo
declínio gradual do metabolismo celular, tendo
êxito na diminuição da capacidade funcional de
órgãos e dos sistemas. Ocorre no envelhecimento
fisiológico uma redução na resposta imunológica
chamada de imunossenescência, levando em
consideração referente ao envelhecimento. Além
disso, há uma delimitação na capacidade de
limpeza do sistema respiratório, e uma limitação
na eficiência das trocas gasosas e nas forças
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dos músculos respiratórios nesse processo de
envelhecimento fisiológico 7.
No Brasil, conforme os números de casos
de Corona Vírus foram crescendo, adotaram
medidas restritivas para tentar diminuir o foco da
doença, buscando restringir o maior número de
transmissão possível. Houve limitação em alguns
estados, e em outros com algumas flexibilizações.
Em alguns estados decidiram retardar a restrição,
como: A restrição de pessoas frequentarem
lugares de ambientes noturnos sob determinados
horários; A implantação de barreiras sanitárias
nas entradas das cidades, para aferir a temperatura
corporal; Proibição da venda de bebida alcoólica
em finais de semana; Atividades de laser com
horários rígidos; Realização de shows e festas
suspensas 8.
O grupo de especialistas ensina e
aconselha as autoridades estaduais com base em
índices epidemiológicos e hospitalares desde a
confirmação do primeiro caso de covid-19 no
Brasil 9.
A fase mais rígida só permite o
funcionamento normal em setores essenciais
como: farmácias, mercados, padarias, lojas
de conveniência, bancas de jornal, postos de
combustíveis, lavanderias e hotelaria. O sistema
se encontra perto do colapso, já que a transmissão
do vírus está crescendo 10.
O objetivo deste trabalho foi analisar
o condicionamento físico e mental, do grupo
prioritário dos idosos, com sessenta anos ou
mais, em meio ao momento pandêmico.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de
campo exploratória com a aplicação de dois
questionários, um de qualidade de vida, e outro
do distanciamento social em sessenta idosos de
grau um, estão, idosos independentes, mesmo
que requeiram uso de equipamentos de ajuda.
Os questionários foram aplicados nas
cidades de São José do Rio Preto (SP) e na cidade
de Itapagipe (MG), em cada cidade aplicou-se
30 questões, computando a participação de 60
idosos. Trata-se de dois questionários com quinze
perguntas objetivas no formato de pesquisa de
opinião. A participação dos respondentes foi
voluntária, não sendo necessária a aplicação de
nenhum termo de responsabilidade. A pesquisa
reuniu dados em meio ao universo brasileiro,
mais especificamente em idosos.
O questionário foi estruturado em quatro
partes, para identificar o máximo de dados
relacionados aos objetivos: Questões referentes
ao perfil socioeconômico dos respondentes,
contendo as variáveis de sexo, idade, altura,
peso, data de nascimento, estado de residência,
escolaridade e estado civil. Perguntas referente ao
isolamento e ao impacto dele na vida das pessoas
com as seguintes variáveis: se está ou não isolado,
se pratica o isolamento social, como está sua
saúde neste período pandêmico, qual o principal
impacto do isolamento, como o isolamento está
afetando a qualidade de vida. Questões referentes
às condições de habitabilidade no isolamento:
número de pessoas na residência, rotina de
atividades. A última pergunta foi se apresentaram
algum dos sintomas durante a pandemia, e se nas
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últimas quatro semanas, quanto do seu tempo a
saúde física ou problemas emocionais interferiam
com suas atividades sociais.
O mecanismo de coleta foi aplicado
por nós mesmos de forma presencial, nos dias
vinte e dois de março a vinte de abril de dois
mil e vinte um. Ao todo obtivemos novecentas
respostas de todos os idosos que se propuseram
a responder, das cidades de São José do Rio preto

(SP) e Itapagipe (MG). Só foram consideradas as
respostas de pessoas com sessenta anos ou mais.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Mostra – se a seguir figuras 1 e 2 da medida
que foi implantada nas cidades para controlar a
população local, devido ao aumento de casos.
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3.1
GRÁFICOS
QUESTÕES
DISTANCIAMENTO SOCIAL
Questão 1
Nos gráficos apresentados nesta questão,
analisamos o número de pessoas residentes com
estes idosos em suas respectivas residências para
distinguir quantos idosos fazem parte do convívio
familiar. Dos 30 idosos entrevistado de ambas as

cidades, 14 de Itapagipe e 14 de SJRP convivem
com 1 pessoa; de 30 idosos, 10 idosos de Itapagipe
convivem com 2 pessoas; de 30 idosos, 14 idosos
de SJRP convivem com 2 pessoas; de 30 idosos, 2
idosos de Itapagipe convivem com 3 pessoas; de
30 idosos, 2 idosos de SJRP reside sozinho; de 30

Questão 2
Nos gráficos desta questão, foram
analisados se estes idosos ficaram em casa
sem manter contato com pessoas de fora,
se conseguiram manter o isolamento. De 30
idosos de Itapagipe, 30 idosos responderam
“Praticamente Isolado”; de 30 idosos de SJRP, 4
idosos responderam, “Muito Pouco”, 18 idosos
responderam “Pouco”, 4 idosos responderam
“Mais o Menos”, e 4 idosos “Bastante”. De

acordo com o pesquisador Norbert (2001)11,
o envelhecimento está relacionado com o
distanciamento social” e foi discutido a diferença
destes idosos em ambas as localidades, tendo em
vista que a população de Itapagipe se manteve
mais isolada, não só pela questão do isolamento,
mas também evidenciando o envelhecimento
em si que acarreta vários fatores, que já se fazia
presente na vida destes idosos.

idosos, 4 idosos de Itapagipe residem sozinhos.
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Questão 3

em casa o tempo todo”, 2 idoso “sai apenas

Nesta questão foi analisada como era a

para o essencial” e 2 idosos “sai todo dia para

rotina dos idosos: que ficam em casa o tempo

alguma atividade”; de 30 pessoas de SJRP, 16

todo; sair apenas para coisas essenciais como

idosos responderam que “sai todos os dias para

comprar comida; sair de vez em quando para

trabalhar ou outra atividade regular”, 8 idosos

fazer compras e esticar as pernas; sair todos

“sai as vezes para fazer compras e esticar as

os dias para alguma atividade; ou todos os dias

pernas”, 4 idosos “ficam em casa o tempo

para trabalhar ou outra atividade regular. De

todo” e 2 idosos “sai todos os dias para alguma

30 idosos de Itapagipe, 14 idosos responderam

atividade”.

que “sai as vezes para fazer compras e esticar
as pernas”, 8 idosos responderam que “sai
todos os dias para trabalhar ou outra atividade
regular”, 4 idosos responderam que “ficam
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Questão 4

parentes próximos os visitam de uma a duas

Nesta questão foi avaliado a rotina

vezes por semana” (ALT.2). Obtivemos como

destes idosos de quem tem entrado em suas

resposta que muitos dos idosos principalmente

casas; de 30 idosos de Itapagipe, os 30 idosos

da cidade de Itapagipe mantém um círculo de

responderam que “somente os familiares que

convívio bem restrito, o qual não está aberto a

moram junto” e “mais ninguém tem entrado

receber amigos e familiares de fora, mantendo-

em suas casas” (ALT.1);de 30 idosos de SJRP,

se restritos em meio à pandemia. Por outro

18 idosos responderam que “amigos e parentes

lado, os idosos de SJRP estão mais receptivos

os visitaram uma ou duas vezes por semana”

mesmo cumprindo as medidas do isolamento

(ALT.4), 8 idosos responderam que “alguns

social.

parentes próximos os visitam todos os dias”
(ALT.3), 4 idosos responderam que “alguns
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Questão 5
Nesta questão foi analisado como estes
idosos classificam sua saúde no período de
isolamento. De 30 idosos de Itapagipe, 18 idosos
responderam que “nem melhorou, nem piorou”
e 12 idosos responderam que “melhorou”;
de 30 idosos de SJRP, 18 idosos responderam
que “piorou” e 12 idosos responderam que
“nem melhorou, nem piorou”. Neste gráfico

observamos que os idosos de Itapagipe não
sentiram diferença em relação a sua saúde, uns
até notaram que melhoram, e por outro lado
considerando sua rotina de vida diária, grande
parte destes idosos acharam que piorou e outros
acharam que não mudou nada porque não
influenciou no seu cotidiano. Já os idosos de
SJRP notaram que sua saúde piorou durante o
momento pandêmico.
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Questão 6

que “está muito pior do que antes da pandemia”;

Nesta questão foi analisada a qualidade de

de 30 idosos de SJRP, 18 idosos responderam que

vida destes idosos. De 30 idosos de Itapagipe, 28

“está pior do que antes da pandemia” e 12 idosos

idosos responderam que “está do mesmo jeito do

responderam que “está muito pior do que antes

que antes da pandemia” e 2 idosos responderam

da pandemia”.
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Questão 7

“Febre”, “Falta de paladar”, “Olfato e Falta de

Nos gráficos desta questão, foi analisada

ar”. De acordo com o autor “CUNHA, Divino 12,

quais sintomas estes idosos sentiram até o

a dor é um evento comum nos diversos cenários

momento pandêmico; de 30 idosos de Itapagipe,

que envolvem a assistência à saúde em meio a

24 idosos sentiram “Dor de Garganta”, 2 idosos

pandemia e partilhamos desta mesma afirmação,

tiveram “Febre”, 2 idosos sentiram “Dor de

com ênfase nos dados obtidos através deste gráfico

cabeça” e 2 idosos sentiram “Dores Musculares”;

expondo um número alto de idosos com dores

de 30 idosos de SJRP, de 30 idosos que

de garganta e dores musculares provenientes de

responderam, alguns deles responderam mais de

inúmeras formas de proteção contra a covid-19

uma alternativa, deste modo ficou um número

somando ao tempo seco e a falta da realização de

maior de respostas. 26 idosos sentiram “Dores

atividades físicas constantemente como era antes

Musculares”, 6 idosos “Dor de Cabeça”, 4 idosos

da pandemia.

sentiram “Dor de garganta”, 2 idosos tiveram
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Questão 8
Nesta questão foi analisado quantos
idosos foram ao posto de saúde ou hospitalizado
nos últimos 14 dias e se foram testados com
covid-19; de 30 idosos de Itapagipe, 20 idosos
responderam que “não foram ao posto de saúde
e que também não foram hospitalizadas e não
testaram positivo para covid-19”, 10 idosos

“foram ao posto de saúde nos últimos 14 dias
apenas para pegar receitas de medicamentos”;
de 30 idosos de SJRP, 28 idosos responderam
que “não foram ao posto de saúde e que não
foram hospitalizadas e não testaram positivo pra
covid-19”, 2 idosos responderam que “foi testado

3.2
GRÁFICOS
QUALIDADE DE VIDA

responderam “boa” e 12 idosos responderam
“muito boa”. Neste gráfico analisamos uma boa
satisfação com a saúde dos idosos de Itapagipe
e SJRP, no quesito em realização de atividades
moderadas e subir lances de escadas, embora que
a velhice e o isolamento estão relacionados, pela
classificação nota-se por um lado uma estabilidade
física ativa.

QUESTÕES

Questão 1
Neste gráfico foi analisado como os
idosos diriam que está a sua saúde; de 30 idosos de
Itapagipe, 22 idosos responderam que sua saúde
está “boa” e 8 idosos responderam que sua saúde
está “muito boa”; de 30 idosos de SJRP, 18 idosos

positivo para a Covid-19”.
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Questão 2
Nesta questão foram avaliadas atividades
que estes idosos fariam atualmente num
dia comum, devido a sua saúde com base a
classificação da dificuldade de realizar essas
atividades; de 30 idosos de Itapagipe; alternativa
(A) sobre atividades moderadas: 18 idosos
responderam que “não dificulta”, 10 idosos
responderam, “sim, dificulta um pouco” e 2 idosos
responderam “sim, dificulta muito; alternativa (B)
Subir escadas: 16 idosos responderam que “não

dificulta muito”, 12 idosos responderam, “sim,
dificulta um pouco” e 2 idosos responderam “sim
dificulta muito”; de 30 idosos de SJRP; alternativa
(A) atividades moderadas: 16 idosos responderam
que “não dificulta”, 10 idosos responderam “sim,
dificulta um pouco” e 4 idosos responderam “sim,
dificulta muito”; aternativa (B) dubir escadas: 14
idosos responderam “não dificulta”, 10 idosos
responderam que “sim, dificulta um pouco” e 6
idosos responderam “sim, dificulta muito”.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº.3| Ano 2021| p. 12

O idoso como fator de risco em época de COVID-19

Questão 3
Nesta questão foi analisado quanto do
tempo estes idosos tiveram algum dos seguintes
problemas com seu trabalho ou com alguma
atividade diária regular, como consequência de sua
saúde física nas últimas 4 semanas; de 30 idosos de
Itapagipe; alternativa (A) realizou menos tarefas
do que gostaria: 24 idosos responderam que “uma
pequena parte” e 6 idosos responderam “nenhuma
parte do tempo”; alternativa (B) esteve limitado
no seu tipo de trabalho ou outras atividades: 20
idosos responderam que “uma pequena parte
do tempo” e 6 idosos responderam “nenhuma
parte do tempo”, 2 idosos responderam “alguma
parte” e 2 idosos responderam a ‘maior parte

do tempo”. De 30 idosos de São José do Rio
Preto; alternativa (A) realizou menos tarefas do
que gostaria: 10 idosos responderam “alguma
parte do tempo”, 8 idosos responderam “uma
pequena parte do tempo”, 6 idosos responderam
“a todo o tempo”, 4 responderam “a maior parte
do tempo” e 2 idosos responderam “nenhuma
parte do tempo”; alternativa (B) Esteve limitado
no seu tipo de trabalho ou outras atividades: 10
idosos respondera “nenhuma parte do tempo”, 8
idosos responderam “alguma parte do tempo”, 2
idosos responderam a “todo o tempo”, 6 idosos
responderam a “maior parte do tempo” e 4 idosos
responderam “uma pequena parte do tempo”.
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Questão 4

idosos responderam “uma pequena parte do

Nesta questão foi avaliado quanto do

tempo”, 10 idosos responderam “alguma parte

tempo que estes idosos tiveram os seguintes

do tempo”, 4 idosos responderam “nenhuma

problemas com seu trabalho ou outra atividade

parte do tempo” e 4 idosos responderam que

regular diária, como consequência de algum

“a maior parte do tempo”; alternativa (B)

problema

sentir-se

não trabalhou ou não fez qualquer atividade

deprimido ou ansioso. De 30 idosos de

como geralmente faz: 12 idosos responderam

Itapagipe; alternativa (A) se realizou menos

que “nenhuma parte do tempo”, 4 idosos

tarefa como gostaria: 18 idosos responderam

responderam “uma pequena parte do tempo”

que “uma pequena parte do tempo”, 8 idosos

e 4 idosos responderam “alguma parte”. De

responderam “nenhuma parte do tempo”

acordo com “Zandifar & Badrfam, (2020)13

e 4 idosos responderam “alguma parte do

com a imprevisibilidade acerca do tempo

tempo”; alternativa (B) não trabalhou ou não

de duração da pandemia e seus desdobros,

fez qualquer atividade como geralmente faz:

designa como fatores de risco à saúde mental

18 idosos responderam que “uma pequena

da população”. Tendo em vista, neste período

parte do tempo”, 8 idosos responderam que

o agravamento da ansiedade e depressão se

em “nenhuma parte do tempo” e 4 idosos

puseram em dia na vida destes idosos, em uma

responderam “a maior parte do tempo”. De

pequena parte do tempo neste período em

30 idosos de São José do Rio Preto; alternativa

Itapagipe e São José do Rio Preto.

emocional,

exemplo:

(A) se realizou menos tarefa como gostaria: 10
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Questão 5
Nesta questão analisamos o quanto de dor
interferiu no trabalho normal, incluindo tanto o
trabalho fora de casa e dentro de casa destes idosos
nas últimas 4 semanas; de 30 idosos de Itapagipe,
16 idosos responderam que não interferiu “de
maneira alguma”, 10 idosos responderam que
interferiu “um pouco” e 4 idosos responderam

que interferiu “moderadamente”; de 30 idosos
de SJRP, 10 idosos responderam que a dor
interferiu “bastante”, 10 idosos responderam
que a dor interferiu “moderadamente”, 8 idosos
responderam que a dor interferiu “um pouco” e
1 idoso respondeu que a dor não interferiu “de
maneira nenhuma”.
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Questão 6
Nesta

questão

parte”; alternativa (B) quanto tempo estes
analisamos

como

idosos têm se sentido desanimado e abatido: 12

estes idosos tem se sentido e como tudo

idosos responderam que em “alguma parte”, 10

tem acontecido em relação a pandemia nas

responderam que em “uma pequena parte”, 6

últimas 4 semanas: De 30 idosos de Itapagipe;

idosos responderam “a maior parte do tempo”

alternativa (A) quanto do tempo estes idosos

e 2 idosos respondeu em “nenhuma parte”;

têm se sentido calmo ou tranquilo: 24 idosos

alternativa (C) quanto do tempo estes idosos

responderam que “a maior parte do tempo”

têm se sentido desanimado e abatido: 18 idosos

e 6 idosos responderam “alguma parte”;

responderam “uma pequena parte” e 12 idosos

alternativa (B) quanto tempo estes idosos

responderam “alguma parte”. O nervosismo

têm se sentido com muita energia: 22 idosos

e a ansiedade em uma sociedade afetam a

responderam que “a maior parte do tempo”

todos em grande medida. Evidências recentes

e 8 idosos responderam “alguma parte do

sugerem que os idosos que são mantidas em

tempo”; alternativa (C) Quanto do tempo estes

isolamento e quarentena experimentam níveis

idosos têm se sentido desanimado e abatido:

significativos de ansiedade, raiva, confusão

22 responderam que “uma pequena parte do

e estresse “BROOKS et al.,

tempo” e 8 idosos responderam que “nenhuma

que a pandemia tem um efeito direto tanto

parte do tempo”: De 30 idosos de São José do

psicologicamente e fisicamente, porque se

Rio Preto; alternativa (A) quanto do tempo

torna uma pressão muito grande com tanta

estes idosos têm se sentido calmo ou tranquilo:

coisa acontecendo a sua volta”.

22 idosos responderam que “a maior parte do
tempo”, 8 idosos responderam que “alguma
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Questão 7

da saúde mental destes idosos, uma pequena

Nesta questão analisamos quanto do

parte se ausentou de algumas atividades por

tempo a saúde física ou problemas emocionais

conta de problemas emocionais causados pela

interferiram nas atividades sociais destes

pandemia, embora o isolamento seja a principal

idosos, como visitar amigos, parentes e

forma de restringir a proliferação, se torna um

outros: Em 30 idosos de Itapagipe, 26 idosos

fator importante para o agravamento destes

responderam que “em uma pequena parte”

problemas emocionais, pondo em evidência a

que afetou e 4 idosos responderam que “em

opinião do autor RIBEIRO 15, “comprovando

nenhuma parte” afetou; de 30 idosos de SJRP,

que no período de pandemia é crucial em

16 idosos responderam “uma pequena parte”,

razão do isolamento estar entre as medidas de

8 idosos responderam “alguma parte”, 2

prevenção, visto que pode levar vários idosos

idosos responderam que afeta “a maior parte

a

do tempo” e 4 idosos responderam “não

estresse e outros”.

desenvolverem

transtornos

afetou em nenhuma parte”. Em se tratando
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4 GRÁFICOS DE IDADES
Resultado de quantos idosos haviam
tomado a vacina no período de 22 de março a
20 de abril de 2021.
Gráfico 1
No dia 29 de março de 2021, iniciou-se
a vacinação dos idosos de 71 a 75 anos. No dia
2 de abril de 2021, iniciou-se a vacinação da
primeira dose dos idosos de 65 a 66 anos. No
período de 6 a 12 de maio de 2021, ocorreu a
vacinação da primeira dose nos idosos de 60
a 64 anos. Concluindo, apenas 7 idosos dos
que responderam ao questionário de Itapagipe,
haviam tomado a primeira dose da vacina.
Foram os idosos de 71 a 75 e os de 65 a 66

anos; de 30 idosos, um porcentual de 13,3%
corresponde à idade de 60 anos, o que equivale
a 4 idosos da cidade de Itapagipe - MG; de 30
idosos, um porcentual de 16,6% corresponde
à idade de 61 anos, o que equivale a 5 idosos
da cidade de Itapagipe - MG; de 30 idosos, um
porcentual de 13,3% corresponde à idade de
62 anos, o que equivale a 4 idosos da cidade
Itapagipe - MG; de 30 idosos, um porcentual
de 6,6% corresponde à idade de 63 anos, o
que equivale a 2 idosos da cidade de Itapagipe
- MG; de 30 idosos, um porcentual de 20,4%
corresponde à idade de 64 anos, o que equivale
a 6 idosos da cidade de Itapagipe - MG; de 30
idosos, um porcentual de 3,3 corresponde à
idade de 65 anos, o que equivale a 1 idoso da
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cidade de Itapagipe - MG; de 30 idosos, um

- MG; de 30 idosos, um porcentual de 3,3%

porcentual de 6,6% corresponde à idade de 66

corresponde à idade de 72 anos, o que equivale

anos, o que equivale a 2 idosos da cidade de

a 1 idoso da cidade de Itapagipe - MG; de 30

Itapagipe - MG; de 30 idosos, um porcentual

idosos, um porcentual de 13,3% corresponde à

de 3,3% corresponde à idade de 71 anos, o

idade de 75 anos, o que equivale a 4 idosos da

que equivale a 1 idoso da cidade de Itapagipe

cidade de Itapagipe - MG.

Gráfico 2
O questionário foi entregue para ser
respondido até a data de recolher os dados, idosos
com mais de 80 anos começaram a ser vacinados
no dia 1 de março de 2021. No dia 14 de abril de
2021, a vacinação da primeira dose iniciou para
os idosos de 65 a 69 anos. No dia 29 de abril de
2021, deu-se início a vacinação dos idosos com
63 e 64 anos. Por fim, no dia 6 de maio de 2021,
iniciou-se a vacinação dos idosos com 60 a 62
anos.
Concluindo, apenas 5 idosos que
responderam ao questionário de SJRP havia
tomado a primeira dose da vacina. Foram os
idosos de 80 e 82 anos, e de 65, 66 e 67 anos. De
30 idosos, um porcentual de 13,3% corresponde
à idade de 60 anos, o que equivale a 4 idosos da
cidade de SJRP; de 30 idosos, um porcentual de
20,5% corresponde à idade de 61 anos, o que
equivale a 6 idosos da cidade de SJRP; de 30

idosos, um porcentual de 13,3% corresponde à
idade de 62 anos, o que equivale a 4 idosos da
cidade de SJRP; de 30 idosos, um porcentual
de 13,3% corresponde à idade de 63 anos, o
que equivale a 4 idosos da cidade de SJRP; de
30 idosos, um porcentual de 6,6% corresponde
à idade de 64 anos, o que equivale a 2 idosos da
cidade de SJRP; de 30 idosos, um porcentual
de 6,6% corresponde à idade de 65 anos, o que
equivale a 2 idosos da cidade de SJRP; de 30
idosos, um porcentual de 6,6% corresponde à
idade de 66 anos, o que equivale a 2 idosos da
cidade de SJRP; de 30 idosos, um porcentual
de 6,6% corresponde à idade de 67 anos, o que
equivale a 2 idosos da cidade de SJRP; de 30
idosos, um porcentual de 6,6% corresponde à
idade de 80 anos, o que equivale a 2 idosos da
cidade de SJRP; de 30 idosos, um porcentual
de 6,6% corresponde à idade de 82 anos, o que
equivale a 2 idosos da cidade de SJRP.
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5 CONCLUSÃO
Pela observação dos aspectos analisados,
a COVID-19 não só causa problemas na saúde
física, assim como resulta na degradação de
distúrbios psicológicos, impactando a saúde
mental de um corpo social em diferentes
comunidades.
Mediante o exposto, de forma
predominante, notou-se que comprometimento
da saúde mental se associou à piora da realização
da prática diária de exercícios físicos. A falta da
realização de exercícios físicos, também acarretou
uma piora na qualidade de vida dos idosos, que
mantinham uma rotina diária ou semanal.
Em resumo, com a coleta de dados nas
cidades de Itapagipe e São José do Rio Preto,
demonstramos o quanto é importante olhar e
prevenir de forma social e humanitária a saúde
destes idosos que não apresentam nenhuma
condição de saúde e buscarmos de forma
prioritária para a execução de atividades diárias,
com o intuito de precaver a qualidade de vida
futura destes idosos.
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