
Se suas respostas foram sim entenda: 
você precisa saber algumas coisas que ajudam os idosos, a 
passar por essa fase da pandemia da COVID-19 com mais 

possibilidades de manter a saúde. 
Nesse momento é importante considerar que é comum que 
os idosos sintam frustração, solidão e medo. Sua autonomia 
e interação social diminuem, medo da morte ou de perder 

alguém e, juntamente com as medidas de isolamento, 
causam angústia.

FAMILIARES E CUIDADORES - 
 “COISAS DA VELHICE” 

ALERTA SOBRE CUIDADOS PARA MANTER 
A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS 
NA QUARENTENA!!! 

Tem pessoas idosas morando com você? 
Você é cuidador ou cuidadora de uma pessoa idosa? 



Os familiares e cuidadores são imprescindíveis para organização de 
rotina e de medidas de prevenção à saúde mental, mas ao mesmo 

tempo estão sujeitos à fadiga e estresse. Por isso é recomendado que 
tenham pessoas que possam alternar nesses cuidados junto aos 

idosos para não haver sobrecarga. 

Converse com a pessoa idosa, informe sobre o que está 
acontecendo, seja verdadeiro, informe sobre fatores de risco e 

chance de recuperação. Sempre que necessário, repassar 
informações claras e cuidadosas ao idoso, seja em relação aos 
cuidados de prevenção à COVID-19, seja sobre o cenário da 

pandemia e medidas de cuidado. 

A comunicação, se necessário, 
deve contar com 

recursos de desenhos, escrita ou outra. 



Utilize uma linguagem simples e considere a capacidade de 
entendimento individual de cada pessoa idosa.  

Alternativas como livros, filmes, rever fotografias 
também estimulam 
a capacidade cognitiva e emocional.  

Manter rotina e horário em relação à alimentação, 
higiene pessoal, medicação e sono. 

Estimule a ouvir uma música de sua preferência  e dançar (se conseguir) 

Estimule assistir bons filmes.

Não deixe de apoiar a espiritualidade segundo as convicções pessoal de 
cada pessoa idosa, caso o idoso se identifique, mesmo à distância. 
Assistindo a missas e cultos virtuais, ou momentos de oração em família e 
práticas que fortaleçam sua saúde espiritual.

Aumente os cuidados para melhorar a saúde das pessoas que você ama!!! 


