
 

 

“A COVID-19 NÃO PODE SER MAIS UM MOTIVO PARA FALTA DE 

ASSISTÊNCIA DIGNA AOS IDOSOS BRASILEIROS” 

A Organização Mundial da Saúde destaca que a maior taxa de mortalidade por COVID-19 

ocorre na população idosa. No cenário brasileiro, conforme dados divulgados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, o peso econômico do segmento populacional de 60 anos ou mais é 

significativo. Cada morte nessa faixa etária, além do impacto emocional, pode representar a 

perda da principal fonte de renda de uma família. A funcionalidade e a capacidade decisória da 

pessoa idosa devem direcionar as tomadas de decisão de suporte terapêutico; a idade 

cronológica não deve ser considerada isoladamente. Preocupados com as graves repercussões 

da pandemia sobre os idosos brasileiros, emitimos as seguintes recomendações, que 

contemplam a complexidade da atenção multidisciplinar exigida por tal população no momento 

atual. 

Leia diretrizes divulgadas por instituições confiáveis para orientação sobre a COVID-

19. Recomendamos dois documentos: Orientações sobre Diagnóstico, Tratamento e 

Isolamento de Pacientes com COVID-19, elaborado pelo Grupo Força Colaborativa Covid-19 

Brasil1, e Posicionamento sobre COVID-19, elaborado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia2. 

Atente para a ocorrência de violência contra pessoas idosas. O cenário de confinamento 

e as mudanças na dinâmica familiar, que podem incluir necessidade de que filhos ou netos 

estudem e trabalhem em domicílio, aumentam o risco de violência física, verbal e econômica 

contra idosos. O médico tem capacidade para identificar e registrar tais ocorrências nos canais 

competentes. 

Estimule uma decisão compartilhada entre idosos e seus familiares sobre a 

flexibilização do distanciamento social. É importante criar oportunidades seguras para 

que as pessoas idosas voltem a interagir com familiares e amigos. 

Utilize a telecomunicação. Trata-se de um recurso facilitador da interação entre idosos, 

familiares, cuidadores e profissionais envolvidos na assistência, a exemplo de médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e demais especialistas em gerontologia. 

Priorize o atendimento remoto, mas lembre-se de que ele não substitui a consulta 

presencial. A assistência geriátrica integral depende do exame físico completo e minucioso, 

bem como do vínculo estabelecido durante o atendimento. O meio digital ainda não atende às 

particularidades da consulta de pessoas idosas, sobretudo daquelas com declínio cognitivo ou 

défices sensoriais. 



 

 

Forneça prescrições e atestados médicos por meio eletrônico. O Conselho Federal de 

Medicina (CFM) disponibiliza orientações para esse fim, com a possibilidade de emissão de 

receitas e outros documentos com validação digital3. 

Acompanhe a evolução cognitiva, comportamental e do humor das pessoas idosas em 

distanciamento social. A dinâmica de afastamento imposta pela pandemia é um fator de 

risco para piora da cognição, alterações do comportamento e transtornos do humor, como 

depressão ou ansiedade. Não retarde intervenções farmacológicas e não-farmacológicas na 

abordagem dessas condições. 

Monitorize idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI). Tais instituições acolhem pessoas idosas em condições de vulnerabilidade extrema, 

com síndrome de fragilidade, demências e dependência para atividades diárias. A Frente 

Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos (FN-ILPI) 

lançou um documento importante com propostas que devem ser seguidas4. Outro documento 

com orientações para as ILPI é a Nota Técnica 05-2020 GVIMS-GGTES-ANVISA5. 

Fique alerta para complicações tardias em idosos que superaram a infecção pelo novo 

coronavírus. Além dos prejuízos na capacidade funcional, há descrição de diversos efeitos 

tardios relacionados à COVID-19, como perda persistente de olfato e paladar, eventos 

tromboembólicos e danos neurológicos centrais e periféricos. 

Integre os fundamentos dos Cuidados Paliativos à assistência a idosos com COVID-19 

e seus familiares. O respeito à autonomia e às Diretivas Antecipadas de Vontade dos 

pacientes é mandatório. Cuidados de final de vida podem ser efetuados em domicílio, desde 

que existam acesso a medicamentos essenciais e condições adequadas para a assistência. 

 

Este documento foi elaborado por membros da Câmara Técnica de Geriatria do CFM e conta com o apoio de 
membros da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. 
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