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ESTUDO INTERDISCIPLINAR DOS IMPACTOS DAS RECOMENDAÇÕES DE 
DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO À COVID-19 EM IDOSOS DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS. 

Em dezembro de 2019, um grupo de pacientes, ligados epidemiologicamente ao mercado atacadista de
Wuhan, foi internado com pneumonia de etiologia desconhecida. Com o passar do tempo ficou claro
que estavam contaminados com um novo coronavírus que causava insuficiência respiratória aguda. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) nomeou a doença causada pelo vírus de COVID-19 e a maior
parte dos pacientes gravemente internados nessa época, apresentavam doenças subjacentes como
diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares . O primeiro caso confirmado do novo coronavírus,
em Uberlândia, foi notificado no dia dezessete de março de 2020. Já os dados que datam 05 de
dezembro de 2020, no curso da pesquisa, mostram que 38.888 casos foram confirmados. O número de
óbitos confirmados foi 528 óbitos. Além dos impactos biológicos e econômicos, o novo coronavírus
repercute significativamente na saúde mental, especialmente em razão do temor pela exposição ao
contágio, ao adoecimento e à morte, além das situações de quarentena e isolamento social.
Corroborando, na ausência de intervenções farmacêuticas para tratamento da COVID-19, o
distanciamento social é a estratégia mais eficaz para diminuir a transmissão e o impacto da pandemia
no sistema de saúde, principalmente quando aplicado no início das transmissões comunitárias
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Participaram do primeiro momento do estudo 15 idosos do município de Uberlândia,
com idade média de 66 ± 5,1 anos, sendo 73,3% da amostra composta por mulheres e
26,7% por homens. Em relação ao estado civil, 6,6% dos participantes se declararam
solteiros, 40% eram casados ou viviam com companheiros, 26,7% eram
divorciados/separados e 26,7% eram viúvos. Com relação ao nível de escolaridade,
6,6% declararam nunca ter estudado, enquanto 46,6% apresentavam ensino
fundamenta incompleto ou completo, 6,6% concluíram o ensino médio e 46,6%
apresentaram superior completo. Embora, os idosos tenham relatado ausência de
mudanças significativas nas rotinas de alimentação e atividades físicas, 91,3%
declaram ter percebido mudanças em suas rotinas nos dois períodos avaliados. Dentre
as modificações mais destacadas, o distanciamento familiar foi o mais relatado. Todos
os idosos participantes relataram ter recebido algum nível de amparo dos familiares,
no entanto, 52,2% dos idosos não tiveram contato físico com os familiares por um
período superior a 15 dias e outros 13% dos idosos não tiveram contato com familiares
por um período de 8 e 15 dias, para os dois períodos avaliados.O objetivo do presente estudo foi avaliar e acompanhar possíveis alterações dos aspectos físicos,

psicológicos e sociais de idosos residentes da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil durante as
recomendações de distanciamento social devido à pandemia COVID-19.

Trata-se de um estudo longitudinal que foi desenvolvido pela Universidade São Judas Tadeu no período
de maio a agosto de 2020, no qual foram incluídos idosos residentes de Uberlândia, de ambos os sexos,
que estivessem vivendo em distanciamento social. O projeto foi parte integrante do projeto intitulado
“Impactos das recomendações de distanciamento social devido à COVID-19 em idosos um estudo
interdisciplinar” do Programa de Pós-graduação em Ciências do Envelhecimento da Universidade São
Judas Tadeu, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), desta mesma instituição
de ensino com parecer número: nº 4.067.240. O instrumento foi compartilhado de maneira virtual via
app Whatsapp e o tempo estimado para preenchimento foi de aproximadamente 15 minutos. O
mesmo questionário foi novamente encaminhado depois de 120 dias para os participantes que
responderam o primeiro momento.

A baixa amostragem incluída no estudo não permite conclusões precisas e
que retratem de forma fidedigna os impactos do distanciamento social
sobre os idosos. Nesse sentido, a perda de amostragem se deu devido às
dificuldades do isolamento social, da desconfiança por parte dos idosos no
que tange à finalidade do questionário e dos obstáculos tecnológicos para
preenchimento do mesmo, não nos permitem concluir os impactos do
distanciamento sobre a saúde, física e mental dos idosos de Uberlândia.)
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