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Zona de reședință și condițiile de trai sunt considerate factori de risc pentru
mortalitatea prin COVID-19 a adulților în etate. Un sudiu, publicat recent în
perstigioasa revista THE LANCET1 - ”Residential context and COVID-19 mortality among
adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using
individual-level data”, realizat de Maria Brandén, Siddartha Aradhya, Martin Kolk, Juho
Härkönen, Sven Drefahl, Bo Malmberg, Mikael Rostila, Agneta Cederström, Gunnar
Andersson, Eleonora Mussino, a investigat impactul factorilor rezidentiali, prin estimarea
acestora la nivel individual, în cazul mortalitatii de COVID-19 la adultii cu varsta ≥ 70 de
ani.
Studiul releva ca persoanele în vârstă constituie populația majoritară printre
decesele datorate bolii COVID-192 3 4 5 6 7, iar ca urmare apar întrebari despre
modalitatile cele mai eficiente de reducere a modelelor de contact social în timp ce
pandemia continua sa evolueze.8 9 10 11 Cercetatorii au subliniat importanta urmatorilor
factori: condițiile de trai, compoziția comunității locative, tipul reședințelor (de
exemplu, aziluri de bătrâni, locuințe aglomerate, reședințe cu locuitori de vârste
diferite) și tipul contactelor sociale din afara locului de trai pentru a determina
raspandirea sindromului respirator acut sever prin coronavirus 2 (SARS-CoV-2).12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 Zona de resedinta si conditiile de trai determina modalitatile si
tipurile de contacte sociale pe care varstnicii le pot avea cu persoane din comunitatea
rezidentiala sau în afara acesteia. Riscul de infectare poate fi determinat si de amplasarea
de vecinatate cu alte locuinte. Focarele rezidentiale de infectare au constituit un subiect
analizat cu mare atentie în mai multe din studiile precedente.25 26 27 In încercarea de a
întelege premizele responsabile de diferenta în propagarea si raspandirea virusului în
cartiere diferite, au fost emise mai multe ipoteze preliminare care au indicat în mod
principal densitatea populatiei ca fiind un factor important de propagare, însa datele care
ar confirma aceste ipoteze sunt de caracter neunivoc.28

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30016-7/fulltext
Esteve A Permanyer I Boertien D Vaupel JW National age and coresidence patterns shape COVID-19 vulnerability. Proc Natl Acad Sci USA. 2020; 117: 16118-16120
Giangreco G Case fatality rate analysis of Italian COVID-19 outbreak. J Med Virol. 2020; 92: 919-923
4
Drefahl S Wallace M Mussino E et al. A population-based cohort study of socio-demographic risk factors for COVID-19 deaths in Sweden. Nat Commun. 2020; 115097
5
Modig K Ebeling M Excess mortality from COVID-19. Weekly excess death rates by age and sex for Sweden.
medRxiv. 2020; (published online May 15.) (preprint) https://doi.org/10.1101/2020.05.10.20096909
6
Shahid Z Kalayanamitra R McClafferty B et al. COVID-19 and older adults: what we know. J Am Geriatr Soc. 2020; 68: 926-929
7
Calderón-Larrañaga A Dekhtyar S Vetrano DL Bellander T Fratiglioni L COVID-19: risk accumulation among biologically and socially vulnerable older populations. Ageing Res Rev. 2020; 63101149
8
Arpino B Bordone V Pasqualini M No clear association emerges between intergenerational relationships and COVID-19 fatality rates from macro-level analyses. Proc Natl Acad Sci
USA. 2020; 117: 19116-19121
9
Stokes JE Patterson SE Intergenerational relationships, family caregiving policy, and COVID-19 in the United States.
J Aging Soc Policy. 2020; 32: 416-424
10
Dowd JB Andriano L Brazel DM et al. Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates of COVID-19. Proc Natl Acad Sci USA. 2020; 117: 9696-9698
11
Balbo N Billari FC Melegaro A The strength of family ties and COVID-19. https://contexts.org/blog/structural-shocks-and-extreme-exposures/#balbo
12
Esteve A Permanyer I Boertien D Vaupel JW National age and coresidence patterns shape COVID-19 vulnerability.
Proc Natl Acad Sci USA. 2020; 117: 16118-16120
13
Giangreco G Case fatality rate analysis of Italian COVID-19 outbreak. J Med Virol. 2020; 92: 919-923
14
Drefahl S Wallace M Mussino E et al. A population-based cohort study of socio-demographic risk factors for COVID-19 deaths in Sweden. Nat Commun. 2020; 115097
15
Modig K Ebeling M Excess mortality from COVID-19. Weekly excess death rates by age and sex for Sweden.
medRxiv. 2020; (published online May 15.) (preprint) https://doi.org/10.1101/2020.05.10.20096909
16
Arpino B Bordone V Pasqualini M No clear association emerges between intergenerational relationships and COVID-19 fatality rates from macro-level analyses. Proc Natl Acad Sci
USA. 2020; 117: 19116-19121
17
Stokes JE Patterson SE Intergenerational relationships, family caregiving policy, and COVID-19 in the United States.
J Aging Soc Policy. 2020; 32: 416-424
18
NYU Furman Center COVID-19 cases in New York City, a neighborhood-level analysis.
https://furmancenter.org/thestoop/entry/covid-19-cases-in-new-york-city-a-neighborhood-level-analysis
19
Li W Zhang B Lu J et al. The characteristics of household transmission of COVID-19. Clin Infect Dis. 2020; (published online April 17.) https://doi.org/10.1093/cid/ciaa450
20
Jing Q-L Liu M-J Zhang Z-B et al. Household secondary attack rate of COVID-19 and associated determinants in Guangzhou, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2020; (published
online June 17.) https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30471-0
21
Wang Z Ma W Zheng X Wu G Zhang R Household transmission of SARS-CoV-2. J Infect. 2020; 81: 179-182
22
Madewell ZJ Yang Y Longini IM Halloran ME Dean NE Household transmission of SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis of secondary attack rate. medRxiv. 2020; (published online Aug
1.) (preprint) https://doi.org/10.1101/2020.07.29.20164590
23
McMichael TM Currie DW Clark S et al. Epidemiology of COVID-19 in a long-term care facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020; 382: 2005-2011
24
Rostila M Cederström A Wallace M Brandén M Malmberg B Andersson G Disparities in COVID-19 deaths by country of birth in Stockholm, Sweden: a total population based cohort study.
https://doi.org/10.17045/STHLMUNI.12852854.V1
25
Li W Zhang B Lu J et al. The characteristics of household transmission of COVID-19. Clin Infect Dis. 2020; (published online April 17.) https://doi.org/10.1093/cid/ciaa450
26
Wang Z Ma W Zheng X Wu G Zhang R Household transmission of SARS-CoV-2. J Infect. 2020; 81: 179-182
27
Madewell ZJ Yang Y Longini IM Halloran ME Dean NE Household transmission of SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis of secondary attack rate. medRxiv. 2020; (published online Aug
1.) (preprint) https://doi.org/10.1101/2020.07.29.20164590
28
NYU Furman Center COVID-19 cases in New York City, a neighborhood-level analysis. https://furmancenter.org/thestoop/entry/covid-19-cases-in-new-york-city-a-neighborhood-level-analysis
1
2
3

3

CONDIȚIILE REZIDENȚIALE SUNT FACTORI DE RISC PENTRU MORTALITATEA ÎNALTĂ DE
COVID-19 LA ADULȚII CU VÂRSTA ≥ 70 DE ANI

Studiile precedente asupra legaturii dintre conditiile de trai, caracteristicile zonei
rezidentiale, vecinatatea proxima a acesteia si mortalitatea datorata bolii COVID 19 au
implicat un factor limitant major, reprezentat de dependenta acestora de date agregate,
neajustate la diferentele de varsta si alti factori de risc individual. Cauzele ce determina
locul si modul de convietuire a persoanelor în varsta sunt determinate în parte de
caracteristicile socio-demografice si de sanatatea acestora, de aceea formularea unor
concluzii de nivel individual în baza unor date agregate poate genera date eronate despre
importanta conditiilor de trai si a amplasarii locuintelor pentru mortalitatea prin boala
COVID-19.
In studiu29 au fost utilizate date administrative de nivel individual pentru a analiza
modul în care mortalitatea datorata bolii COVID-19 la persoanele în varsta este legata de
conditiile de trai si de caracteristicile de amplasare si vecinatate în comitatul Stockholm,
Suedia. In zona respectiva nu au fost implementate masuri formale de carantina, însa
populatia a fost nevoita sa urmeze recomandarile guvernului de distantare sociala.30
Rezultatele studiului
Dintre cele 279 961 persoane care la data 12 martie 2020 aveau varsta ≥ 70 de
ani si locuiau la Stockholm conform datelor de resedinta din decembrie 2019, 274 712 au
îndeplinit criteriile de eligibilitate si au fost incluse în studiul populational. In intervalul
12 martie - 8 mai 2020 au decedat 3386, dintre care 1301 au fost raportate ca morti
datorate bolii COVID-19. In modelele ajustate la toti factorii de studiu, caracteristicile
mediului habitual si cele legate de vecinatatea proxima s-au asociat în mod independent
cu mortalitatea prin COVID-19 la adultii în varsta. S-a observat ca daca acestia locuiau cu
persoane de varste apte de munca (<66 de ani), rata de mortalitate era cu 60% mai
ridicata decat în cazul celor ce locuiau cu persoane mai în varsta (>66 de ani). Rezidenta
într-un azil de batrani a fost de asemenea asociata cu un risc de mortalitate COVID-19 de
aproximativ 4 ori mai mare comparativ cu persoanele cazate în locuinte individuale.
Rezidenta în zone dens populate (≥5000 persoane per km2) s-a atestat de asemenea
asociata cu un risc ridicat de mortalitate COVID 19 - cu aproximativ 70% mai mare în
comparatie cu persoanele care locuiesc în zone mai putin populate (0 pana la < 150
persoane per km2).
Concluzii
Studiul a încercat sa analizeze caracteristicile rezidentiale asociate cu mortalitatea
COVID-19 în intervalul 12 martie - 8 mai 2020, o perioada în care s-a semnalat varful
excesului de mortalitate la Stockholm - regiune care a fost epicentrul pandemiei în Suedia.
In comitatul Stockholm s-a observat ca conditiile de trai, amplasarea locuintei si
vecinatatea proxima sunt asociate în mod independent cu mortalitatea prin COVID-19 a
persoanelor cu varsta ≥ 70 de ani, inclusiv dupa ajustarea rezultatelor la factorii de varsta,
sex, educatie, venit si tara de origine.
Studiile epidemiologice asupra SARS-CoV-2 au indicat ca comunitatile rezidentiale
sunt niste puncte importante de transmitere a virusului.31 32 33 34 35 Iata de ce s-a presupus
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ca tipul locuintelor si structura rezidentilor ar putea fi corelate cu vehicularea infectiei,
fiind si factori care ar determina diferentele de mortalitate între regiuni si tari. 36 37
Rezultatele obtinute din modelele de studiu ajustate la toti factorii de referinta au
delimitat 2 conditii de trai ca fiind factori de risc de mortalitate COVID-19.
Coabitarea în grupuri de vârstă mixte a fost estimată ca fiind primul factor
de risc (în comparatie cu traiul în preajma unor adulti în varsta), ce s-a asociat cu o
mortalitate ridicata prin boala COVID-19. Este o concluzie consistenta care anunta un
risc superior de infectare cu SARS-CoV-2 în asemenea tipuri de locuințe ca urmare
a expunerii indirecte prin contactul cu grupuri socialmente active ce vin din
exteriorul locuinței.38 Aceasta asociere nu a fost observata pentru alte cauze de
mortalitate, fapt ce sugereaza ca acest tip de coabitare nu indica si o probabilitate mai
ridicata de a avea în componenta persoane cu sanatate precara.
Gospodariile compuse din mai multe generatii ar fi putut contribui la mortalitatea
COVID-19 în tarile unde sunt specifice asemenea comunitati familiale.39 De consemnat
faptul ca persoanele vârstnice care locuiesc în mod exclusiv cu alți adulți în vârstă
au avut un risc scăzut de mortalitate prin COVID-19, detaliu ce sugereaza ca acest
grup a fost capabil de autoizolare, cel putin în zona Stockholm. Cumparaturile online de
obiecte esentiale au devenit un lucru obisnuit în timpul pandemiei COVID-19, iar asistenta
medicina furnizata online era disponibila si înaintea pandemiei, fapt ce a putut asigura
autoizolarea eficienta a acestui grup de populatie.
Al doilea factor ce implică un risc crescut de mortalitate prin COVID-19,
confirmat și de rezultatele studiului, a fost întreținerea în azilurile de bătrâni.
Mortalitatea prin COVID-19 constatata în exces în randul persoanelor rezidente în
azilurile de batrani s-a prezentat atenuata în modelul ajustat la toti factorii de analiza,
însa a persistat la un nivel înalt, chiar mai ridicat decat mortalitatea datorata altor cauze
de moarte în timpul aceleiasi perioade. Guvernul suedez a implementat restrictiile de
vizitare a azilurilor de batrani la data de 1 aprilie 2020 40, desi multe aziluri de batrani
aveau deja introduse aceste restrictii.41
In Suedia s-a observat o penurie initiala de echipament personal de protectie42 43
fapt care s-ar fi putut implica în cresterea mortalitatii COVID-19 din azilurile de batrani.
Pe de alta parte, atenuarea efectiva a excesului de mortalitate COVID-19 în modelul ajustat
la toti factorii de analiza, dar si nivelul elevat de mortalitate din alte cauze printre
rezidentii caselor de batrani, indica faptul ca numarul mare de morti COVID-19 în azilurile
de batrani s-a datorat în mare parte proportiei ridicate de persoane în varsta cu sanatate
precara. Un studiu efectuat între anii 2006 si 2012 în Suedia a raportat ca în 2012 50%
din totalul rezidentilor azilurilor de batrani din districtul Kungsholmen, Stockholm, au
murit în decurs de 595 zile, iar în 2006 50% din rezidenti au murit în 764 zile, fapt care
sugereaza ca în asemenea locatii rezidentiale traiesc persoane cu sanatate foarte
precara.44
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O rata similara de mortalitate prin COVID-19 si din alte cauze s-a atestat si la
persoanele care locuiau singure sau în locatii aglomerate45 46 fapt care sugereaza ca nu
exista un risc aditional bolii COVID-19, ci mai degraba persoanele în varsta care locuiesc
în asemenea conditii au o fragilitate neobservata a starii de sanatate.47 Nu s-au gasit
diferente de mortalitate COVID-19 la persoanele în varsta din locuintele individuale în
comparatie cu resedintele compuse din mai multe locuinte. Deci nu s-a gasit nici o
indicatie ca ascensoarele, coridoarele si alte spatii comune blocurilor de locuit ar fi fost
surse importante de transmitere si infectare cu SARS-CoV-2. O explicatie plauzibila pentru
aceasta observatie este faptul ca persoanele în varsta evita expunerea în aceste spatii
comune deoarece sunt ajutate la efectuarea cumparaturilor sau evita contactele directe
în aceste spatii.
Importanta transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel de proxima vecinatate a
locuintelor (la nivel de cartier) a fost contestata48 49 însa studiile precedente nu au
examinat rolul expunerii si contaminarii de vecinatate la nivel individual. Pentru a analiza
modul în care mortalitatea COVID-19 la persoanele în varsta este asociata cu
caracteristicile de vecinatate au fost examinati 2 indicatori, care pot fi considerati ca
instante ce indica potentialul interactiunii locatarilor cu vecinii (densitatea locuintelor
dintr-un cartier) si apoi riscurile asociate cu interactiunea între vecini - cazurile de
infectie confirmate în district. Astfel s-a gasit o asociere mai puternica cu numarul de
cazuri confirmate în district. In districtele unde nu au fost cazuri sau în care s-a atestat un
numar minim de cazuri confirmate (0-10 cazuri confirmate per 10 000 rezidenti),
mortalitatea COVID-19 la adultii varstnici a fost mai scazuta în comparatie cu districtele
unde numarul de cazuri de infectare confirmate era mai mare. Insa acest ultim detaliu nu
a modificat indicele de mortalitate din alte cauze. Acesta a fost un fenomen de limita,
deoarece nu s-a observat un gradient sau un indicator de variatie pentru mortalitatea
COVID-19 odata cu cresterea succesiva a cazurilor confirmate la nivel de districte. S-au
remarcat si indicatori de crestere a mortalitatii COVID-19 în zonele de vecinatate mai
dens populate, desi estimarile nu erau precise. Aceste rezultate indica faptul ca
transmiterea la nivel de vecinatate este un factor important de vehiculare a bolii COVID19, inclusiv daca populatia cu varsta ≥ 70 de ani se autoizoleaza în mod eficient.
Este deci necesara colectarea datelor si supravegherea contactelor si a cazurilor
confirmate pe nivele spatiale exacte si în perioade anumite de timp, nu doar la nivel
regional si de districte, ci si la nivel de resedinte individuale sau blocuri de locuit, pentru
a determina în mod eficient variatia si caile de transmitere a virusului. Se cere a lua în
considerare si faptul ca în formele curente de colectare si supraveghere a contactelor si
cazurilor confirmate se subestimeaza numarul real de cazuri, fiind testate în mod
majoritar persoanele care deja prezinta simptome sau care necesita îngrijire medicala
avansata. Daca aceste date ar fi disponibile, ar putea fi posibila o estimare mult mai
precisa a rolului transmiterii virusului la nivel local, comunitar si de vecinatate. Aceste
informatii ar putea fi utilizate în viitor la proiectarea si pregatirea unor masuri,
reglementari si sisteme în cazul unor viitoare epidemii.
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