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APRESENTAÇÃO 

Pesquisa de Iniciação Científica com bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC), iniciada no ano de 2019. Os dados serão apresentados em formato de artigo 

científico. 
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RESUMO 

Introdução: Atualmente, os instrumentos de avaliação do desempenho ocupacional utilizados 

em pessoas idosas se limitam a avaliar o desempenho em Atividades de Vida Diária (AVD) e 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), com alguns itens em Lazer e Trabalho, não 

avaliando esse desempenho considerando todos os grupos de ocupações que compõe o 

cotidiano destes indivíduos. Na área da Terapia Ocupacional é importante avaliar e 

compreender esse desempenho em todas as ocupações, pois todas indistintamente possuem 

importância, relevância, significado e interferem diretamente na qualidade de vida, 

representação de papéis sociais e bem estar das pessoas idosas, inclusive durante períodos de 

crise sanitária, como o caso da pandemia da COVID-19. Objetivo: Mapear o impacto da 

pandemia da COVID-19 sobre o perfil de desempenho ocupacional das pessoas idosas 

participantes da Oficina “Deu Branco”. Materiais e Métodos: O estudo foi desenvolvido em 

três fases com a aplicação da Escala de Avaliação de Incapacidade na Demência – versão longa 

(DADL-BR) nos idosos frequentadores da Oficina “Deu Branco” do campus Baixada Santista 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Resultados: No período pré pandemia da 

COVID-19, os participantes apresentaram dificuldades em apenas 2 dos 20 domínios avaliados 

(Descanso e Sono e Finanças e Correspondências), enquanto no período da pandemia 

apresentaram dificuldades em 4 dos 20 domínios (Mobilidade Funcional, Descanso e Sono, 

Finanças e Correspondências e Trabalho). Conclusão: Foi possível observar a interferência da 

pandemia da COVID-19 na esfera biopsicossocial do cotidiano das pessoas idosas, que tiveram 

que adequar suas atividades ou foram impossibilitadas de realizar algumas das suas ocupações. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, idosos, desempenho ocupacional, COVID-19. 
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ABSTRACT 

Introduction: Currently, the instruments for assessing occupational performance used in 

elderly people are limited to assessing performance in Activities of Daily Living (ADL) and 

Instrumental Activities of Daily Living (IADL), with some items in Leisure and Work, not 

evaluating this performance considering all groups of occupations that make up the daily lives 

of these individuals. In the area of Occupational Therapy, it is important to evaluate and 

understand this performance in all occupations, as they all have an importance, relevance, 

meaning and directly interfere in the quality of life, representation of social roles and well-being 

of the elderly, including during periods of crisis sanitary, such as the case of COVID-19. 

Objective: To map the impact of the COVID-19 pandemic on the occupational performance 

profile of elderly people participating in the “Deu Branco” workshop. Materials and Methods: 

The study was developed in three phases with the application of the Assessment Scale for 

Disability in Dementia - long version (DADL-BR) in the elderly attending the “Deu Branco” 

workshop on the Baixada Santista campus of the Federal University of São Paulo (Unifesp). 

Results: In the pre-pandemic period of COVID-19, participants had difficulties in only 2 of the 

20 domains assessed (Rest and Sleep and Finance and Correspondence), while in the pandemic 

period they had difficulties in 4 of 20 domains (Functional Mobility, Rest and Sleep, Finance 

and Correspondence and Work). Conclusion: It was possible to observe the interference of the 

COVID-19 pandemic in the biopsychosocial sphere of the daily lives of the elderly, who had to 

adapt their activities or were unable to perform some of their occupations. 

Keywords: Occupational Therapy, elderly, occupational performance, COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2012, a população de pessoas idosas com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Em 

2017, esse número ultrapassou os 30 milhões, o que indica um crescimento de 18% dessa 

população nos últimos cinco anos (IBGE, 2018). O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (Censo Demográfico, IBGE, 2021) projeta que em 2060 o percentual de pessoas 

idosas passará de 10,15% para 25,5% do total da população. 

Ressalta-se que o impacto do processo de envelhecimento vai além das modificações na 

proporção da população. A idade avançada acarreta mudanças físicas e mudanças nos papéis 

sociais desses indivíduos, trazendo consigo a característica de ter que lidar com os mais diversos 

tipos de perdas, inclusive perda da sua capacidade de realizar atividades cotidianas, gerando 

situações de dependência, alterando as estruturas familiares e as demandas por políticas 

públicas. Portanto, o que se espera é o aumento de uma população que demandará de atenção 

voltada aos seus cuidados (Camarano e Kanso, 2017). 

Na Terapia Ocupacional, a capacidade para desempenhar as atividades cotidianas é 

chamada de desempenho ocupacional (AOTA, 2015). O desempenho ocupacional consiste na 

união de diversos aspectos, como contextos pessoais e ambientais que convergem e emergem 

em habilidades de desempenho. Essas habilidades de desempenho são diferentes unidades de 

envolvimento do indivíduo em ocupações da vida diária, podendo ser habilidades motoras, 

habilidades de processos e habilidades de interação social. Logo, mudanças que ocorram em 

uma habilidade de desempenho podem afetar outras habilidades de desempenho, uma vez que 

estão interligadas (Fisher e Griswold, 2014; AOTA, 2015). 

A partir dessa perspectiva, a terapia ocupacional tem por objetivo otimizar o 

desempenho ocupacional dos indivíduos atuando por meio de técnicas de promoção de saúde  

e auxiliando na ressignificação do seu cotidiano, inclusive durante períodos de crise sanitária, 

como foi o caso da pandemia da COVID-19, que teve seu primeiro caso registrado em 26 de 

fevereiro de 2020 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (2020). No final de março, 

medidas de distanciamento físico passaram a ser implementadas com o objetivo de evitar o 

alastramento da doença, além das medidas protetivas, como o uso de máscaras e álcool em gel 

em larga escala. Tais medidas implementadas interferiram na vida de diversas pessoas, sendo 

necessária a reinvenção do cotidiano e das ocupações, sobretudo da população idosa que é tida 

como um grupo de risco. 
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 Assim, para conseguir ressignificar esse cotidiano, o profissional da terapia 

ocupacional usa seu conhecimento da relação entre o cliente, o envolvimento em ocupações 

significativas e o contexto na qual está inserido para projetar e propor planos de intervenção 

relevantes. O sentido da ocupação se dá a partir do engajamento do indivíduo nos eventos da 

vida diária, desde que sejam significativos e personalizados para cada pessoa específica. Dessa 

forma, a ocupação tem um propósito, podendo envolver a execução de múltiplas atividades e 

podendo ter resultados diferentes (McIntyre e Atwal, 2007; AOTA, 2020).  

É fundamental compreender que a capacidade de desempenho ocupacional é de extrema 

importância para que a pessoa idosa possa executar seus papéis sociais, manter-se ativo e 

engajado no ambiente na qual está inserido. Para isso, é importante para o terapeuta ocupacional 

buscar o entendimento e significado dessas ocupações na vida da pessoa idosa, suas principais 

demandas, suas habilidades e limitações, para que assim possa elaborar um plano de 

intervenção eficaz na vida desse indivíduo (Assis, Barreto e Assis, 2017). 

Logo, a terapia ocupacional pode ser definida como o uso terapêutico das ocupações 

cotidianas da vida com pessoas, grupos ou populações com a finalidade de aumentar ou permitir 

a sua participação nos grupos sociais (AOTA, 2011; 2020).  

Em seu novo documento, a AOTA (2020) traz os aspectos das ocupações da Terapia 

Ocupacional atualizada, que se dividem em Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), que 

são exemplos as atividades de alimentação e banho; as Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD), que podem ser o ato de cozinhar, de ir ao mercado, ir ao banco; Descanso e Sono; 

Educação; Trabalho; Brincar; Lazer; Participação Social e, na nova versão, foi incluída a Gestão 

da Saúde, que anteriormente se enquadrava como uma AIVD. 

Portanto, na literatura nacional não há disponível instrumentos de avaliação do 

desempenho ocupacional que incluam todas as ocupações e, por vezes, o enfoque acaba se 

limitando ao desempenho nas AVD, deixando em segundo plano as demais ocupações e, ainda 

assim, não abrangem todas que fazem parte desse grupo (Canon, Almeida e Novelli, 2016). 

Avaliar apenas as AVD não representa a heterogeneidade de desempenho das pessoas idosas, 

fazendo com que as ocupações do cotidiano do indivíduo sejam subavaliadas, influenciando no 

raciocínio clínico do profissional. 

A partir dos aspectos mencionados acima, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 

perfil de desempenho ocupacional das pessoas idosas frequentadoras da Oficina “Deu Branco” 

da Universidade Federal de São Paulo no campus Baixada Santista, no período pré e durante 

pandemia da COVID-19, no formato presencial e remoto, visando mapear esse perfil de 
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desempenho ocupacional considerando os diversos grupos de atividades, ampliando o escopo 

de grupos de atividades comumente avaliados e analisando o impacto do período de 

distanciamento físico na vida destas pessoas idosas causada pela pandemia da COVID-19.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O projeto, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que 

dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos sob 

Resolução nº 466/2012 (Brasil, 2013), foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de São Paulo, via Plataforma Brasil, sob o parecer n° 

1184/2019. 

O estudo aconteceu em três etapas: 

- 1ª etapa da coleta de dados presencial em uma amostra de idosos participantes da Oficina 

“Deu Branco”, com início e término em novembro de 2019. 

- 2ª etapa da coleta de dados virtual em uma amostra de idosos participantes da Oficina “Deu 

Branco”, com início em julho de 2020, com as análises finalizadas no mês de setembro de 2020. 

- 3ª etapa da coleta de dados virtual com os idosos participantes da primeira etapa para nova 

análise em relação aos aspectos do distanciamento físico pela pandemia da COVID-19.  

 A Oficina “Deu Branco” pertence ao Programa de Extensão do Serviço de Atendimento 

ao Envelhecimento Cognitivo (SAEC) da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada 

Santista, que realiza encontros que promovem a estimulação funcional-cognitiva a idosos com 

queixas subjetivas de memória em atividades lúdicas e sociais. 

Na primeira etapa, no período de novembro de 2019, foi realizado o convite para as 

pessoas idosas participantes da Oficina “Deu Branco” para que participassem do estudo 

presencialmente. As coletas de dados foram realizadas ao final da oficina, que ocorriam às 

quartas-feiras das 8h30 às 10h00 e das 10h15 às 11h45.  

Na segunda etapa, no período de julho a setembro de 2020, foi realizado o convite para 

a nova turma das pessoas idosas participantes da Oficina “Deu Branco”, que aconteceu no 

formato virtual devido ao período de distanciamento físico pela pandemia da COVID-19. Nessa 

etapa, a coleta de dados sobre o desempenho ocupacional, no período pré e durante a pandemia 

do novo coronavírus, aconteceu simultaneamente. 
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A terceira etapa também ocorreu no mesmo período e os idosos da primeira etapa foram 

contatados novamente para uma nova coleta de dados, no formato virtual, referente ao 

desempenho ocupacional no período de pandemia da COVID-19. Em ambas as etapas virtuais, 

as coletas de dados aconteceram por meio da plataforma de chamada de vídeo do Whatsapp ou 

por ligações telefônicas, agendadas previamente de acordo com a disponibilidade de cada 

participante. 

O tempo de aplicação do protocolo de avaliação, em cada idoso, levou em média 30 

minutos e as análises realizadas foram feitas por meio das planilhas do programa Excel 2010 

para Microsoft Windows. 

 Como critério de inclusão, as pessoas idosas deveriam ter 60 anos ou mais; estar 

matriculadas na Oficina; aceitar participar do estudo assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e conseguir participar da pesquisa, respondendo ao questionário, tanto no 

formato presencial para a primeira etapa, como no formato remoto para a segunda e terceira 

etapa. 

Durante a coleta de dados, foram colhidas as variáveis sociodemográficas, que incluíam 

nome, idade, data de nascimento, endereço, telefone, sexo, escolaridade, profissão, tempo de 

aposentadoria, se possui algum problema de saúde e, se sim, quais.  

 Posteriormente, aplicamos a Escala de Avaliação de Incapacidade na Demência - 

Versão Longa (DADL-BR) (Canon e Novelli, 2014) para avaliar os grupos das atividades 

realizadas. A escala possui 103 itens dividido nos domínios: Higiene, Vestuário, Continência, 

Alimentação, Mobilidade Funcional, Cuidado com Equipamentos Pessoais, Atividade Sexual, 

Descanso e Sono, Preparação da Refeição, Gerenciamento da Comunicação, Atividade Fora de 

Casa, Finanças e Correspondências, Manutenção de Saúde, Cuidar de Outros, Cuidar de 

Animais, Lazer e Tarefas de Casa, Atividades Religiosas, Educação, Trabalho e Participação 

Social. Essa escala também nos permite  identificar além do desempenho específico o impacto 

do funcionamento executivo, considerando a iniciativa, organização e planejamento e a 

realização efetiva das pessoas idosas nas ocupações.  

Neste instrumento é possível excluir grupos de atividades que não fazem parte do 

cotidiano das pessoas  idosas e a pontuação é expressa em porcentagem de independência, sendo 

que porcentagens mais altas indicam um melhor desempenho.  

 É importante ressaltar que a escolha pela aplicação deste instrumento se baseou no fato 

de que, apesar de ele ser proposto para avaliar incapacidade na demência, apresenta aspectos 

positivos para a sua aplicação em idosos, de uma forma geral, baseado nos seguintes aspectos: 
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1. Seu formato e estrutura de respostas permitem sua aplicação em pessoas idosas no 

geral; 

2. É o único instrumento disponível em português que avalia todas as ocupações 

propostas pela AOTA; 

3. É estruturado para analisar, além do desempenho propriamente dito, aspectos 

relacionados ao funcionamento executivo como, a iniciativa, o planejamento e organização e a 

realização efetiva das atividades. 

Além dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, foram  considerados  os relatos 

de cada pessoa idosa durante as aplicações do protocolo, visando um melhor entendimento deste 

desempenho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 20 pessoas idosas, sendo 12 pessoas participantes do grupo  

de 2019 e 8 pessoas em 2020. Durante a 3ª fase da coleta de dados, registramos uma perda 

amostral de uma pessoa idosa participante, que teve uma piora em seu quadro de saúde 

(isquemia cerebral), interferindo na sua capacidade de responder o questionário efetivamente, 

sendo que a amostra final foi de 19 pessoas idosas.  

Dos idosos participantes, 89,47% eram do sexo feminino, com média de idade de 73 

anos (±6,14) e de 11 anos de escolaridade (±3,80). Dos 19 idosos, 68,42% eram aposentados 

há mais de 5 anos, 15,79% não recebiam aposentadoria, pois nunca trabalharam formalmente e 

15,79% ainda trabalham sendo uma de faxineira, uma cozinheira autônoma, fazendo marmitas 

para venda e uma como esteticista.  

Nas variáveis sociodemográficas, perguntamos sobre problemas de saúde e 78,95% 

relataram possuir problemas, sendo que 57,89% dos idosos apresentavam pressão alta, 21,05%  

hipotiroidismo, 21,05% eram diabéticos, 10,53% apresentavam problemas respiratórios, como 

asma e bronquite alérgica, e 5,26% relataram possuir outros problemas como colesterol alto, 

artrose, ansiedade, arritmia cardíaca, tremores, aneurisma abdominal e lesão cerebral. 

 

3.1 Resultados pré e durante pandemia da COVID-19 

 

 Na análise dos resultados pelo desempenho das pessoas idosas antes da pandemia, no 

domínio Higiene, Vestuário, Continência, Mobilidade Funcional e Cuidados com 
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Equipamentos Pessoais, 100% das pessoas idosas relataram realizar essas atividades de forma 

efetiva, isto é, sem dificuldades. Na terceira fase de avaliação, que envolvia o período de 

distanciamento físico pela pandemia da COVID-19, somente o domínio Mobilidade Funcional 

sofreu alterações em relação a sua efetividade, indo de 100% para 94,74% de realização efetiva. 

Uma idosa participante (5,26%) relatou ter sofrido uma queda dentro de casa, fraturando a pelve 

e perdendo sua mobilidade temporariamente, o que fez com que sua filha se mudasse para sua 

casa com o objetivo de auxiliar nas suas atividades de vida diária. 

No domínio Alimentação, no período pré pandemia 100% das pessoas idosas realizaram 

essa ocupação de forma efetiva. Na análise dos resultados no período da pandemia da COVID-

19, duas pessoas idosas (10,53%) relataram alterações nos padrões alimentares, sendo que uma 

mencionou estar comendo mais e a outra mencionou estar comendo menos do que antes, devido 

ao estresse e ansiedade causados pela pandemia. Apesar desses relatos, ambas relataram decidir 

quando se alimentar e continuaram conseguindo fazer ar atividade com 100% de realização 

efetiva. Além disso, neste domínio, um dos idosos participantes (5,26%) disse não precisar 

decidir quando queria comer ou quais talheres usar, pois reside em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), e essa etapa da ocupação é realizada pela ILPI. 

No domínio Descanso e Sono, no período pré pandemia 78,95% dos idosos relataram 

não ter problemas com essa ocupação, realizando-a efetivamente, sendo que apenas quatro 

pessoas idosas (21,05%) relataram problemas de insônia. Na análise do período de pandemia 

as dificuldades de desempenho nesta ocupação aumentaram, sendo que 47,37% das pessoas 

idosas relataram apresentar dificuldades nesta ocupação com a pandemia, devido ao estresse e 

ansiedade causados pela preocupação e pelo medo da contaminação de si e de outros, resultando 

em 52,63% de pessoas idosas que realizam efetivamente essa atividade.  

Segundo Brooks et al. (2020), os fatores estressores durante o período de isolamento 

social, como a duração da pandemia, o medo e a incerteza da infecção, a frustração e o tédio 

causados pelo empobrecimento das atividades, a distância das pessoas que ama e a perda de 

liberdade, criam efeitos que acarretam a ansiedade, irritabilidade e exaustão, afetando 

diretamente os padrões de sono e alimentação. 

Já no domínio Atividade Sexual, das pessoas idosas que realizam essa ocupação 

(31,58%), 100% relatou desempenhá-la de forma efetiva no período pré pandemia. Dos que 

relataram não desempenhar essa atividade, 21,05% relataram ser por conta da viuvez e 47,37% 

relataram ser por outras questões pessoais. Vale ressaltar que mesmo as pessoas idosas que 

relataram não realizar atividade sexual, têm sua sexualidade preservada e esta atividade pode 
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contribuir para a qualidade de vida (Alencar et al., 2016). A sexualidade na velhice é um tema 

atravessado por estigmas que faz com que essa população seja vista com vulnerabilidade, 

muitas vezes os reduzindo às doenças crônicas que permeiam a idade, os impedindo de 

vivenciar essa experiência como um processo natural, o que traz um alerta para os profissionais 

de saúde de que essa ocupação precisa ser  avaliada considerando a proposição de ações que 

contemplem a integralidade do cuidado do idoso (Marques et al., 2015; Alencar et al., 2016). 

 No domínio Gerenciamento da Comunicação, 100% das pessoas idosas relataram 

realizar atividades de comunicação por telefone de forma efetiva no período pré pandemia,  e 

26,32% relataram não possuir computador ou não gostar de utilizá-lo. No período da pandemia, 

68,42% dos idosos relataram ter aprendido a utilizar novas ferramentas, com o intuito de se 

comunicar com a família e com os amigos através de chamadas de vídeo ou de lives pelas redes 

sociais, além de terem aprendido a jogar jogos, compartilhar mensagens ou usar outros recursos 

disponíveis. Entretanto, houve um aumento na porcentagem de idosos sem acesso à 

computadores para 36,84%, que relatam não possuir mais computador (5,26%) ou não estar 

conseguindo utilizar por conta do uso dos netos que precisam do equipamento para assistir as 

aulas remotas (5,26%). 

Já no domínio Finanças e Correspondências, apenas 26,32% das pessoas idosas 

apresentaram realização efetiva no período pré pandemia, sendo que 26,32% relataram possuir 

suas finanças organizadas por familiares (como marido, filhos ou netos). Dos idosos que ainda 

organizam suas finanças, 100% relataram não enviar mais cartas e correspondências e 47,37% 

relataram dificuldades com serviços bancários pela internet (como pagar contas, verificar saldo 

e realizar transferências). Na avaliação no período da pandemia, 36,84% das pessoas idosas 

relataram que passaram a ter suas finanças organizadas por familiares, 36,84% relataram não 

conseguir organizar efetivamente suas finanças pela internet, sendo que apenas 5,26% disse ter 

aprendido, durante o período da pandemia da COVID-19, a usar os recursos de serviços 

bancários pela internet.  

Segundo Camacho, Thimoteo e Souza (2020), as tecnologias de comunicação e 

informação têm se mostrado como um importante recurso para o aprendizado e para a troca de 

conhecimentos, debates e interação, permitindo a autonomia e a independência no processo 

interativo e singular. A pandemia da COVID-19 tem imposto uma série de restrições e novas 

configurações sociais, principalmente para os idosos, que têm precisado realizar um esforço 

maior para se adaptar ao novo cotidiano tão atrelado à tecnologia, o que nos chama atenção 

para os atuais desafios e barreiras que possivelmente devem estar sendo enfrentados. Além 
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disso, podemos ver como a informatização vem crescendo nos últimos anos na sociedade 

contemporânea, tornando-se cada vez mais necessário que seus membros sejam detentores 

desse conhecimento. Tal apontamento foi evidenciado pelo fato de que os idosos participantes 

não escrevem mais cartas atualmente, utilizando apenas de dispositivos móveis para essa 

comunicação. 

 No domínio Atividades Fora de Casa, 100% das pessoas idosas relataram realizar essa 

ocupação, conseguindo se organizar para realizá-la de forma segura no período pré pandemia. 

No entanto, todos relataram que precisaram adaptar suas saídas de casa no período da pandemia 

da COVID-19 e restringir os locais frequentados, devido aos cuidados necessários, sendo que 

68,42% dos idosos relataram que as atividades fora de casa se resumiam a idas ao mercado, 

63,16% a idas à farmácia, 26,32% idas ao banco, 26,32% idas à feira, 26,32% visita aos filhos, 

21,05% para caminhar na praia, 10,53% em sair para passear de carro e 5,26% em idas ao 

médico, idas à padaria, idas à missa, em passeios no shopping e em passeios com os animais de 

estimação. É importante ressaltar que 31,58% das pessoas idosas relataram não sair nos 

primeiros meses de pandemia, nem mesmo para ir ao mercado ou à farmácia, contando com a 

ajuda de vizinhos e familiares ou através do uso de aplicativos para pedido de compras e outras 

necessidades.  

 A tabela 1 apresenta as atividades realizadas na ocupação Atividades Fora de Casa no 

período da pandemia. 

Tabela 1 - Atividades do domínio Atividades Fora de Casa no período da pandemia da 

COVID-19 

Atividades Porcentagem 

Ir ao mercado 68,42% 

Ir à farmácia 63,16% 

Ir ao banco 26,32% 

Ir à feira 26,32% 

Visitar familiares 26,32% 

Caminhar na praia 21,05% 

Passear de carro 10,53% 

Ir ao médico 5,26% 

Ir à padaria 5,26% 

Ir à missa 5,26% 

Passear em shopping 5,26% 

Passear com animais de estimação 5,26% 
Fonte: Elaboração própria 
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O estudo de Gerhard e Peñaloza (2018) aponta que as feiras livres podem ser 

consideradas promotoras de saúde a partir do momento que produzem uma forte interação 

social e contato humano entre vendedor e comprador. Essa percepção pode ser ampliada para 

outros espaços de interação e contato, como o mercado, farmácia, banco, consultas médicas, 

padaria, igreja, entre outros, mostrando o quanto a quebra da rotina e das relações sociais podem 

impactar na saúde mental das pessoas idosas. 

 No domínio Manutenção da Saúde, na análise do período pré pandemia, 100% dos 

idosos relataram praticar algum hábito de vida saudável, sendo que 84,21% relataram possuir 

bons hábitos de alimentação, 63,16% realizam caminhadas, 26,32% vão à academia, ginástica 

ou musculação, 26,32%% vão para a hidroginástica, 15,79% fazem alongamento, 15,79% 

fazem pilates, 10,53% fazem dança ou zumba, 10,53% relatou andar de bicicleta e 5,26% 

realizam acupuntura. Em relação ao uso de medicações, 15,79% das pessoas idosas relataram 

não fazer uso de medicações e uma das pessoas idosas (5,26%) não faz uso de forma 

independente por morar em uma ILPI que já lhe fornece os remédios.  

 No entanto, no período de pandemia da COVID-19, 73,68% dos idosos tiveram que 

adaptar suas atividades ou não realizá-las, 52,63% dos idosos relataram ainda estar realizando 

práticas de boa alimentação, 36,84% relataram estar realizando aulas de alongamento e 

ginástica online, 31,58% relataram estar realizando atividades de caminhada na praia, 10,53% 

relataram realizar atividades de teleconsulta, 5,26% relatou estar voltando para a acupuntura 

aos poucos, assim como outros 5,26% relataram estar realizando pilates online, estar utilizando 

equipamentos de academia no local onde mora, realizando atividade de dança online ou 

realizando atividades de meditação e relaxamento online. 

A tabela 2 apresenta as atividades realizadas na ocupação Manutenção da Saúde no 

período pré e durante a pandemia. 

Tabela 2 - Atividades do domínio Manutenção da Saúde no período pré e durante 

pandemia da COVID-19 

Atividades Porcentagem Pré  

Pandemia 

Porcentagem Durante 

Pandemia 

Boa alimentação 84,21% 52,63% 

Caminhadas 63,16% 31,58% 

Academia* 26,32% 5,26% 

Hidroginástica 26,32% - 

Alongamento* 15,79% 36,84% 

Pilates* 15,79% 5,26% 

Dança* 10,53% 5,26% 
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Andar de bicicleta 10,53% - 

Acupuntura 5,26% 5,26% 

Meditação* - 5,26% 

Teleconsulta* - 10,53% 

*Atividades realizadas online e no local onde moram no período durante a pandemia da COVID-19. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O estudo de Malta et al. (2020) aponta que a prática de atividades físicas também 

apresentou mudanças devido à pandemia. Antes do período de distanciamento físico, os 

participantes realizavam atividades físicas de maneira suficiente e regular, portanto o percentual 

de praticantes dessa atividade caiu consideravelmente (passou de 30,4% de idosos praticantes 

da atividade para 14,2% no período da pandemia). Por sua vez, o sedentarismo também 

aumentou, na qual as atividades se resumiram basicamente por assistir televisão e utilizar 

computador ou tablet como entretenimento e ferramenta de aproximação social. 

No domínio Preparação de Refeição, houve 100% de realização efetiva, sendo que 

apenas uma pessoa (5,26%) não realizava essa atividade por morar em uma ILPI no período pré 

pandemia. Na avaliação no período da pandemia da COVID-19, 89,47% das pessoas idosas 

relataram estar preparando sua comida e apontaram a importância do preparo das refeições para 

que tivessem uma ocupação significativa no cotidiano, que havia se empobrecido devido ao 

distanciamento físico. Dos participantes, 36,84% relataram estar cozinhando mais e 

experimentando novas receitas durante esse período, como uma ressignificação e melhora do 

repertório das suas atividades cotidianas.  

 No domínio Cuidado dos Outros, 73,68% das pessoas idosas relataram cuidar de 

funcionários, netos ou de outras pessoas. Dentre elas, 68,42% decidiram contratar ou 

supervisionar funcionários, como faxineiras, e 42,11% relataram cuidar dos netos ou sobrinhos, 

no período pré pandemia. No entanto, 47,37% dos idosos dispensaram a ajuda de funcionários 

dentro de casa e tiveram que assumir as atividades e realizá-las por si só ou deixaram de receber 

visitas dos netos e sobrinhos, não auxiliando nos seus cuidados durante o  período da pandemia 

da COVID-19. Dessas pessoas idosas que informaram cuidar de outros, 100% desempenham a 

atividade com realização efetiva, não apresentando dificuldades.  

 Em relação ao domínio Cuidado de Animais, apenas 21,05% realizavam essa ocupação, 

havendo 100% de realização efetiva no período pré pandemia e o resultado se manteve na 

análise dos resultados da pandemia da COVID-19. No estudo de Souto et al. (2019), a presença 

de um animal de estimação no cotidiano dos idosos foi apontado como responsável pela 
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diminuição da solidão, estresse e tristeza, potencializando sentimentos de conforto e alegria, 

distração, sensação de companhia e aumento de autoestima até mesmo para os idosos que não 

demonstravam um vínculo afetivo forte com seu animal de estimação.  

Quando perguntado para todos os idosos participantes da pesquisa sobre o cuidado de 

plantas, que não estava presente como um domínio do instrumento utilizado, 57,89% dos idosos 

relataram realizar esse cuidado e consideraram como uma atividade de igual importância. A 

conexão com a natureza faz parte do desenvolvimento humano e em tempos de pandemia, 

limitar o acesso a áreas verdes pode agravar os danos na saúde física e mental das pessoas. 

Trazer a natureza para dentro de casa pode suavizar esses efeitos, pois o contato com as plantas 

afeta como o ser humano se sente, como ele trabalha e cria. Essa conexão causa inspiração e 

aumenta sua produtividade, resultando na sensação de bem estar. Além disso, a realização da 

atividade de cuidado com plantas apresenta efeitos benéficos na redução de estresse e ansiedade 

causados pelo período de pandemia e distanciamento físico (Deng e Deng, 2018; Reis, Reis e 

Nascimento, 2020). 

 No domínio Tarefas de Casa, 89,47% das pessoas idosas realizavam tarefas domésticas 

no período pré e durante a pandemia da COVID-19. Em relação às atividades de Lazer, 42,11% 

relataram gostar de sair para jantar fora, ir em restaurantes ou ir em cafés, 42,11% relataram 

gostar de ir ao cinema, 42,11% relataram gostar de passar o tempo com a família e amigos, 

36,84% relataram participar de viagens e excursões em grupo, 21,05% relataram participar de 

atividades grupais no SESC (Serviço Social do Comércio – Santos), 15,79% relataram gostar 

de ir ao shopping para passear ou fazer compras, 10,53% relataram gostar ir em shows, 10,53% 

relataram frequentar teatros, 10,53% relataram gostar de ir à praia para passar o tempo ou 

caminhar e 5,26% apontaram gostar de assistir documentários, gostar de bordar e de yoga. 

Todos relataram realizar as ocupações com 100% de eficiência. 

Quando avaliados posteriormente, todos os participantes relataram ter que reinventar e 

adaptar suas atividades durante o período de distanciamento físico, ainda conseguindo realizar 

com 100% de eficiência, sendo que 100% dos participantes relataram estar assistindo televisão 

como distração e 47,37% relataram que aprenderam a usar novas plataformas de streaming 

como Netflix e YouTube, para ver filmes, séries, documentários, palestras e notícias. Como dito 

no domínio anterior, 57,89% relataram que realizavam as atividades de jardinagem e cuidado 

às plantas como lazer, 42,11% relataram realizar atividades de leitura, 31,58% relataram visitar 

família e amigos próximos em casa ou sair para tomar café, 26,32% relataram realizar 

atividades de crochê, 21,05% relataram arrumar a casa como  atividade de lazer, 15,79% 
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realizavam atividades físicas e atividades de caminhada, 15,79% faziam atividades de tricô, 

10,53% costuravam, 10,53% relataram assistir teatro online, 10,53% ouviam música, 10,53% 

escreviam contos e outros 10,53% relataram fazer palavras-cruzadas para manter a cognição 

ativa. Ainda, apareceram relatos como passear  de carro, assistir futebol, fazer oração, ter 

contato online com família e amigos, jogar quebra-cabeça, jogar jogos no celular, jogar bingo 

online, fazer bordado, realizar pintura, transcrever livros, ir ao mercado e fazer cursos (sendo 

representado por 5,26% dos idosos). 

A tabela 3 apresenta as atividades que os participantes relataram considerar como 

ocupação de Lazer no período pré e durante a pandemia: 

Tabela 3 - Atividades do domínio Lazer no período da pandemia da COVID-19 

Atividades Porcentagem Pré  

Pandemia 

Porcentagem Durante 

Pandemia 

Jantar fora 42,11% - 

Cinema 42,11% - 

Estar com família e 

amigos 

42,11% 31,58% 

Viajar 36,84% - 

Atividades grupais  21,05% - 

Ir ao shopping 15,79% - 

Ir a shows 10,53% - 

Ir a teatro* 10,53% 10,53% 

Ir à praia 10,53% - 

Assistir televisão - 100,00% 

Jardinagem - 57,89% 

Netflix e Youtube - 47,37% 

Leitura - 42,11% 

Crochê - 26,32% 

Arrumar a casa - 21,05% 

Atividades físicas - 15,79% 

Tricô - 15,79% 

Costura - 10,53% 

Ouvir música - 10,53% 

Escrever contos - 10,53% 

Palavras-cruzadas - 10,53% 

Outros - 5,26% 

*Atividade realizada online e no local onde moram no período durante a pandemia da COVID-19. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No estudo de Ribeiro et al. (2020), os idosos mencionaram que o lazer é uma tarefa 

muito importante em suas vidas devido a diversos fatores, como o relaxamento, diversão, 
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prazer, quebra da rotina, socialização, melhora na qualidade de vida e bem estar, com ênfase 

para a relação entre o lazer e a melhora da sua saúde física e mental. Portanto, o estudo 

demonstra o quão importante essa dimensão da vida é, sendo diretamente afetada pela pandemia 

e pelo distanciamento físico. 

 No domínio Atividades Religiosas, das pessoas idosas que realizavam essa ocupação 

(89,47%), 100% realizavam de forma efetiva no período pré pandemia. Descrevendo as 

atividades religiosas, 68,42% relataram ser católicos, 26,32% espíritas kardecistas, 10,53%  

Seicho No Ie e 5,26%  budistas. Na análise do período de pandemia da COVID-19, todos os 

idosos relataram que realizaram suas atividades em casa, por conta do período de 

distanciamento físico, através de encontros por videochamada, assistindo as missas pela 

televisão ou rezando sozinhos. Em dados apresentados pela pesquisa de Cardoso e Ferreira 

(2009), foi possível apontar a importância do suporte espiritual, emocional e social fornecido 

pela religião para o bem-estar na velhice. Os resultados nos mostram a importância em se 

adaptar tal atividade com o intuito de amparar as pessoas idosas mesmo durante um período 

atípico e continuar oferecendo apoio no enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

 No domínio Educação, as pessoas idosas apresentaram 100% de realização efetiva no 

período pré e durante a pandemia da COVID-19. Todos relataram ter participado, em algum 

momento, da Oficina “Deu Branco” da Unifesp, no ano de 2019 ou de 2020. Apenas uma das 

pessoas idosas (5,26%) não conseguiu comparecer ao curso assiduamente por motivos de estar 

cuidando do seu marido, relatando que retornaria no próximo ano para participar com afinco. 

Descrevendo a participação em outras atividades de Educação, 26,32% relataram participar de 

atividades grupais, no SESC ou UNESP (Universidade Estadual Paulista), 21,05% participaram 

de outras atividades sobre autoconhecimento e espiritualidade, 15,79% acompanharam 

diariamente as notícias para se manter informado, 10,53%  participaram de aulas de inglês, 

10,53% de aulas de informática, 10,53% assistiram documentários e 10,53% leram livros, 

jornais e revistas. Além disso, 5,26% participaram de aulas de culinária, clubes de poetas, teatro 

e podcast.  

A tabela 4 apresenta as atividades realizadas na ocupação Educação no período pré 

pandemia. 

 

Tabela 4 - Atividades do domínio Educação no período pré pandemia da COVID-19 

Atividades Porcentagem 

Oficina “Deu Branco” 94,74% 

Atividades grupais em Instituições 26,32% 
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Autoconhecimento e espiritualidade 21,05% 

Notícias  15,79% 

Aulas de inglês 10,53% 

Aulas de informática 10,53% 

Documentários 10,53% 

Leitura de livros, jornais e revistas 10,53% 

Aulas de culinária 5,26% 

Teatro 5,26% 

Clube de poetas 5,26% 

Podcast 5,26% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise do período de pandemia da COVID-19, foi possível analisar que todos os 

idosos participantes tiveram que adaptar suas atividades, realizando-as remotamente através 

dos grupos virtuais que ocorriam pela ferramenta do Google Meet, grupos de Whatsapp ou 

televisão e YouTube, para ver documentários, palestras e notícias. Como dito por Camacho, 

Thimoteo e Souza (2020) a construção das novas tecnologias da informação e comunicação tem 

como propósito construir ambientes de aprendizagem cooperativos através desse importante 

recurso presente atualmente no cotidiano dos idosos, o que torna o processo de aprendizagem 

mais dinâmico.  

No domínio Trabalho, das pessoas idosas que ainda realizavam essa ocupação de forma 

remunerada ou voluntária (52,63%), 100% realizavam de forma efetiva no período pré 

pandemia. Dentre elas, 36,84% exerciam trabalhos voluntários em organizações religiosas ou 

em outras instituições, trabalhando na tesouraria, administração, realização de palestras, 

atividades em grupo da instituição ou na alfabetização de jovens infratores e 15,79% 

trabalhavam remuneradamente, sendo cozinheira autônoma, faxineira e esteticista. Na 

avaliação do período da pandemia da COVID-19, todas as atividades tiveram que ser adaptadas 

ou interrompidas durante este período, substituindo os trabalhos voluntários presenciais por 

atividades de caridade, que passaram a ocorrer através da transferência de dinheiro para 

instituições ou através da doação de roupas e produtos afins, enquanto os outros trabalhadores 

(21,05%) tiveram que interromper suas atividades, como a faxina, a confecção de marmitas, os 

trabalhos de esteticista e a alfabetização de jovens infratores, totalizando 78,95% de realização 

efetiva.  

Como dito pelos próprios participantes, a interrupção dessa atividade trouxe 

consequências para o seu cotidiano financeiro e social. Quando inseridos na rotina de trabalho, 

os idosos relataram se sentir mais prestativos, contribuindo com os gastos da casa e possuindo 

independência financeira para comprar o que gostariam sem a supervisão de filhos ou netos. 
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No caso de uma idosa participante da pesquisa, ao perder o emprego durante a pandemia da 

COVID-19, foi necessário que ela e seu esposo se mudassem para a casa do filho, recebendo 

uma mesada para seu sustento. Portanto, em sua fala foi enfatizada a perda da autonomia e 

independência em poder decidir como utilizar o  dinheiro da forma como quisesse e sem se 

sentir pressionada. 

 No domínio Participação Social, 100% realizavam essa ocupação e de forma efetiva no 

período pré pandemia, sendo que as pessoas idosas relataram ter contato constante com 

familiares ou amigos, participar de reuniões familiares e das atividades oferecidas pela 

comunidade. Mesmo durante o período de distanciamento físico, os participantes relataram 

conseguir manter contato com seus parentes e amigos, seja virtualmente através das chamadas 

de vídeo e conversa por aplicativos, ou mesmo por encontros presenciais nas caminhadas no 

shopping, na praia ou nos encontros com a família aos finais de semana. Durante a pandemia 

da COVID-19, a interação online contribuiu para que a distância social fosse minimizada 

através da utilização da internet e suas ferramentas. A educação, o trabalho e o contato social à 

distância certamente não resolveram as limitações impostas pelo distanciamento físico, mas 

permitiram que essa crise não fosse ainda maior (Primo, 2020). 

No decorrer da análise da pesquisa, percebemos que um dos idosos não realizava muitas 

das atividades por morar numa ILPI. Esse participante relatou não poder escolher os horários 

para comer, pois a Instituição já possui uma rotina, assim como não conseguir participar das 

atividades de Preparação de Refeição, utilização de equipamento eletrônicos como computador, 

se organizar para tomar seus medicamentos, optar por ter animais ou plantas e cuidar deles ou 

realizar tarefas de limpeza da casa.  

É importante ressaltar que a não realização de algumas ocupações pela pessoa idosa que 

mora em ILPI não significa que ela não possua capacidade de realização efetiva, apenas que 

nesse contexto a instituição possui sua organização própria e as realiza de acordo com o seu 

planejamento. Portanto, como dito por Trindade et al. (2013), idosos institucionalizados 

apresentam menor desempenho cognitivo, o que leva ao comprometimento das habilidades 

funcionais e o aumento da depressão em relação aos idosos que vivem na sociedade praticando 

suas atividades com maior autonomia e independência. Isso nos alerta para um cuidado 

redobrado, uma vez que pode ocorrer o empobrecimento das atividades realizadas por idosos 

que moram nas ILPI, como mostra o perfil de uma pessoa idosa participante da pesquisa, que 

muitas vezes não conseguem desempenhar tarefas que auxiliariam na manutenção e 

estimulação das suas capacidades. 
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Na tabela 5, é possível analisar em quais domínios os idosos tiveram maior dificuldade 

no período pré e durante a pandemia da COVID-19. É apresentado apenas o domínio de 

Realização Efetiva, pois os domínios em Iniciativa e Planejamento e Organização não sofreram 

alterações na porcentagem na comparação pré pandemia e durante o período de pandemia da 

COVID 19. A porcentagem foi medida de acordo com a quantidade de idosos que realizaram a 

atividade efetivamente: 

 

Tabela 5 - Atividades realizadas de acordo com a Realização Efetiva no período pré e 

durante pandemia da COVID-19 

Domínios Realização Efetiva 

Pré Pandemia 

Realização Efetiva 

Durante a Pandemia 

Higiene 100% 100% 

Vestuário 100% 100% 

Continência 100% 100% 

Alimentação 100% 100% 

Mobilidade Funcional 100% 94,74% 

Cuidado com Equipamentos Pessoais 100% 100% 

Atividade Sexual 100% 100% 

Descanso e sono 78,95% 52,63% 

Preparação da Refeição 100% 100% 

Gerenciamento da Comunicação  100% 100% 

Atividades Fora de Casa 100% 100% 

Finanças e Correspondências 26,32% 26,32% 

Manutenção da Saúde 100% 100% 

Cuidado dos Outros 100% 100% 

Cuidado de Animais 100% 100% 

Lazer e Tarefas de Casa 100% 100% 

Atividades Religiosas 100% 100% 

Educação 100% 100%  

Trabalho 100% 78,95% 

Participação Social 100% 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Nos demais itens, apesar dos idosos terem relatado precisar adequar as ocupações para 

realização durante o período da pandemia da COVID-19, conseguiram realizar efetivamente de 

forma independente, sem apresentar problemas ou precisar da ajuda de terceiros. 

 É importante mencionar que o estudo apresenta limitações, como o número reduzido de 

participantes, pois durante o período da coleta de dados nos deparamos com a pandemia da 

COVID-19, que interrompeu a pesquisa por oito meses e interferiu na amostra final. A 

quantidade de participantes nos permite ter as informações iniciais sobre o estudo, mas não 
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permite generalizar os dados. Dessa forma, uma pesquisa com um número amostral maior 

precisa ser conduzida para que possa ser possível compreender o impacto da pandemia da 

COVID-19 no desempenho ocupacional dos idosos de uma forma mais ampla.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises, no período pré pandemia da COVID-19, a independência foi 

mantida na maioria das ocupações, sendo que as pessoas idosas apresentavam dificuldades de 

desempenho em apenas em 2 dos 20 domínios como, Descanso e Sono e Finanças e 

Correspondências, sendo que as dificuldades se relacionavam a realização efetiva. Já durante a 

pandemia da COVID-19, houve dificuldade de desempenho em 4 dos 20 domínios, que foram 

Mobilidade Funcional, Descanso e Sono, Finanças e Correspondências e Trabalho, 

impossibilitando a sua realização efetiva.  

É importante analisar o repertório de atividades dos idosos de uma maneira mais ampla, 

apontando a importância de disponibilizar instrumentos de avaliação voltados para o 

mapeamento do desempenho para além das comumente avaliadas, como as Atividades Básicas 

de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária, sendo necessária a inclusão de outras 

ocupações como, Descanso e Sono, Educação, Trabalho, Brincar, Lazer, e Participação Social 

para que o desempenho dos idosos não sejam subavaliado pelos profissionais que acompanham 

cada situação. Por mais que o instrumento utilizado tenha um repertório amplo de avaliação, as 

ocupações são heterogêneas e diversas, podendo ainda assim existir a falta de algumas 

atividades a serem avaliadas, como o item “Cuidado de Plantas”. 

Foi possível concluir que apesar dos idosos possuírem algumas dificuldades já 

esperadas, como a dificuldade com o ambiente virtual, a participação desses idosos no seu 

ambiente social não foi impossibilitada. Somado a isso, observa-se a interferência do 

distanciamento físico na esfera biopsicossocial das ocupações do cotidiano das pessoas idosas 

nos mais diversos domínios, ficando evidente a capacidade dos idosos participantes em 

ressignificar seu cotidiano no enfrentamento da pandemia da COVID-19 com o objetivo de 

continuar realizando suas atividades e dar sentido para elas, colocando-se à disposição para 

aprender e se adequar às novas tecnologias, assegurando a sua participação social, mesmo em 

tempos atípicos. 
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