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FREQUÊNCIA DE COVID-19 EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Face à pandemia provocada pela COVID-19, idosos que residem em Instituições de 
longa permanência (ILPI) mostram-se mais vulneráveis com um risco elevado de 
morbimortalidade. As características das ILPI incluem: ser uma residência coletiva, exigir 
contato próximo entre cuidadores e idosos,   existir quartos compartilhados, acontecer a 
circulação inevitável dos funcionários, atrelada à carência de recursos e à falta de preparo dos 
gestores e profissionais para prevenção e controle de infecções. Tudo isso aumenta 
exponencialmente a possibilidade de surtos nesses locais.
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   Compuseram a amostra 120 instituições filantrópicas e 44 instituições privadas, 
totalizando 164 participantes, o que representa cerca de 15% das ILPI do Estado. A partir das 
respostas, foi possível identificar que 48,8% (n=80) das instituições participantes 
identificaram casos da COVID-19 em seus residentes e 68,9% (n=113) delas relataram casos 
entre seus funcionários. A alta porcentagem de instituições que apresentaram casos de 
COVID-19 entre funcionários pode ser justificada pelo fato de  esse grupo de pessoas, 
muitas vezes, transitar em outros ambientes de risco, incluindo hospitais e outros serviços de 
saúde, além de utilizar transporte público para chegar ao trabalho. A contaminação dos 
trabalhadores das ILPI representa risco substancial aos residentes que são naturalmente mais 
vulneráveis. A triagem ativa, a testagem frequente e a detecção precoce dos casos continuam 
sendo medidas essenciais para controle da infecção neste ambiente, mesmo após a 
vacinação. Além disso, a necessidade de isolamento de casos suspeitos ou confirmados, 
embora seja outra medida igualmente importante, apresenta-se como um grande desafio para 
essas instituições. 

      O objetivo desse estudo é apresentar a frequência de casos de COVID-19 em ILPI do 
Estado de Minas Gerais.

      Estudo transversal cuja amostra foi composta por ILPI de Minas Gerais, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas (parecer n° 4.427.965). A pesquisa foi realizada 
entre janeiro e julho de 2021, através de parceria entre UFMG, PUC Minas e Frente 
Nacional de Fortalecimento à ILPI. As instituições que concordaram em participar do estudo 
responderam a um formulário eletrônico, via plataforma Google Forms. 

     Essa pesquisa revelou elevada frequência de casos de COVID-19 entre os residentes e 
funcionários nas ILPI participantes. Esses dados são importantes para destacar a necessidade 
de, mesmo com a vacinação, manter das medidas preventivas e o adequado manejo dos 
casos confirmados e suspeitos. 
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