
Nota do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa de pesquisadores da Fiocruz: 

 COVID19 e Saúde da Pessoa Idosa: apoio ao isolamento para pessoas de todas as idades 

A OMS recomenda o isolamento social para pessoas de todas as idades como medida 

de enfrentamento à Pandemia de COVID-19, a fim de reduzir a circulação do vírus, prevenir a 

sobrecarga no sistema de saúde, reduzir a letalidade e aumentar a chance de recuperação dos 

casos graves. Por outra parte, durante o isolamento os idosos devem contar com uma rede 

familiar e social. 

Dados epidemiológicos mundiais indicam que nenhum grupo populacional está a salvo 

dos riscos trazidos pelo COVID-19. Nos países afligidos pela pandemia, vêm ocorrendo 

necessidades de hospitalização de pessoas de todas as faixas etárias, assim como óbitos nos 

segmentos a partir dos 10 anos de idade. São, entretanto, os idosos os mais suscetíveis a 

agravos, complicações e maiores índices de letalidade.  

Considerando que o processo de envelhecimento é também especialmente afetado 

pelas profundas condições de desigualdade social, econômica e territorial, o Estatuto do Idoso 

determina que o Estado proteja essa população e lhes dê a chance de viver mais tempo e com 

saúde. A decisão de acabar intempestivamente com o isolamento pode significar o aumento 

do risco de infecção para pessoas de todas as idades e a morte prematura de muitos idosos.  

Assim, entendendo que a suspensão dos protocolos para mitigação desta epidemia no 

Brasil pode trazer um cenário do aumento da letalidade e sobrecarga do sistema de saúde, o 

Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz manifesta seu apoio às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde para que pessoas de todas as idades permaneçam em casa, 

salvo em casos de extrema necessidade, para proteção de todos e, em particular, das pessoas 

idosas. 
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