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Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

decretou pandemia mundial da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, no dia 11 

de março de 2020.  À medida que houve um aumento significativo do número de casos, novas 

medidas para reduzir a mortalidade e os casos mais graves também foram implementadas, 

como a quarentena e o isolamento social. (CRODA et al., 2020, p. XXXX). Três em cada 

quatro óbitos por Covid-19 aconteceram em pessoas com mais de 60 anos de idade (175.471 

idosos). Nesse grupo, a faixa etária mais afetada foi a de 70 a 79 anos, que concentra 33% dos 

óbitos de idosos por Covid-19 em 2020. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021). Para 

muitos idosos, o distanciamento social também trouxe problemas afetivos e psicológicos, que 

se somaram aos medos comuns desta fase da vida, como o medo da morte e da solidão. Os 

cuidados decorrentes do medo do contágio levaram a um paradoxo. Muitos deixaram de 

cuidar da saúde – pela imposição do distanciamento social –  prejudicando sua qualidade de 

vida e o controle de doenças crônicas e degenerativas. Além disso, o contato com redes de 

suporte social foi interrompido, como as atividades em grupo com outros idosos, o que 

sabidamente contribuem em muito para a saúde mental nessa fase da vida. Tais mudanças 

provocaram impacto na saúde mental de idosos ativos e saudáveis que mantinham sua 

autonomia e estilo de vida sob seu controle. (ARANHA; GUERRA BENUTE, 2020, p. 

XXXX). Diante disso, o projeto de extensão intitulado “Os impactos na saúde mental dos 

idosos perante a pandemia por covid-19 e sua socialização na comunidade”, realizado pelos 

graduandos de Enfermagem do Centro Universitário Luterano de Manaus, ofertou práticas de 

cuidado e promoção à saúde mental de idosos que se encontravam fragilizados 

emocionalmente devido ao isolamento social. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada na 

ação em saúde sobre os impactos na saúde mental dos idosos perante a pandemia por covid-

19 e sua socialização na comunidade. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 

com abordagem descritiva, realizado por graduandos em enfermagem de uma instituição 

particular de Manaus/AM, no primeiro semestre de 2022. A ação em saúde foi realizada em 

um grupo de convivência de idosos na zona norte, teve a participação de cerca de 80 idosos, 

com idades entre 60 a 95 anos. O projeto em ação foi executado em 3 dias, dividido em três 

etapas, contendo um cronograma de atividades voltadas à socialização desse público. No dia 

um, a primeira abordagem foi uma dinâmica, utilizando um balão cheio e o mesmo passava 

de mão em mão, enquanto tocava a música, assim que a música parasse o idoso verbaliza 

como estava sentindo-se naquele dia. Em seguida foi ministrado uma palestra de forma 

sucinta acerca do tema abordado, assim deixando em aberto a roda de conversa para que todos 

pudessem expor suas experiências e opiniões. Encerrando as atividades desse dia foi realizado 

aula de zumba coordenado por uma profissional de educação física. No dia dois, foi realizado 

a hortoterapia, o material utilizado foi levado pelos próprios idosos, eles elencaram seus 

conhecimentos empíricos sobre sua amostra de plantas, os acadêmicos lhes passavam o 



  

 

conhecimento científico sobre as mesmas, para complementar o aprendizado foi 

proporcionado por uma profissional agrônoma uma aula expositiva dialogada de como 

manusear corretamente o plantio. Em seguida foi realizado o bingo, os materiais utilizados 

foram; cartelas impressas, canetas marca textos e um aplicativo de sortear numerais no 

celular, durante a atividade os acadêmicos auxiliaram os que tinham dificuldades, assim, 

quem preenchesse corretamente as cartelas ganhariam o brinde. No último dia, foi realizado 

novamente a dinâmica do balão, logo após passando para a musicoterapia, acadêmicos 

componentes de um projeto musical iniciavam uma música utilizando um violão e 

microfones, as músicas eram escolha dos idosos e assim após o início da canção todos lhe 

acompanhavam em forma de coral, novamente foi desenvolvido o bingo assim como no 2° 

dia e por fim, para o encerramento foi oferecido um coffee break. Durante todos os três dias 

foram disponibilizados atendimentos para acompanhamento dos sinais vitais dos idosos. 

Resultados: Com as atividades desenvolvidas, que abordavam diversas temáticas, norteando-

se com o tema de saúde mental pós pandemia de COVID 19, foi possível observar diversos 

relatos advindos dos idosos, que, de forma participativa e dinâmica relataram as aflições 

vividas neste período. Os idosos partícipes da atividade, em sua maioria, demonstravam que 

os medos da doença eram oriundos de notícias disponibilizadas em televisões e rádios, bem 

como o isolamento, que foram as principais causas do surgimento de grande preocupação, 

propiciando uma pré-disposição aos distúrbios mentais. Com isto, o projeto abordou temáticas 

que ajudariam os idosos no enfrentamento deste período, entre elas a de hortoterapia, uma das 

atividades mais comentadas pelo grupo: a prática era de grande utilidade, pois em tempos de 

isolamento social, os idosos tinham nas plantas uma forma de distração e dinamismo, porém, 

o conhecimento acerca do cultivo de plantas era pequeno, impactando positivamente os 

idosos. Além disto, foi executado inúmeros sorteios e bingos para o público idoso, 

promovendo inúmeros elogios pela iniciativa dos acadêmicos e sendo necessário repetir a 

atividade pois foi a mais pedida. Relatou-se grande animação notando-se enorme satisfação 

dos participantes e promovendo entrosamento e união ao grupo. A atividade final foi com 

alguns convidados que cantaram algumas músicas com teor evangélico que é característico do 

grupo e foi notório a satisfação e agradecimento ao fim da apresentação, onde reafirmaram os 

efeitos benéficos percebidos em cada etapa da ação. Por fim, os resultados alcançados foram 

extremamente satisfatórios pois os idosos do grupo tiveram uma excelente aceitação dos 

temas e das práticas desenvolvidas, oferecendo convites para o retorno dos acadêmicos em 

oportunidades posteriores. Considerações Finais: Observou-se  que é necessário o 

desenvolvimento permanente de ações direcionadas aos idosos, com enfoque na temática: Os 

impactos na saúde mental dos idosos perante a pandemia por covid-19 e sua ressocialização 

na comunidade,  Assim como, é fundamental desenvolver estratégias de acolhimento que 

visem elaborar abordagens mais adequadas ao público, levando em consideração suas 

singularidades com o intuito de criar um forte elo de confiança e segurança entre o 

profissional da saúde juntamente com o idoso, com a finalidade de melhorar a assistência 

prestada. Além disso, é imprescindível disponibilizar uma atenção e escuta mais sensível 

oferecida tanto pela equipe de enfermagem quanto pelos familiares com o objetivo de permitir 

que o idoso expresse as suas angústias e preocupações, para preservar a sua saúde mental 

durante o seu processo de socialização, pois entendemos que toda mudança é estressante e de 

fato, durante a pandemia foram várias as mudanças que ocorreram em um curto período de 

tempo. Após a análise do que foi explanado, pôde-se perceber que o enfermeiro precisa 

atualizar e reciclar os seus conhecimentos referentes a pessoa idosa, com cuidados que 



  

 

exigem interdisciplinaridade dos saberes com o intuito de diminuir o impacto que a 

problemática pode acarretar a saúde mental dos idosos. Além do mais, o presente projeto de 

extensão nos permitiu como acadêmicos de enfermagem ter um olhar e atenção mais 

minuciosa aos nossos idosos, nos mostrando que até as coisas mais simples como: conversar, 

dar atenção e ouvir, podem fazer uma diferença significativa. 
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