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RESUMO 

 

O artigo trata A SAÚDE E O EMOCIONAL DO IDOSO EM TEMPO DE PANDEMIA 

COVID-19 COMO REFLEXÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Este tema 

nos remete a uma reflexão da condição do idoso em nosso pais, como também em 

especial em nosso estado, pois é sabido que as dificuldades vivenciadas na vida deste 

cidadão e principalmente no que diz respeito a questão econômico e exclusão social 

fazem parte de uma análise reflexiva principalmente  diante do apoio da família e da 

sociedade. Nós, na condição de profissionais da saúde temos uma responsabilidade 

especial diante do trabalho de apoio, cuidado e zelo dos nossos idosos. Foi traçado 

como objetivo o despertar de uma análise crítica sobre a questão do idoso no que diz 

respeito ao seu cuidado emocional e sua dignidade durante a pandemia. Como 

também aprofundar a importância do trabalho emocional do idoso neste momento de 

recolhimento e analisar a forma como os órgãos públicos tem realizado o trabalho de 

cuidado a condição do idoso. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em 

vários teóricos como: Almeida, Vera Lúcia V. (2005). BRAGA (2003 ). MERCADANTE, 

1997. MORAES, ( 2005 ).e outros. A metodologia utilizada foi um contexto 

bibliográfica, pautado numa pesquisa apresentada através dos requisitos da lei 

vigente como também de autores que abordam esta questão através de uma 

fundamentação teorética.  Ou seja, não se traduz em uma pesquisa de campo mas 

especificamente fundamentada a luz da lei e de fundamentação dos autores. Através 

de uma farta pesquisa se autores sobre este assunto tentaremos de alguma forma 

trazer uma reflexão sobre a questão do idoso no que diz respeito a sua saúde e seu 

emocional diante deste momento de pandemia que preocupa a todos nós.Diante das 

leituras  conclui-se  que os teóricos tem um olhar bastante rico no que diz respeito ao 

papel do Estado, da família, e da sociedade em relação aos direitos do idoso diante 

da pandemia como também sua dignidade.  
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ABSTRACT 

 

The article deals with HEALTH AND THE EMOTIONAL OF THE TIME OF PANDEMIC COVID-19 AS A 

REFLECTION OF THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON. This theme leads us to a reflection on the 

condition of the elderly in our parents, as well as especially in our state, as it is known as difficulties 

experienced in the life of this citizen and especially with regard to economic issues and social exclusion 

is part of a reflective analysis mainly in the face of family and society support. We, as health 

professionals, have a special responsibility towards the support, care and zeal of our elderly. It was 

designed as an objective or to awaken a critical analysis on issues of the elderly with regard to their 

emotional care and dignity during a pandemic. As well as deepening the importance of the emotional 

work of the elderly at this time of collection and analyzing how public agencies have carried out the 

work of caring for the condition of the elderly. To support this study, you can find several theoretical 

topics such as: Almeida, Vera Lúcia V. (2005). BRAGA (2003). MERCADANTE, 1997. MORAES, (2005) 

.and others. The methodology used was a bibliographic context, based on a research that involves the 

requirements of the current law and also of authors who approach this issue through a theoretical 

foundation. Or not, it is not translated in a field research, but based on the law and on the basis of 

authors. Through a distant research, the authors on this subject try to bring a reflection on a question 

of the elderly that concerns their health and their emotional in the face of this pandemic moment that 

worries us all. In view of the readings concluded that the theorists have a a very rich aspect with regard 

to the role of the State, the family and society in relation to the rights of the elderly in the face of the 

pandemic as well as their dignity. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

      Discorrer sobre a saúde e o emocional do idoso em tempo de pandemia 

covid-19 como reflexão da dignidade da pessoa humana gera um grande desafio para 

a comunidade médica como também para a população. O escopo dado à pesquisa é 

fruto de uma vivencia de observação  e de uma construção e análise de um olhar 

especial diante da condição do idoso e sua dignidade no que diz respeito a pandemia 

covid-19  como também uma forma especial de  analisar a questão do idoso e sua 

condição de saúde e sua emoção diante deste ciclo de pandemia que preocupa toda a 

sociedade.  

                Este tema nos remete a uma reflexão da condição do idoso em nosso pais, 

como também em especial em nosso estado, pois é sabido que as dificuldades 

vivenciadas na vida deste cidadão e principalmente no que diz respeito a questão 

econômico e exclusão social fazem parte de uma análise reflexiva principalmente  

diante do apoio da família e da sociedade. Nós, na condição de profissionais da saúde 

temos uma responsabilidade especial diante do trabalho de apoio, cuidado e zelo dos 

nossos idosos.  

                Portanto, a importância desta pesquisa é focada numa preocupação de toda 

a comunidade sobre o zelo e o cuidado especial da melhor idade.  Abordar a 

relevância do idoso, dos seus direitos e garantias sociais é um trabalho realizado por 

todos nós da área da saúde como também uma parceria direta entre assistentes 

sociais e psicólogos. 

                 Não tenhamos dúvidas de que o objetivo de nos preocuparmos com a 

condição da saúde e o emocional do idoso em tempo de pandemia covid-19 reflete de 

forma preocupante os idosos que estão em casa como também aqueles que estão 

internados nos hospitais acometidos de covid-19. Como sabemos esta pandemia teve 

um reflexo diante de todas as idades, mas em especial o idoso tem uma maior 

propensão por sua vulnerabilidade e fragilidade ao Covid-19.  

                 O objetivo é despertar uma análise crítica sobre a questão do idoso no que 

diz respeito ao seu cuidado emocional e sua dignidade durante a pandemia. Como 

também aprofundar a importância do trabalho emocional do idoso neste momento de 
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recolhimento e analisar a forma como os órgãos públicos tem realizado o trabalho de 

cuidado a condição do idoso.  

               A questão do cuidado com o idoso inserida numa realidade social mais 

ampla deve ser compreendida dentro de seus aspectos organizacionais, sociais e 

econômicos em que este está inserido. Como os rumos de nossa sociedade dependem 

das políticas públicas adotada, faz-se necessário salientar que a mesma não está 

caracterizada apenas em uma estrutura ideológica, mas que possa vir a ser vivenciada, 

que os direitos a priori conquistados possam ser colocados na sua real prática. Que a 

dignidade do idoso seja respeitada em seu Art. 1º, III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil: “a dignidade da pessoa humana”.  

                O presente trabalho será realizado através de um contexto bibliográfica, 

pautado numa pesquisa apresentada através dos requisitos da lei vigente como 

também de autores que abordam esta questão através de uma fundamentação 

teorética.  Ou seja, não se traduz em uma pesquisa de campo mas especificamente 

fundamentada a luz da lei e de fundamentação dos autores. Através de uma farta 

pesquisa se autores sobre este assunto tentaremos de alguma forma trazer uma 

reflexão sobre a questão do idoso no que diz respeito a sua saúde e seu emocional 

diante deste momento de pandemia que preocupa a todos nós.  

2.A QUESTÃO EMOCIONAL DO IDOSO E SUA DIGNIDADE FRENTE A 

PANDEMIA    

                 Falar da questão do idoso neste momento difícil no que diz respeito a sua 

dignidade e suas emoções vivenciada sobre a pandemia   é sem sombra de dúvida 

uma abordagem bastante rica e porque não dizer recheada de fundamentações 

teóricas e críticas sobre este assunto.  

                  A Lei 10.741/03 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e sua relevância diante 

dos diretos e conquistas como também a Lei 8.842 da Política Nacional do Idoso, de 

4 de janeiro de 1994 que trouxe uma importante relevância para a população idosa 

diante das suas conquistas.  Estamos de certo modo diante de um trabalho árduo no 

que diz respeito ao cerne dos direitos legais conquistados pelos idosos.  

                   A Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 3º, inciso 

IV (Pág. 15) traz como objetivo fundamental “promover o bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. Portanto, faz-se necessário reforçar a máxima de que ninguém pode 

sofrer qualquer tipo de discriminação por sua idade, A Carta Máxima é precisa ao 

mostrar que o idoso tem seu espaço legal de direitos como também a sua dignidade 

que deve ser mais do que nunca preservada.  

                 Diversas ações de cunho de pesquisa e tecnologia, como também a 

participação e colaboração de diversos países tem se mobilizado em campanha para 

buscar uma alternativa de sanar este caos do COVID-19 que tem se alastrado de 

forma assustadora em todos os países e o Brasil, infelizmente tem estado em situação 

delicada quanto a isto.  

Com isto um novo estilo de comportamento na sociedade é de imediato aplicado pelos 

Órgãos Públicos competentes. Medidas rígidas de isolamento social se faz necessário 

e o tratamento ao idoso diante deste momento de pandemia passa a ser de certo 

modo uma ação mais rígida e redobrada por todos, família e Estado.  

                Recursos tem sido cada vez mais investido por parte dos Órgãos Públicos 

para buscar sanar este problema, salvar vidas tem sido a palavra de honra dos 

dirigentes de Estado. A questão do idoso faz parte do tema atual de discussão e 

debate diante dos efeitos de maior vulnerabilidade e seus riscos.  Iniciativas de doação 

de equipamentos e testes de detecção de COVID-19 tem sido lançado pelos Órgãos 

Públicos, mas ainda se tem muito por fazer. 

                 Estamos diante de uma crise mundial da pandemia por parte do COVID-

19. Os países se reúnem num rápido foco de pesquisa para garantir de forma mais 

rápida e eficiente  possíveis  vacinas contra o COVID-19. A utilização de “ventiladores 

pulmonares mecânicos” tem sido instrumento importantíssimo para o tratamento dos 

pacientes que precisam de um cuidado  diferenciado, os  pacientes de maior gravidade 

do  COVID-19.  

                 O Brasil, diante desta aceleração cada vez mais galopante e preocupante 

faz-se necessário a utilização de equipamentos tecnológicos e eficazes. Existe uma 

grande preocupação dos Órgão Públicos e da sociedade de uma forma geral sobre 

os riscos de morte de   COVID-19 e em especial no que diz respeito a idade. Dados 

nos mostram que o maior índice de morte ocorre com os idosos, como também 
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aqueles naturalmente acometidos de doenças crônicas. Segundo as notícias on line 

da uol diz que:  

A proporção de mortes por casos de covid-19, a doença causada pelo 
novo corona vírus é maior entre a população com mais de 70 anos de idade, 
segundo dados do Centro para a Prevenção e Combate a Doenças da China, 
país de origem do vírus e com mais casos registrados até agora (mais de 80 
mil). 

 

                A pandemia COVID-19 nos traz um destaque especial sobre os  idosos, pois 

este grupo faz parte de um maior potencial de risco e com isto faz-se necessário um 

direcionamento estratégico de medidas a priore simples, mas de grande relevância 

que é o seu isolamento social, o ficar em casa. O cuidado ao idoso está elencado em 

seu estatuto Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003(p. 7 e 8)em seus Art. 1.º e 2.º 

que diz 

Art. 1.º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Art. 2.º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 7 meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 

                      Medidas de isolamento social como também distanciamentos, evitando 

toques e abraços tem sido adotado pelos Órgãos Competentes. Várias outras 

medidas se fizeram necessárias como fechamento do comercio, das instituições 

educacionais e somente alguns estabelecimentos de serviço essencial 

permaneceram em aberto.  

                     Infelizmente, mesmo diante de uma população estatisticamente mais 

velha no nosso País onde atualmente estamos diante de uma maior expectativa de 

vida da população. Portanto, faz-se necessário medidas mais rígidas e cautelosas 

para com a população idosa. 

                 A inclusão do idoso no seio familiar tem sido cada vez mais incentivado e 

trabalhado pelas instituição públicas no que diz respeito a sua melhor qualidade de 

vida  e principalmente neste ciclo da pandemia onde a realização de  um trabalho 

redobrado por parte de familiares e cuidadores é fundamental  no que diz respeito a  

convivência e aos tratos  ao isolamento social.  

http://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
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                A inclusão dos idosos no seio familiar tem sido uma das matrizes de suma 

importância para a família como também da conscientização do próprio Estado. 

Políticas Públicas têm realizado um trabalho cada vez mais importante do idoso em 

casa e dos cuidados necessários em função de projetos diante da dignidade da 

pessoa humana, do trabalho de visão  social para a inclusão do idoso. 

                  Por um outro lado, ainda temos um quadro bastante preocupante de idosos 

colocados a margem da sociedade em situação precária de cuidados básicos por 

parte da família como também do próprio Estado. Almeida (2005, p 8) diz que:  

Ao colocar os idosos à margem da sociedade e da cultura, os princípios 
maiores da igualdade, do respeito e da dignidade humana são esquecidos e 
abandonados, fazendo com que homens e mulheres tenham valor apenas 
enquanto trabalham e durante o período em que reproduzem biologicamente 
a vida, gerando filhos. 

                    Muitos dos nossos idosos não tem o devido amparo legal por parte dos 

seus responsáveis.  O idoso é colocado em locais muitas vezes indigno de morada, 

simplesmente por não mais contribuir economicamente na família e estes acabam 

sendo  abandonados, e muitas vezes não são acolhidos, não são amparados de forma 

digna.  Muitos destes idosos abandonados pelos seus parentes são emocionalmente 

abatidos, tomados por um ciclo de angustia e depressão. 

                     As campanhas realizadas pelos órgão de comunicação por meio de 

debates e posicionamentos diante do ciclo da COVID-19 tem contribuído ´para uma 

maior conscientização  de prevenção diante da qualidade de vida do idoso, seja ela 

de cunho emocional diante da pandemia e seu isolamento como também dos 

cuidados básicos de prevenção, ou seja, um novo comportamento é adotado por toda 

a população e a condição do idoso faz parte de um olhar diferenciado de cuidado e 

zelo. 

                   As ONGs (Organizações não Governamentais)voltados a valoração do 

ser humano, como também os encontros e grupos de estudos sobre o assunto da 

condição do idoso e seus direitosdiante deste momento de  pandemia ,  tem sido  uma 

preocupação cada vez maior por parte da sociedade e dos órgãos competentes. Os 

organizadores da obra Envelhecimento humano: diferentes olhares / Gilsenir Maria 

Prevelato de Almeida Dátilo, Ana Paula Cordeiro (orgs.) (  2015 p. 08 ) citam que 

O reconhecimento dos direitos humanos das pessoas idosas e os princípios 
de independência, autonomia, participação, dignidade, assistência e 



12 

 

autorrealização pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da 
Organização Mundial da Saúde em 2002 durante a elaboração do Plano de 
Madrid, contribuem para embasar toda uma política para a promoção do 
envelhecimento ativo que, naturalmente, depende de uma diversidade de 
condicionantes, sejam eles de gênero, cultura e acesso aos direitos. E estes 
condicionantes envolvem indivíduos, famílias, comunidades, países, ou seja, 
são questões de reflexão e ação coletiva. 

 

                    Muito se fala e se discute hoje sobre direitos humanos e não podemos 

deixar de fundamentar que a excelência dos direitos   humanos é a certificação da sua 

dignidade. Sem exceção todo ser humano deve ter como reconhecimento público os 

seus direito e deveres, com isto a própria Constituição é clara quando fala em seu Art. 

1º, III – a dignidade da pessoa humana.  

                O respeito ao cidadão detentos de direitos como também deveres. O seu 

direito de ir e vir, o seu convívio em sociedade, o seu direito ao voto, tudo isto faz parte 

da dignidade do indivíduo. Infelizmente estes princípios básicos da dignidade do ser 

humano e em especial ao idoso ainda estão longe de viver na sua plenitude, a adoção 

desta ação por parte da própria sociedade ainda está longe de ser alcançado.  Braga 

(2003, p. 66) define direitos humanos como: 

 

Os direitos humanos são os essenciais à manutenção da vida, os ‘inerentes 
a toda pessoa humana’, sendo, portanto, ‘anteriores e superiores a qualquer 
forma de organização política e sua salvaguarda não se esgota assim na 
ação do Estado’. Pérez Luño define os direitos humanos como um grupo de 
‘faculdades e instituições que, em cada momento histórico, caracterizam as 
exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser 
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional 
e internacional’. Fernando Barcelos de Almeida, por sua vez, dá a seguinte 
definição: direitos humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou 
as imposições a este, expressas em declarações, dispositivos legais e 
mecanismos privados e públicos, destinados a fazer respeitar e concretizar 
as condições de vida que possibilitem a todo ser humano manter e 
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e 
consciência e permitir a satisfação de suas necessidades materiais e 
espirituais. 

                    Os direitos humanos fazem parte de uma conquista social, antropológica, 

histórica e cultura onde a excelência do cuidado e zelo ao ser humano faz parte do 

seu elemento norteado como bandeira de luta da sociedade. Os direitos humanos e 

em especial os direitos do idoso está elencando nos fundamentos da lei, do 

ordenamento jurídico. O idoso tem o direito legal de ter a sua “emoção” preservada 

da melhor forma possível por parte da família e dos órgãos públicos. A Declaração 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento relevante no que diz 

respeito  história dos direitos humanos. A (DUDH) foi concebida por representantes 

de diferentes origens culturais como também jurídicas de todos os lugares do mundo.     

TRINDADE, 2002, p.191 diz que: 

O cerne da Declaração de 1948 consiste no reconhecimento de que 

compõem o âmbito dos direitos humanos todas as dimensões que disserem 

respeito à vida com dignidade – portanto, em direito, deixam de fazer sentido 

qualquer contradição, ou hierarquia, ou “sucessão” cronológica ou 

supostamente lógica entre os valores da liberdade e da igualdade. Sob o 

olhar jurídico, os direitos humanos passaram a configurar uma unidade 

universal, indivisível, interdependente e inter-relacionada.  

                   Os idosos não podem perder a sua identidade na condição de cidadãos. 

Eles tem direitos e deveres, a sociedade precisa fazer respeitar as leis e fazer valer 

os direitos do idoso principalmente neste momento de pandemia em que o cuidado 

tem que de forma bastante especial. O idoso precisa de um tratamento diferencia, sua 

dignidade tem que ser respeitada. A velhice faz parte de um dos elementos principais 

de sua dignidade com direitos e deveres constituídos.  

                    No que diz respeito as emoções do idoso vivenciada neste ciclo de 

pandemia faz-se necessário citar o direito legal deste de ter o mínimo de dignidade, 

de cuidado, de zelo por parte dos familiares como também dos Órgãos Públicos direto. 

O idoso tem o direito de ter suas emoções controladas diante de um ambiente 

harmônico em que se respeita a hierarquia daquele que viveu mais e traz de certo 

modo uma experiencia, uma vivência. 

                     O grande escritor, psiquiatra e palestrante Augusto Cury  ( 2001, p.26 ) 

diz a seguinte: Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, 

de tudo que faz a vida florescer.  Portando cabe a nós que venhamos a ter uma 

curatela sobre o ídolo de forma direta, ou que este mesmo conviva conosco diante 

dos laços de parentesco possamos repassar para o mesmo da importância da vida, 

mesmo em momentos difíceis como a pandemia que todos nós estamos vivenciando. 

As suas emoções devem ser calcadas num ambiente de paz, pois é o mínimo que 

podemos retribuir, o amor, o respeito e segurança no lar principalmente diante desta 

situação de preocupação de todos nós:  a COVID-19.  

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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2.1 A saúde mental dos idosos e o desafio para o estado em tempo de pandemia 

               A priori faz-se necessário citar aqui a dificuldade que se tem de envelhecer 

no Brasil, mesmo diante de todo evolução de crescimento do idoso em diversas áreas 

da sua vida, envelhecer ainda se viver uma certa dificuldade. Bolsanello( 1986,p.762) 

diz que:  

Falar de envelhecimento é discorrer sobre a ideia de vida, uma vez que 

envelhecemos a partir de nosso nascimento, sendo este um curso natural da 

nossa vida. Todos nós envelhecemos, com ou sem atividades, independente 

da idade, contudo, não devemos esquecer a necessidade de qualidade de 

vida nesse contexto. 

                  O envelhecimento é natural, todos nós em um determinado período da 

nossa vida vamos envelhecer, o pais não oferece condição de vida melhor para os 

nossos idosos, muitos tem uma aposentadoria precária e daí vem o adoecimento do 

idoso, muitos chegam a sofrer de depressão, angustia, outros voltam para o mercado 

para a busca de uma estabilidade melhor de vida.   

                 Mesmo diante destas dificuldades apresentadas os idosos estão adquirindo 

cada vez mais automação e espaços na sociedade. Infelizmente muitos idosos 

vivenciaram por muito tempo uma cultura de desigualdade, o abandono era muitas 

vezes natural por parte de seus familiares, onde estes idosos eram abandonados em 

asilos, deixando a sorte de terceiros. Mas este quadro tem mudado significativamente, 

o idoso tem estado mais autônomo, mesmo diante da questão econômica.  

                Cada vez mais os idosos passam a ter independia. Sua conquista tem sido 

uma atividade árdua no que diz respeito ao seu direito como cidadão. Mas ainda temos 

a situação de idosos que preocupam as autoridades, pois estes vivem muitas vezes 

apenas como um salário mínimo em que não conseguem honrar com seus 

compromissos.  

                 Outra situação que preocupa são os idosos acometidos por doenças 

psicossomáticas como também depressão e ansiedade. A saúde mental do idoso tem 

que ser revista, ele necessita de um cuidado especial. A Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro 

de 1994 em seu art.3º  diz que:  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
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 Art. 3º A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios: 
  I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos 
os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 
  II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; 
  III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
  IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações 
a serem efetivadas através desta política; 
 V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 
contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas 
pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei. 

                 O poder público precisa repensar o direito do “idoso” no que diz respeito ao 

seu “envelhecimento” com novas estratégias de uma melhor qualidade dignas de vida. 

A população idosa tem que ser vista como pessoa detentora de direitos, de um 

cuidado especial, de uma segurança, do respeito por parte de todo cidadão e do 

Estado. Em especial diante deste momento de pandemia os Órgãos Públicos como 

também a sociedade e a família têm um compromisso bastante especial diante da 

condição do idoso.  

                 Neste momento de pandemia a saúde do idoso precisa de um cuidado 

diferenciado, o Estado proporcionar de alguma formar recursos informativos como 

também apoio de outros estabelecimento públicos para um atendimento diferenciado 

ao idoso.  

                Faz-se necessário que  Estado desenvolva núcleos capazes de dar uma 

condição digna a saúde do idoso, seus direitos tem que ser valorado através da 

própria lei, a saúde do idoso tem que ser prioridade, o seu lazer, transporte, 

segurança, tudo isto faz parte do trabalho do Estado, como também a criação de mais 

postos voltados a questão da saúde mental do idoso. Os Órgão Públicos podem e 

devem realizar trabalhos direto a condição do idoso que realmente venha a fazer efeito 

de forma significativa e expressiva. 

                É importante a aplicação de projetos governamentais no que diz respeito a 

saúde do idoso como também programa direto que possam vir a suprir esta carência 

da saúde mental do idoso neste momento de pandemia.  

        

3 QUAL A PERCEPÇÃO DO ESTADO E DAS FAMÍLIAS À PROTEÇÃO DOS 

IDOSOS EM TEMPOS DE PANDEMIA? 
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                  A priori faz-se necessário citar a importância do Estado frente aos direitos 

do cidadão, o Estado é a pessoa jurídica territorial, ela está inserida numa construção 

de cunho lógico, que tem um fim importante organizacional de governar um povo 

diante da sua soberania territorial. O Estado faz parte de uma construção política, 

ideológica, surge através do debate, do princípio dialético,  pois é através desta, da  

“Polis”, de “etimologia grega que quer dizer “cidade” que  o indivíduo  faz parte da 

cidade, que se perpetua como cidadão detentor  de  direitos e deveres, de obrigações 

e apoio por parte do Estado.  

                 O Estado está inserido diante de um princípio histórico, social, geográfico, 

cultural, elencado diante dos preceitos da Ética e da moral. Ele tem o dever legal de 

garantir a segurança, a educação e saúde. O Estado tem um destaque especial na 

vida do cidadão, pois faz parte da sua história. Ele como cidadão diante do Estado, 

diante do princípio democrático de direito se ver como sujeito em construção e 

naturalmente como uma engrenagem do Estado.   Segundo Silva, 2005, p.97 traz a 

seguinte definição de Estado: 

                                  Estado é, na justa definição de Balladore Pallieri, uma ordenação que se tem 

por fim específico e essencial à regulamentação global das relações sociais 

entre os membros de uma dada população sobre um dado território, na qual 

a palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano, institucionalizado. 

O Estado, como se nota, constitui-se de quatro elementos essenciais: um 

poder soberano de um povo situado num território com certas finalidades. E 

a constituição, como dissemos antes, é o conjunto de normas que organizam 

estes elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e fins (Silva, 

2005, p.97). 

                  O Estado diante de sua constituição normativa tem por fim proteger o 

cidadão, a família, e em especial a  proteção ao idoso. Dessa forma,  é importante 

frisar que o Estado e a família também tem um papel importante  diante da segurança 

e o  conforto mínimo da dignidade de vida do idoso, da sua saúde, de seu bem estar, 

do seu lazer, do seu direito de ir e vir, do seu direito de se posicionar,  de denunciar 

toda e qualquer forma de mãos tratos.  

                  A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 229 diz que: Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Portanto no que diz 

respeito a carência e principalmente as possíveis enfermidades os filhos tem o dever 

legal de cuidar da velhice dos pais, das possíveis doenças como a depressão, a 



17 

 

ansiedade, a síndrome do pânico e outras doenças citadas neste momento de 

pandemia. 

                  Neste momento tão delicado que o mundo está passando pela COVID-19  

os idosos precisam de um olhar diferenciado do Estado em parceria com os seus 

familiares.  Por serem mais vulneráveis, estes tem que ficar em casa, se resguardar 

mais e cabe ao seus núcleo familiar tomar medidas mais rígidas de cuidado e zelo do 

mesmo, protegendo a sua saúde diante de alimentos específicos, medicamentos, uma 

atenção emocional mais redobrada no sentido do diálogo e da interação. A família não 

pode e nem deve isolar o idoso pois este tende a adoecer mais facilmente, a solidão 

para o idoso é mais delicada, este tende a sofrer várias sequelas por parte da solidão 

como a depressão que acomete a maioria das pessoas hoje.  

                 O Estado diante dos seus princípios democráticos, é regido pelo seu Gestor 

diante da Administração Pública em que o mesmo só pode fazer o que diz a Lei.  O 

poder mais do que nunca emana do povo que o exerce por meio de seus 

representantes legais. A Constituição da República Federativa do Brasil diz o seguinte 

em seu art. 5º, II, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude da lei”. O idoso diante da condição do estado, da família como 

também da sociedade que o constitui principalmente neste momento de pandemia 

tem que ser poupado por todos. A sua dignidade tem que ser preservada, ele não 

pode ser violentado e não se deixar violentar por abuso de familiares e até mesmo do 

próprio estado.  

                 Moraes, 2005 p.17 afirma que:  

O Estado Democrático de Direito, que significa a exigência de reger-se por 

normas democráticas, com eleições, periódicas e pelo povo, bem como o 

respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais, 

proclamado no caput do artigo, adotou, igualmente o parágrafo único, o 

denominado princípio democrático, ao afirmar que “todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição” 

                  A relevância do Estado brasileiro no que diz respeito ao atendimento e a 

proteção especial do idoso é tema gerador em diversos portais de discussão e anais 

de debates nos meios acadêmicos do direito, da saúde, da antropologia social, enfim, 

faz parte de um legado de discussão dialética, teórica e vivenciada.  
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                 Com a expectativa de vida aumentando cada vez mais, expande 

significativamente o número da população idosa. O Estado e a família tem o dever 

legar de cuidar do idoso, principalmente neste momento de pandemia.  

                 Diante da  crise sanitária e de medidas emergenciais ao enfrentamento 

epidemiológico faz-se necessário pontuar o papel das  autoridades de saúde pública 

em que estas precisam tomar  medidas urgentes  diante do papel do Estado para a 

proteção das camadas mais vulneráveis não só os idosos como também hipertensos, 

cardiopatas, diabéticos e aqueles pacientes com doenças pré-existentes.  

                Outro ponto importante que se faz necessário nortear é o que diz respeito a 

violência ao idoso por parte de familiares. Tem crescido cada vez mais o número de 

denuncias de violência contra o idoso e esta é uma ação que tem que ser pontuada 

por parte dos órgãos públicos. O Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003 cita seu artigo 

Art. 4º, § 1o que:  

Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 

atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.  

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

                   Nenhum idoso pode sofrer qualquer tipo de mal trato que venha a ferir a 

sua dignidade, ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, de exclusão ou 

qualquer outra ação de crueldade física e psicológica e em especial neste momento 

de pandemia onde o número de idoso agredidos por parte de  seus familiares tem sido 

preocupante para as autoridades competentes.  

                   Infelizmente neste momento de isolamento social muitos idosos tem sido 

vítima de agressões físicas e psicológicas, colocados em situações de descaso por 

parte de familiares. Em função desta grande pandemia do COVID-19 muitos casos de 

agressão de mulheres, crianças e principalmente de idosos tem sido preocupante por 

parte dos órgãos públicos. Faz-se necessário que haja um trabalho de maior rigor de 

ação das autoridades em acompanhar e naturalmente fazer um trabalho de 

conscientização do respeito ao idoso como também até mesmo de prisão dependendo 

da gravidade do caso concreto.                       
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                 O idoso é um ser humano que tem o seu próprio estatuto de proteção onde 

elencados os seus direitos fazem-se necessário  fazer valer por parte da sociedade, 

da família e do Estado  os seus direitos legais.   

                Neste momento de pandemia que tem preocupado a sociedade de um modo 

geral  é importante  entender que o idoso precisa de um cuidado especial e 

diferenciado diante dos demais membros de sua família.  

               O isolamento social tem que ser revisto de forma peculiar quando se refere 

a condição dos idosos onde estes tem sido tratado pelos seus familiares.   Infelizmente 

cresce cada vez mais o número de idosos que são agredidos pelos seus páreos neste 

momento de pandemia, ferindo com isto a sua dignidade, o mínimo de zelo que este 

deve ter, seus direito e deveres são literalmente rasgados por abuso de terceiro. 

                 Mesmo com a expectativa de idosos crescendo em nosso pais, ser velho 

no Brasil ainda é um grande problema para a população, ainda vivenciamos a cultura 

da exclusão, do não respeito aos mais velhos, as crianças, aos portadores de 

necessidades especiais. Assim vejamos a citação Mercadante (1999, p.75):  

Na nossa sociedade, ser velho significa na maioria das vezes estar excluído 

de vários lugares sociais. Um desses lugares, densamente valorizado, é 

aquele relativo ao sistema produtivo, o mundo do trabalho. Estar alijado do 

sistema produtivo quase que inteiramente define o ―ser velho‖. O 

alijamento do mundo produtivo – extremamente valorizado, na nossa cultura 

– espalha-se, criando barreiras impeditivas de participação do velho nas 

outras tantas e diversas dimensões da vida social. 

                    Ainda se tem uma cultura da pessoa ser considera um indivíduo velho  

como sendo um ser improdutivo, impotente, fora do mercado de labor. Portanto,  este 

conceito do senso comum pode ser considerado como uma falácia pois cada vez mais 

tem crescido o número de pessoas mais velhas ativas no mercado de trabalho.  

                    Cabe ao próprio mercado que recepciona estes colaboradores 

juntamente com o governo criar condições de melhor atendimento as diferenças 

laborais e atividades para os empregados de uma forma geral e principalmente no que 

diz respeito a condição do idoso.  Segundo Rodrigues e Soares (2006 p. 16) 

A presença do idoso na família pode ter muito a contribuir para o grupo, uma 

vez que ele, além de ter uma história pessoal a oferecer ao ambiente, 

representa ainda a história da estrutura familiar em si. São eles, os 

transmissores de crenças, valores que contribuem para a formação de 
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indivíduos conscientes de suas raízes ajudando a construir seus referenciais 

sociais.  

                 Diante deste momento de pandemia não podemos constituir um paradigma 

de que o idoso é um ser que só venha a dar trabalho para os seus familiares, que tem 

sido ou é um fardo diante dos grupos familiares, pelo contrário, temos que ver o idoso 

como  um ser  que pode contribuir com os seus , pois este tem uma história de vida, 

de experiencia para oferecer, como também valores, princípios que muito pode 

contribuir diante deste isolamento social, pois através do diálogo, da interação, da 

socialização temos a oportunidade de trocar experiencias e crescermos juntos, jovens 

e idosos. 

                  Ao vivenciarmos esta crise mundial e de incerteza do combate ao COVID-

19 e em especial no que diz respeito a vulnerabilidade do idoso diante desta situação 

tão delicada  foi criada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que em seu Art. 3º  

que diz: 

Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, 
as seguintes medidas: 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

                                      d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

                                      e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

                                      (....) 

 

                    É relevante que o trabalho por parte do Estado seja de forma célere e 

focada diante do parâmetro emergencial do ciclo da pandemia vivenciada por todos 

nós. O idoso não só tem que receber o apoio do Estado como também a participação 

da família que é primordial diante da condição de vulnerabilidade maior destas 

pessoas.  
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                  O idoso está mais suscetível a doenças, portanto a família tem que ter um 

acompanhamento mais minucioso na condição da própria rotina dos mesmos. O olhar 

tem que ser outro, o idoso precisa de um amparo mais humanitário, mas próximo. Ele 

como um ser que já viveu muito agora precisa de carinho, do cuidado especial. Este 

tem que ser poupado dos problemas que acomete a todos hoje.  

                  Muitas vezes pela negligencia familiar e a falta do cuidado mínimo 

necessário ao idoso faz com que este seja exposto a situação de risco, a situação 

vexatória, constrangedora. Alguns idosos tendem muitas vezes a desrespeita as 

recomendações medicas quando estes tem que ficar totalmente em casa.  

                   Infelizmente pela irresponsabilidade e negligência de algumas famílias 

estas   deixam tudo sobre a responsabilidade do idoso. O se deslocar a banco, 

farmácias, fazer o mercantil da família tudo isto acaba o colocando o idoso em 

situação de alta vulnerabilidade. Neste interim caberia aí uma fiscalização por parte 

do Estado através de psicólogos e assistentes sociais como também se necessário 

for do próprio Ministério Público.   

                  Assim, é interessante observar o comportamento de alguns idosos com 

algumas posturas bastante peculiares principalmente quando diz respeito a sua 

autoafirmação. Muitos deles acham que podem resolver tudo sozinho, se vêem 

independentes, donos de si, acham dispensável o apoio de terceiros como cuidadores 

ou curadores direto.  

                 Esta é uma questão que  traz um certo problema não só para a família 

diretamente como também para o próprio Estado em aplicar intervenções mais rígidas 

de isolamento social. Faz-se necessário citar  a Lei 10.098/00, regulamentada pelo 

Decreto Federal 5.296/04, que garante às pessoas com dificuldade de locomoção - 

dentre as quais os idosos em seu Art. 1o :  

 

Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios 

e nos meios de transporte e de comunicação. 
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                Antes mesmo da inexistência do COVID-19 sempre foi preocupante por 

parte dos órgãos que cuidam do ir e vir do cidadão a condição especial de melhor 

locomoção para as pessoas portadoras de deficiência como também mobilidade 

reduzida que também pode ser aplicada ao idoso exatamente por sua locomoção.  E 

diante deste momento da COVID-19 é importante que se crie mecanismo de melhor 

segurança e acomodação a condição do idoso pois este faz parte do grupo de 

vulnerabilidade maior. 

3.1 Dever do estado e das famílias a proteção dos idosos em tempos de 

pandemia 

            Tanto o estado como família têm que estar junto diante do cuidado do idoso 

em tempo de pandemia. Não cabe somente a família   apenas este papel, não é 

exclusivo dela, mas é importante frisar a participação dos órgãos públicos do estado 

como orientadores principais, aqueles que cuidam da orientação, da acolhido do idoso 

em situação de pandemia.  

            No que diz respeito a saúde do idoso tanto a família como o estado tem o seu 

papel de relevância diante do cuidado para com o idoso. De acordo com Ramayana 

(2004, p.36): 

O Estatuto do Idoso autorizado pela norma constitucional exige atenção 
especial às doenças das pessoas idosas diante das peculiaridades das 
condições físicas e psíquicas. Significa, a nosso pensar, que o direito à saúde 
do idoso é de dimensão diferenciada e prefere as demais faixas etárias, com 
exceção do direito à saúde da criança e do adolescente cujas ponderações de 
interesses são isonômicas. 

                  O idoso tem que ter um atendimento especial principalmente diante das 

suas doenças tanto no aspecto físico como também no psicológico.   É dever legal o 

cuidado da saúde do idoso, em especial no que diz respeito ao COVID-19 diante desta 

pandemia que tem retirado a vida de muitas pessoas no mundo, é um trabalho que 

tem que ser concatenado tanto diante do papel da família como também do Estado. 

Ambos tem o dever legal de cuidar, de zelar pela condição dos mais velhos.  A Carta 

Magna   em seu Art. 230 § 1º e § 2º diz:  

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. 
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§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. 

                   Portanto a família, a sociedade e o Estado tem o dever legal de amparar 

a figura do idoso, este precisa de um atendimento diferenciado, necessidade de 

cuidados especiais. Não só no diz respeito a saúde como também a própria 

locomoção, o seu direito de ir e vir e ter acesso ao transporte público é uma condição 

garantia mínima apresentada na lei.  

                   Por direito à saúde entende-se que deveria haver a inclusão de forma 

gratuita a benefícios básicos para a condição do idoso como:  medicamentos 

distribuídos hospitais ou postos de saúde e outros estabelecimentos.  Os idosos de 

uma forma geral deveriam ter uma assistência especial, diferenciada por profissionais 

da medicina, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros elementos 

práticos da dinâmica da saúde e sua gestão que possa com isto facilitar  a 

recuperação, o tratamento diferenciado e mais humanista  aos idosos. 

               Verificou-se que a função da família é oferecer proteção, afeto, intimidade e 

identidade social à pessoa idosa, e que o vínculo familiar tem consequências positivas 

na saúde, causando o bem-estar que se relaciona diretamente com a longevidade.   

                  A pessoa idosa deve ter um  cuidado especial por parte dos filhos e fazer 

valer esta ação até mesmo por uma questão cultural, social e  não sendo possível a 

realização deste apoio por uma ausência  justificada da realização deste ato a justiça 

de ser naturalmente acionada  fazendo valer os direitos legais da pessoa idosa.   

           O Estatuto do Idoso, conforme a Lei 10.741/03, que regula os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Em seus 

Artigos 8º e 9º no que diz respeito ao envelhecimento e direito a vida trata das políticas 

públicas que respaldam a qualidade de vida como um direito da pessoa idosa, quando 

afirma o seguinte: (Estatuto do Idoso 2013 p. 9) 

 Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 
direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

 Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

                   O idoso tem que ter um envelhecimento digno. O Estado tem a obrigação 

legal de promover ao idoso a proteção a vida, a sua saúde, a sua dignidade como 
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também a efetivação de políticas públicas que possam propiciar ao idoso uma velhice 

saudável, digna. É o mínimo que o Estado pode oferecer.  

                  Neste momento de pandemia cabe um trabalho ainda mais ativo e 

ostensivo por parte dos órgãos públicos do Estado, é importante que se crie políticas 

de proteção, de medidas mais rígidas de preservação da vida do idoso, do zelo 

especial a pessoa idosa.  

                Diante da COVID-19 é importante que haja uma integração ainda maior por 

parte da família, da sociedade e do estado diante do cuidado e de um olhar 

diferenciado ao idoso. Faz-se necessário que haja uma conscientização de todos os 

integrantes do poder público, da mídia, dos veículos de televisão, rádio e impressos. 

Somente através deste trabalho em parceria é possível amenizar o caos que estamos 

vivendo.  

                  Os idosos fazem parte de uma maior vulnerabilidade de contágio, estão 

mais suscetíveis e por isso se faz-se necessário que hajam   projetos de amparo a 

estas pessoas. Hoje, muitos idosos moram sozinho e isto também tem preocupado as 

autoridades. 

                  É importante que haja um trabalho de “porta em parta”, que possamos 

refletir sobre a importância das instituições como também da própria sociedade e da 

família. Daí uma prévia reflexão se faz importante: o que estes familiares, órgãos 

públicos estão fazendo para amenizar a dor do idoso, o seu isolamento diante da 

solidão, da ausência de seus familiares, de se sentirem muitas vezes abandonados 

em asilos.  

                 A emoção do idoso precisa ser revista com um outro olhar, o 

acompanhamento por parte de profissionais da saúde como psicólogos, médicos 

psiquiatras , terapeutas ocupacionais, cuidadores, todos estes profissionais tem sem 

sombra de dúvida um trabalho especial mas não podemos limitar aos mesmos, é 

importante que haja um acompanhamento por parte da família, que ele se sinta 

fazendo parte, se sinta gente.  

                Este ciclo da pandemia tem levado muitos idosos a depressão, a síndrome 

do pânico e muitos ao suicídio. O idoso antes de tudo é um ser humano de vida, de 
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história, de experiencia e dotado de sabedoria, precisamos respeitar mais os idosos, 

ampara-lo diante deste momento de pandemia, acolhe-lo.  

4. CONCLUSÃO 

                 Conclui-se portanto que trabalhar o tema a saúde e o emocional do idoso 

em tempo de pandemia covid-19 como reflexão da dignidade da pessoa humana é 

extremamente rico no que diz respeito aos seus direitos legais. Ser idoso no Brasil é 

um desafio, ser idoso faz parte do ciclo da vida de todos nós e feliz aquele que 

consegue chegar lá. O bem-estar tem forte influência na saúde emocional das 

pessoas idosas.  

                  Estamos todos vivenciando um ciclo de terror, de pânico mesmo diante 

desta pandemia que tem retirado a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o 

mundo. As autoridades de uma forma geral tem tido uma preocupação diante desta 

crise mundial por conta de um vírus moral que infelizmente ainda não temos vacina. 

            O apoio por parte da família é de fundamental importância para o cuidado da 

dignidade do idoso, como também o papel dos órgãos públicos e do estado tem a sua 

matriz principal de apoio deste cidadão. Foi importante citar a relevância do Estatuto 

do Idoso, conforme a Lei 10.741/03 que de forma ampla procura apresentar os 

principais fatos de direitos já conquistados. A abordagem da Constituição Federal foi 

de sua importância do decorrer deste artigo diante da base fundamental da dignidade 

do idoso e principalmente diante deste ciclo de pandemia.  

              A família tem o papel importante de oferecer o melhor conforto possível ao 

idoso, primando por sua dignidade e preservando a melhor forma possível a sua saúde 

diante deste ciclo de pandemia da COVID-19 como também o Estado, os Órgãos  

Públicos também são peças fundamentais para cuidar, que possa com isto amenizar 

o número de pessoas infectadas. 
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