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RESUMO
Objetivo:O objetivo da pesquisa é demonstrar como está o processo de envelhecimento no
Brasil, e como o idoso está frente ao contexto da pandemia de COVID19.Metodologia:Trata-se de um estudo quantitativo de análise de dados oriundos das
plataformas LILACS, SCIELO e BDENF. Utilizaram-se como estratégia de busca os
descritores controlados combinados com operadores booleanos “Covid-19” e “Saúde do
Idoso”. Sendo analisado artigos científicos baseados no tema proposto.Resultado: A
pandemia COVID-19 aflorou o destaque aos idosos, por conta do potencial risco que essa
população tem, com direcionamento de ações e estratégias de distanciamento social
especificamente para esse grupo. No Brasil, em 18 de junho de 2020, mais de 70% das mortes
estavam entre as pessoas acima de 60 anos de idade. A idade avançada não é o único fator de
risco associado a resultados piores, pois comorbidades como hipertensão, doenças
cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e doenças renais crônicas também
aumentam o risco de morte. Deve-se considerar que o perfil de saúde dos idosos brasileiros
torna-se de alto risco à gravidade da COVID-19. Conclusão: O envelhecimento populacional
traz consigo grandes desafios ao sistema de saúde. Assim, deve haver preparos para lidar com
essas transformações, um modelo de atenção à saúde do idoso que seja eficiente é um grande
exemplo de transformação, com desenvolvimento de ações de educação, promoção da saúde,
prevenção de doenças e reabilitação de agravos. No contexto da pandemia, devido ao
potencial de risco que a saúde do idoso está sofrendo, as pessoas idosas requerem acesso
contínuo e oportuno aos cuidados de saúde.
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