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INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR COVID-19 EM IDOSOS DE MINAS GERAIS, BRASIL, 2020–2021

Cerca de 20% dos casos de COVID-19 requerem atendimento hospitalar. Os idosos são mais suscetíveis à hospitalização

pela presença de comorbidades e risco aumentado de complicações [1, 2]. Minas Gerais é atualmente o segundo estado

brasileiro com maior número de idosos (~5,1 milhões), conforme projeção do Departamento de Informática do SUS

(DATASUS/TABNET) [3]. Assim, faz-se necessário estimar a carga epidemiológica das internações por COVID-19 nessa

população.
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Entre março/2020 e maio/2021 foram identificadas 107.441 internações por COVID-19 em Minas Gerais. A prevalência de

internação em idosos foi de 55,8% (IC95%=55,5–56,1%), com total de 59.952 casos (Figura 1). A incidência acumulada de

internação, considerando-se uma projeção da população idosa de Minas Gerais no período avaliado (4.754.405 indivíduos),

foi de 12,6 (IC95%=12,5–12,7) por 1.000 idosos. A mediana mensal de internação em número absoluto foi de 3.444 (mín–

máx=9[março/2020]–11.659[março/2021]), com taxa de internação de 1,18 por 1.000 idosos-mês. O número de internações

foi maior no período de dezembro/2020 a abril/2021, correspondendo a 62,3% (IC95%=61,9–62,7%) das internações. A

prevalência de óbitos hospitalares foi de 28,4% (IC95%=28,1–28,8%), com taxa de mortalidade hospitalar de 39,7%

(IC95%=39,3–40,2%). A prevalência de internação foi maior nos homens (50,9%), na faixa etária de 60–69 anos (42,6%), na

raça/cor da pele parda (40,0%), no caráter de atendimento de urgência (99,5%), no tempo de internação entre 0–7 dias

(57,7%) e nos casos sem utilização de UTI (68,1%).

Apresentar a distribuição epidemiológica das internações hospitalares por COVID-19 na população idosa de Minas Gerais.

Estudo ecológico-descritivo utilizando dados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)

brasileiro. Os dados foram obtidos via arquivos reduzidos gerados pelo movimento da Autorização de Internação Hospitalar

(AIH), por meio do programa TabWin/DATASUS versão 4.1.5. A população-alvo do estudo foi de idosos (≥60 anos)

provenientes do estado de Minas Gerais, que tiveram AIH emitida por COVID-19 no período entre março de 2020 e maio de

2021. Foram estimadas a prevalência geral, incidência acumulada, distribuição mensal, óbitos, prevalência por sexo, faixa

etária, raça/cor da pele, caráter de atendimento, tempo de internação e utilização de unidade de terapia intensiva (UTI),

relacionadas às internações por COVID-19.

A prevalência e incidência acumulada de internação por COVID-19 em idosos mineiros foram altas. A carga epidemiológica

foi consistentemente maior nos 5 primeiros meses de 2021 em relação ao ano de 2020. Cerca de 3 em cada 10 idosos

foram a óbito, com elevada taxa de mortalidade hospitalar no período avaliado. As estimativas obtidas devem ser

comparadas com estimativas de outros estados para se evidenciar as diferenças epidemiológicas relacionadas às

hospitalizações.

CONCLUSÃO
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Figura 1. Prevalência de internações

hospitalares por COVI-19 em Minas Gerais,

Brasil, 2020–2021, conforme faixa etária;

n=107.441 (dados do SIH/SUS).


