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RESUMO 

Objetivos: analisar as representações sociais sobre a pandemia da covid-19 
construídas por profissionais de saúde idosos; e conhecer as repercussões da 
pandemia da covid-19 no contexto de vida de profissionais de saúde idosos. 
Materiais e métodos: estudo descritivo com abordagem qualitativa e subsidiado 
Teoria das Representações Sociais. Participaram 10 profissionais de saúde idosos. 
A coleta de dados foi operacionalizada com a utilização de questionário 
sociodemográfico e ocupacional, teste de associação livre de palavras e roteiro de 
entrevista semiestruturada. Foram utilizados os softwares EVOC e IRAMUTEQ para 
analisar os dados obtidos. Resultados: o núcleo central das representações sociais 
sobre a pandemia da covid-19 foi constituído pelas evocações: crise, dificuldade e 
medo, já o núcleo periférico foi composto pelas palavras cuidado, desinformação e 
disseminação. A análise do corpus textual a partir da Classificação Hierárquica 
Descendente permitiu a construção de cinco diferentes classes envolvendo temas 
como vacinação, fragilidade na velhice, repercussões da pandemia, consequências 
psicoemocionais da covid-19 e necessidade de atuação profissional no cenário 
pandêmico. Conclusão: as representações sociais dos profissionais de saúde 
idosos refletem os diversos impactos gerados pela pandemia e direcionados ao 
contexto de vida, seja pessoal, familiar ou laboral. Ficaram evidenciadas as 
consequências da atuação profissional no setor da saúde, mas também a 
importância das atividades desenvolvidas por esses profissionais que continuam 
exercendo suas funções mesmo diante um cenário de crise, contribuindo positiva e 
significativamente no enfrentamento da pandemia. 
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ABSTRACT 

Objectives: to analyze the social representations of the covid-19 pandemic built by 
elderly health professionals; and to know the repercussions of the covid-19 pandemic 
in the context of life of health professionals. Materials and methods: descriptive 
study with a qualitative approach and subsidized Theory of Social Representations. 
10 elderly health professionals participated. Data collection operationalized with the 
use of sociodemographic and occupational questionnaire, a free words association 
test and semi-structured interview script. EVOC and IRAMUTEQ software were used 
to analyze the data obtained. Results: the central core of social representations 
about the covid-19 pandemic was constituted by the evocations: crisis, difficulty and 
fear, while the peripheral core was composed of the words care, misinformation and 
dissemination. The analysis of the textual corpus from the Descending Hierarchical 
Classification allowed the construction of five different classes involving topics such 
as vaccination, frailty in old age, repercussions of the pandemic, psycho-emotional 
consequences of covid-19 and the need for professional action in the pandemic 
scenario. Conclusion: the social representations of elderly health professionals 
reflect the various impacts generated by the pandemic and directed to the context of 
life, whether personal, family or work. The consequences of professional 
performance in the health sector were highlighted, but also the importance of the 
activities carried out by these professionals who continue to perform their functions 
even in the face of a crisis scenario, contributing positively and significantly to the 
face of the pandemic.  
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