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to emocional no cuidado a idosos 

durante a pandemia  

COVID-19 

Contactos:  

Telefone:  279348037 

Mail:  carlaoliveira-clds4g@misericordiamogadouro.com 

 



 A crise pandémica que atravessamos, alterou completamente as rotinas 

da população. Estas alterações afetam particularmente os idosos.  

 Enquanto grupo de risco,  se vêm impossibilitados  do contacto físico 

com os seus familiares e ou significativos. 

 É importante nesta fase ter conhecimento de estratégias e aspetos a 

ter em atenção junto da população idosa:   

 É normal sentir medo, ansiedade, irritação, revolta face à situação de 

distanciamento e isolamento social. 

 É natural ter dúvidas e sentir-se inseguro sobre a melhor  forma de 

prestar cuidados. 

 Tente ter presente  e cumprir as recomendações gerais de DGS, tais 

como: 

 * Evitar saídas ao exterior; 

 * Reforçar os hábitos de higiene; 

 * Cobrir a tosse/espirros com o braço ou lenço de papel; 

 * Evitar tocar com as mãos na cara; 

 * Limpar e desinfetar os objetos de uso pessoal; 

 Tente manter as rotinas; 

 Procure tomar a medicação de forma rigorosa, e ter uma alimentação 

saudável; 

  Forneça fontes de distração/estimulação. 

 

Nesta fase é importante ter em atenção os doentes com quadro de demência, 

assim é importante perceber:  

 O doente pode apresentar-se mais confuso ou agitado que o habi-

tual, verificar  existência: 

 * Sintomas físicos, como dor ou desconforto; 

 * Sintomas psíquicos, como ansiedade ou aborrecimento; 

 * Alguma necessidade não atendida como fome, sede ou contato físi-

co; 

 * Dificuldades ou limitação na execução de tarefas como o uso de 

WC; 

 No caso de tentativa de saída de casa, averiguar possibilidade de: 

 * Guardar casacos, carteiras e sacos de compras em armários, em vez 

de os deixar junto à porta; 

 * Pendurar uma cortina de forma a esconder a porta de casa, para mi-

nimizar a tentação de a abrir e sair; 

 * Reforçar o envolvimento da pessoa nos afazeres domésticos como 

dobrar roupa, pôr a mesa ou lavar a louça. 


