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INTRODUÇÃO: 

 
Na pandemia da doença COVID-19, doença respiratória causada pelo coronavírus, a população 

idosa apresentou maior risco de óbito em virtude a imunosenescência, presença de múltiplas doenças 

crônicas como hipertensão, doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, que potencializavam a 

gravidade da enfermidade (NUNES et al., 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Mediante 

este cenário, a população teve que modificar seus comportamentos em relação à saúde a fim de 

adotarem essas medidas preventivas (FUJII et al., 2021). 

A adoção de novos comportamentos leva em consideração o contexto cultural, características 

individuais que estão atreladas à determinada comunidade (LIANG et al. ,2021; COSTA, 2020). Estudos 

apontam elevada adesão de comportamentos preventivos na população idosa, que pode ser explicada 

pela atitude de prevenção devido à susceptibilidade e de severidade da doença neste grupo e pela 

influência da família, dos amigos e dos meios de comunicação (NUNES et al., 2020; XU et al., 2021). 

Tendo em vista esse grupo, indaga-se, quais os comportamentos preventivos adotados durante 

a COVID-19 pelos idosos participantes de um Programa de Universidade Aberta para a Pessoa Idosa? 

Justifica-se a escolha destes indivíduos por participarem de atividades que promovem conhecimentos 

sobre saúde, ampliação de laços sociais para uma melhor qualidade de vida.  Esse estudo é relevante 

para compreender a adoção de comportamentos de saúde pelos idosos direcionando as estratégias de 

educação em saúde melhorando a adesão aos comportamentos. 

O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil de comportamento preventivo contra COVID-19 

adotados por idosos. 

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo transversal e exploratório, realizado com participantes de um Programa 

de Universidade Aberta para a Pessoa Idosa (UAPI) ofertado por uma universidade pública no interior 

do Estado de São Paulo.  
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A amostra foi obtida por conveniência composta por 72 idosos. O critério de inclusão foi ter idade 

igual ou superior a 60 anos. Foram excluídos os idosos não contatados por via telefônica após três 

tentativas, em dias e horários distintos. A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro de 2020 a 

junho de 2021, por meio de ligações telefônicas com aplicação de um formulário constituído por questões 

demográficas e socioeconômicas; condições de saúde e comportamentos preventivos adotados durante 

a pandemia. 

Os comportamentos de prevenção contra COVID-19 avaliados foram: adoção da higienização 

das mãos com água e sabão, uso do álcool em gel, uso de máscara facial e distanciamento social (um 

a dois metros), de acordo com a sua frequência – maioria das vezes, algumas vezes, raramente e nunca. 

Considerou para cada comportamento como adesão a resposta maioria das vezes e não adesão, 

algumas vezes e raramente. 

Os dados foram digitados na plataforma RedCap e analisados no Programa Stata 17.0. 

Primeiramente todas as variáveis foram analisadas de forma descritiva por meio de porcentagens. Os 

comportamentos preventivos para COVID-19 foram submetidos a uma análise de componentes 

principais, a fim de explorar a interdependência em dados multivariados. 

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, cujo número do parecer é 

4.152.788/2020. Os princípios éticos foram seguidos de acordo com a Resolução nº520/1643, e todos 

os participantes realizaram a autorização verbal para participação no estudo, conferindo assim o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Participaram do estudo 72 idosos, dos quais a maioria era do sexo feminino (81,9%), pertencente 

à faixa etária de 60 a 69 anos (66,7%), com escolaridade igual ou superior a 12 anos (80,9%), com 

salário inferior ou igual a 10 salários-mínimos (80,9%), relatou multimorbidade (50%) e medo de contrair 

a Covid-19 (87,3%). 

Na Figura 1, observaram-se as medidas preventivas para COVID-19 avaliadas entre os 

participantes. Dentre os idosos, as medidas preventivas mais adotadas foram lavar as mãos (97,2%) e 

evitar encontros sociais (97,1%). A lavagem das mãos com água/sabão e o uso do álcool em gel são 

indispensáveis, pois evitam a contaminação do ambiente se a pessoa estiver infectada e ainda são 

capazes de prevenir um indivíduo de se infectar caso entre em contato indireto com secreções/aerossóis 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Outra medida eficaz bem eficaz é o distanciamento social, 

garantindo maior isolamento entre as pessoas e criando barreiras físicas ou estabelecendo grandes 

distâncias de segurança para impedir a disseminação do vírus (SILVA et al., 2020). 
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Figura 1. Distribuição (%) dos idosos segundo adoção de medidas preventivas. Campinas, São Paulo, 

2020-2021 (n=72) 

 

A vacinação não foi alvo de estudo na época da coleta, pois não estava aprovada no país. Várias 

vacinas foram desenvolvidas no período da pandemia, e tem se mostrado uma medida preventiva eficaz 

contra a infecção do coronavírus. A vacinação em massa da população cria uma imunidade de rebanho 

e contêm a disseminação do patógeno (SILVA et al., 2020).  

Destaca-se entre os participantes o relato de alto nível de escolaridade. É sabido que indivíduo 

com situação educacional elevada apresentam maior adoção aos comportamentos preventivos (XU et 

al., 2021). Tal fato pode ser justificado pelo acesso e compreensão da informação sobre a doença e sua 

gravidade, pela utilização das medidas preventivas para se prevenir (CHAN et al., 2020). 

A Tabela 2 aponta os autovalores, a porcentagem de variância que cada um dos componentes 

representa e o acumulado destas porcentagens. O primeiro componente apresentou um autovalor de 

3,02 e uma porcentagem de 27,48% de variância explicada em relação ao total. O segundo componente 

apresentou um autovalor de 1,39 e uma porcentagem de 12,66% de variância explicada em relação ao 

total, enquanto o décimo primeiro componente, apresentou um autovalor de 0,06 e uma variância de 

0,59%. 

Apresentaram-se os cinco componentes principais e os pesos fatoriais de cada variável. Para 

cada componente selecionaram-se as variáveis que apresentaram pesos fatoriais em valores absolutos 

maiores que 0,25. A partir disso, consideraram-se as seguintes variáveis para: 

● Componente 1: composto por cinco comportamentos preventivos como lavar mãos, álcool em 

gel, uso de máscara facial, evitar encontros sociais e distanciamento social; 

● Componente 2:  compreendia quatro comportamentos preventivos como lavar mãos, álcool 

em gel, uso de máscara facial e evitar encontros sociais; 
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● Componente 3: englobava quatro comportamentos como lavar mãos, o uso de luvas, tossir no 

cotovelo e evitar supermercado; 

● Componente 4: envolvia os seguintes comportamentos como o uso do álcool em gel, tossir 

lenço, usar luvas, promover o distanciamento social e evitar pratica de caminhada; 

● Componente 5: foi constituído por comportamentos tais como o uso de álcool em gel, tossir 

no lenço, o uso de luvas e promoção do distanciamento social. 

 

Componentes Autovalores % Variância % Acumulada 

1 3,02 27,48 27,48 
2 1,39 12,66 40,14 
3 1,34 12,16 52,30 
4 1,08 9,91 62,20 
5 1,04 9,48 71,68 
6 0,82 7,51 79,19 
7 0,78 7,12 86,31 
8 0,69 6,24 92,55 
9 0,56 5,11 97,66 
10 0,19 1,75 99,41 
11 0,06 0,59 100,00 

Tabela 2. Autovalores e porcentagens de variância explicada dos componentes principais. 

 

Após essa análise exploratória, adotou-se os comportamentos preventivos para COVID-19 do 

componente 1 em virtude de sua variância. Idosos que mencionaram lavar as mãos, o uso de álcool em 

gel, o uso de máscara facial, evitar encontros sociais e distanciamento social, com uma frequência na 

maioria das vezes, consideraram-se o uso de comportamentos preventivos para COVID-19.  

A partir disso, identificou-se entre os participantes uma prevalência de 79,2% de uso de medidas 

preventivas. O engajamento da pessoa idosa em comportamentos preventivos pode ser desencadeado 

por uma complexa combinação de construtos, como barreiras, contextos sociais, divulgação científica e 

percepções/crenças pessoais (FUJII et al., 2021; XU et al., 2021; CHAN et al., 2020; NUNES et al., 

2020). 

 

CONCLUSÕES: 

Os resultados deste estudo mostraram que a maioria dos idosos adotaram medidas preventivas 

para Covid-19. A promoção de comportamentos preventivos em saúde não depende somente das 

escolhas e características individuais, mas sim do contexto social no qual esses indivíduos estão 

inseridos. 
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