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SOBRE
A BASE DE DADOS ANALISADA
No InfoCOVID no 03 serão apresentadas a descrição de dados e análises sobre as
internações por Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) de pessoas residentes em Belo
Horizonte desde o início da 1ª semana epidemiológica (SE) (29/12/2019) até o final da 25ª
SE (20/06/2020).
Semanalmente, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte (SMSA) encaminha a base de
dados para o Observatório de Saúde Urbana da Universidade Federal de Minas Gerais,
para que os pesquisadores – epidemiologistas, geógrafos, estatísticos - possam fazer
estas análises e registrar no informativo.
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As informações, a seguir, referem-se à base de dados disponibilizada no dia 23/06/2020
com as internações por SRAG confirmadas por COVID (SRAG-COVID) e SRAG sem
confirmação do agente etiológico (SRAG não especificada). Casos confirmados por
outras causas não serão apresentados, pois o enfoque do InfoCOVID é explorar dados
que podem estar relacionados à circulação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Belo
Horizonte.

Perfil das internações por SRAG em Belo Horizonte

O gráfico 1 representa o número de casos de internações por SRAG-COVID e SRAG não
especificada, representadas respectivamente pelas barras amarelas e azuis e com
escala de valores no eixo à esquerda. Os óbitos estão representados por linhas para cada
grupo de SRAG (Covid e não especificada) com valores expressos no eixo à direita do
gráfico.
De 29/12/2019 a 20/06/2020 (1ª à 25ª SE), 3.705 pessoas residentes em Belo Horizonte
foram internadas por SRAG, sendo 679 (18,3%) por SRAG-COVID e 3.026 (81,7%) por SRAG
não especificada (Gráfico 1). A partir da 9ª SE (23/02 a 29/02) é registrado o primeiro caso
internado por SRAG-COVID com início dos sintomas nesta semana. O aumento no
número de internações por SRAG-COVID e SRAG não especificada foi mais expressivo
da 11ª para 12ª SE, passando de 365 para 696 casos (91% a mais de casos). A partir de
então o número de internações continuam ocorrendo de forma crescente, não sendo
evidenciado qualquer tipo de estabilização. Para SRAG-COVID o incremento variou de
24,5 a 31,2% entre a 14ª e 23ª, sendo observado um aumento médio semanal de 25,0%.
Com relação ao número de óbitos, o aumento semanal mais expressivo também foi da
11ª para 12ª SE passando de 51 para 94 óbitos (acréscimo de 84,5%) e, especificamente
para COVID, da 14ª para 15ª houve o maior incremento (81,8% - passando de 11 para 20
óbitos)(Gráfico 1).
A comparação dos dados da 24ª e 25ª deverá ser realizada em outros informes,
considerando que pode haver defasagem nos valores registrados até o momento
decorrente dos fluxos de retroalimentação da base de dados.
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Gráfico 1. Ocorrência de internações e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não
especificada, segundo semana epidemiológica do início dos sintomas, Belo
Horizonte, 29/12/2019 a 20/06/2020 (1ª a 25ª SE).

As características demográficas dos moradores de Belo Horizonte internados por SRAGCOVID e SRAG não especificada permanecem semelhantes às descritas no 2º
InfoCOVID-OSUBH

(disponível

em

https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wp-

content/uploads/sites/91/2020/06/InfoCOVID_n%C3%BAmero-02_18-06-2020.pdf). A proporção

de mulheres permanece ligeiramente maior (50,8%), bem como a cor de pele não
branca (57,8%). Pessoas internadas por SRAG-COVID apresentam média de idade maior
do que as pessoas internadas por SRAG não especificada (59,7 anos; DP=16,8 versus 55,8
anos; DP=26,8). As internações decorrentes da SRAG-COVID são, em sua maioria, da
faixa etária de 60-79 anos (40,8%), seguido daqueles de 40 a 59 anos de idade (35,1%).
Entretanto, começam a ser registradas internações confirmadas por COVID-19 em todas
as faixas etárias, exceto em menores de 1 ano (Gráfico 2).

Cerca de 30% dos internados continuam
demandando assistência em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e 50%, de algum
suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo.

Gráfico 2. Distribuição etária das internações por SRAG-COVID e SRAG não
especificada, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 20/06/2020 (1ª a 25ª semanas
epidemiológicas).
O padrão das internações, até o momento analisado, não apresentou mudança; cerca
de 30% dos internados continuam demandando assistência em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 50%, de algum suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo. A
internação em leitos de UTI foi ligeiramente mais frequente para os casos de SRAGCOVID (29,2% versus 28,1%), não significativo estatisticamente. Já, com relação ao
suporte ventilatório, tem sido observado que para os confirmados por COVID-19 a
frequência de uso é maior (56,5% versus 50,8%) (Tabela 1).
Com relação à evolução dos casos, o percentual de óbitos dentre os SRAG-COVID
continua sendo maior do que para os casos de SRAG não especificada (14,1% versus
12,5%), enquanto as altas hospitalares são mais elevadas para este último grupo (57%
para SRAG não especificada versus 33,9% para SRAG-COVID) (Tabela 1). Conforme os
informes anteriores, estes resultados devem ser analisados com cautela visto as
dificuldades para estabelecer a causa da SRAG e, também, pelo fato de muitos casos
ainda não estarem encerrados quanto à sua evolução ( 52% para SRAG-COVID e 30,4%
para SRAG não especificada) (Tabela 1).
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Fotografia: Denise Marques Sales

Tabela 1. Caracterização das internações por SRAG-COVID e SRAG não especificada,
e evolução dos casos, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 20/06/2020 (1ª a 25ª semanas
epidemiológicas).

Variáveis

SRAG-COVID
(n=679)

SRAG não
especificada
(n=3026)

Total
(n=3705)

n

%

n

%

n

%

Internação em UTI

186

29,2

802

28,1

988

28,3

Suporte ventilatório não invasivo

273

43,1

1075

38,0

1348

36,4

Suporte ventilatório invasivo

85

13,4

363

12,8

448

12,1

Evolução
-

Alta Hospitalar

230

33,9

1726

57,0

1956

52,8

-

Óbito

96

14,1

379

12,5

475

12,8

-

Sem informação*

353

52,0

921

30,4

1274

34,4

* Dados incluem pessoas que ainda permanecem internadas e, por isso, ainda sem classificação se cura ou
óbito e também casos cuja informação encontra-se ausente na base de dados.
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O padrão do tempo de internação também se mantém semelhante com aquele
descrito nos informativos publicados anteriormente, com tempo médio e mediano
maior para os internados com SRAG-COVID do que para os SRAG não especificada,
tanto em leitos não-UTI quanto em UTI (Tabela 2).
Tabela 2. Tempo (em dias) de permanência não-UTI e UTI (data da
conclusão/evolução do caso menos a data de internação) de casos de SRAG-COVID
e SRAG não especificada, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 20/06/2020 (1ª a 25ª semanas
epidemiológicas).
TEMPO DE INTERNAÇÃO
Não UTI
média

dp1

med2

mín3

máx4

média

dp1

med2

mín3

máx4

8,7

7,4

7

0

57

8,9

9,38

6,0

0

54

7,9

5

0

66

6,2

7,57

3,5

0

56

SRAG-COVID
SRAG não especificada
1

2

UTI

7,7
3

4

desvio padrão, mediana, mínimo, máximo

Considerações sobre critérios laboratoriais e clínicos
para classificação da causa da SRAG
Conforme discutido previamente nos InfoCOVID, muito provavelmente, casos de SRAGCOVID podem estar contidos nos casos de SRAG não especificada por dificuldades de
diferenciação inerentes ao processo de diagnóstico, tanto clínico como laboratorial.
Também é sabido que, no Brasil, os casos de SRAG não especificada em 2020
aumentaram em relação aos casos de anos anteriores o que também respalda a
hipótese de que casos de SRAG-COVID podem estar contidos entre os casos de SRAG
não especificada1.
Quando avaliamos os critérios de classificação no grupo de casos de SRAG não
especificada e SRAG-COVID (n=3705) verificamos que 88,8% foram classificados por
critério laboratorial, seguido por critério clínico (8,5%), por vínculo epidemiológico (0,2%)
e, nos 95 casos restantes (2,6%), o campo da informação não estava preenchido (Tabela
3).
Tabela 3 – Distribuição dos critérios de classificação utilizados para os pacientes
internados com SRAG não especificada e SRAG-COVID em Belo Horizonte
Critério de Classificação

n

%

3290

88,8

314

8,5

Vínculo epidemiológico

6

0,2

Em branco

95

2,6

3705

100,0

Laboratorial
Clínico

Total
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Analisando agora o conjunto de todas as hospitalizações por SRAG constantes na base
de dados (n=5021) e os resultados do RT-PCR,

teste considerado padrão ouro para

elucidação do diagnóstico de SRAG-COVID especialmente na fase aguda da doença,
verificamos que, em 15% (751 casos) constava a informação da detecção de algum tipo
de vírus, sendo 669 destes SRAG-COVID; para 55,6% (2794 casos) o agente etiológico não
foi identificado, em 0,5% foi inconclusivo e, para 0,8%, constava a informação de não
realizado. Além disto, em 16,3% (816 casos) o resultado está sendo aguardado e, em 11,9%
(596 casos) o resultado do RT-PCR não encontrava-se preenchido. Em síntese, do total
de 5021 pacientes internados, 1476 casos (816 (aguardando resultado); 596 (em branco);
24 (inconclusivo); 40 (não realizado) não foi possível estabelecer o diagnóstico final com
base no PCR (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição dos resultados do RT-PCR para todos os pacientes
internados com SRAG em Belo Horizonte (n=5021)

Resultado do RT-PCR

n

%

751

15,0

2794

55,6

Inconclusivo

24

0,5

Não realizado

40

0,8

Em branco

596

11,9

Aguardando resultado

816

16,3

Total

5021

100,0

Detectável
Não detectável

Além destas dificuldades ainda pendentes (1476 casos; 29,4%), os resultados do RT-PCR
ainda geram dificuldades para o diagnóstico final dos casos. Isto se dá por problemas
inerentes à qualidade do material coletado, ao período da coleta entre os primeiros
sintomas e chegada ao serviço, às dificuldades para a realização do exame e a obtenção
dos resultados. Este último pode estar comprometido, principalmente levando em
consideração a sobrecarga e outros fatores da estrutura laboratorial no momento da
pandemia.

A não testagem de 11,9% dos casos e a sensibilidade
do exame, que depende do tipo de amostra coletada,
do período e da qualidade da coleta, são informações
sugestivas de que os casos de SRAG-COVID podem
ser mais numerosos do que o confirmado até o
momento.
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Em que pese ser o RT-PCR o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da
COVID, sua coleta é complexa em relação ao tipo de amostra e ao tempo de coleta a
partir dos primeiros sinais e sintomas. Sobre o tipo de amostra, observou-se que dos
5021 casos internados por SRAG em Belo Horizonte, 82,0% das amostras foram
coletadas a partir da secreção nasofaríngea, 1,3% por lavado bronco-alveolar e, para o
restante dos casos, o tipo de amostra foi tecido post mortem (0,04%), não descrito em
0,9% e ignorado em 0,7%. Destaca-se que, para 753 casos (15,0%) a informação sobre o
tipo de amostra estava em branco, não sendo possível elucidar se não houve coleta ou
se não foi realizado o registro no banco de dados. Guardadas as limitações de um amplo
conhecimento no tema, há relatos de que a sensibilidade da secreção naso-orofaríngea
pode cair para cerca de 63,0% em comparação com o lavado bronco-alveolar, para o
qual a sensibilidade é de 92,0% (2).
Em síntese, mesmo com o cuidado da SMSA com seus serviços de saúde a não
testagem de 11,9% dos casos e a sensibilidade do exame, que depende do tipo de
amostra coletada, do período e qualidade da coleta, são informações sugestivas de que
os casos de SRAG-COVID podem ser mais numerosos do que o confirmado por estarem
contidos nos casos de SRAG não especificada. Ademais, resultados ainda pendentes
podem, a posteriori, confirmar novos casos de COVID-19.
Além disto, se faz necessário comparar casos de SRAG não especificada em 2020 com
casos ocorridos em anos anteriores no município, para a elucidação dos padrões da
SRAG, pré e durante a epidemia. Intensificar o monitoramento dos contatos e a
distribuição territorial dos casos de SRAG-COVID e SRAG não especificada (pelo menos
para aqueles com maior gravidade necessitando de UTI ou suporte ventilatório invasivo
e que, potencialmente, podem ser casos de COVID-19) deve ser considerada como parte
da vigilância e prevenção de novos casos.

Distribuição espacial dos casos internados de SRAGCOVID e SRAG não especificada em Belo Horizonte

Até o final da 23ª SE (06/06/2020) foi observada maior concentração de casos em bairros
contíguos na região mais central do município, englobando parte das regionais Leste,
Noroeste, Centro-Sul e Oeste, além de bairros na regional de Venda Nova. No entanto,
as divisões territoriais por bairros ou regiões não captam, de maneira precisa, as
diferenças existentes nesses territórios.

Além disso, a dinâmica de transmissão das

doenças não obedece tais delimitações, pois não existe uma barreira geográfica que
isole um bairro de outro, ao ponto de restringir a circulação do vírus.
Fatores associados à dinâmica da epidemia como condições de moradia, renda, saúde e
acesso à serviços podem ser bem discrepantes dentro de um mesmo bairro. Desta
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forma, após a primeira análise espacial exploratória, apresentada nos InfoCOVID no. 1 e
2, avançamos com análises para um olhar mais territorial, direcionado para a avaliação
dos diferenciais intra-urbanos na dinâmica da COVID-19.
A Figura 2.A mostra a distribuição dos casos de SRAG internados em Belo Horizonte até
o final da 23ª SE (06/06/2020), bem como as vilas, favelas e ocupações da cidade. Apesar
de uma distribuição aparentemente homogênea (Figura 1.A), devido à sobreposição dos
pontos e à escala do mapa, verificamos, na cidade, áreas com maior concentração de
casos, evidenciadas pelo mapa de Densidade de Kernel (Figura 2.B). Trata-se de uma
abordagem estatística espacial para estimar a densidade dos casos em uma
determinada área a partir da distribuição dos casos no município e da distância entre
eles, evidenciando os locais de maior densidade. A visualização das áreas de maior
densidade de casos, chamadas zonas quentes, são representadas no mapa na cor
vermelho intenso (densidade muito alta), numa gradação que inclui, as cores laranja
(densidade alta), amarelo (densidade média) e verde (densidade baixa), representando
portanto as diferentes intensidades de casos.
Ao sobrepor o mapa de Densidade de Kernel com a camada de vilas/favelas, destaca-se
uma possível associação da concentração de casos nessas áreas. Na área de maior
concentração de casos da região leste, há 11 vilas/favelas. Os casos concentram-se
principalmente no Alto Vera Cruz e nas Vilas Nossa Senhora do Rosário (Pedreira da
Pompéia) e São Rafael, atingindo em sua vizinhança, parte dos bairros Vera Cruz,
Saudade e Pompéia. Já na região Centro Sul destacamos o Aglomerado da Serra, com
densidade muito alta de casos (cor vermelho) e a Barragem Santa Lúcia com alta
densidade (cor laranja). Na região Noroeste, observa-se concentração muito alta de
casos onde estão localizadas as vilas/favelas Pedreira Padro Lopes e Senhor dos Passos
englobando também, parte de alguns bairros que estão em sua vizinhança, como os
bairros São Cristóvão, Lagoinha e Santo André. O bairro Padre Eustáquio, também nesta
região, apresenta densidade alta de casos de internações. Na região Oeste destaca-se a
maior densidade nas vilas Cabana do Pai Tomás e Vista Alegre e parte dos bairros
vizinhos incluindo Vista Alegre e Nova Cintra. Densidade um pouco menor, mas
também expressiva, pode ser observada em locais onde estão as vilas/favelas Ventosa e
Morro das Pedras, tocando parte da vizinhança do bairro Nova Granada. Também se
observa concentração significativa dos casos na região de Venda Nova, sendo a
densidade muito alta na vila Conjunto Minascaixa e no bairro Minascaixa, e alta nos
bairros Jardim Leblon, Rio Branco e Piratininga, além da vila Apolônia.

A distribuição de casos das regiões Leste,
Noroeste, Centro-Sul e Oeste, bem como os em
Venda Nova, se concentram em vizinhanças de
importantes
vilas/favelas
do
município.
A distribuição de casos das regiões Leste, Noroeste,
Centro-Sul e Oeste, bem como os em Venda Nova,
se concentram em vizinhanças de importantes
vilas/favelas do município.

Figura 2. Distribuição e concentração dos casos de internações por SRAG-COVID e
SRAG não especificada, em Belo Horizonte, até o final da 23ª semana
epidemiológica (06/06/2020). (Mapa de distribuição de pontos georreferenciados
dos endereços (A) e Mapa de Kernel (B))

Com relação aos óbitos, ainda não é possível identificar padrão diferenciado da sua
distribuição dentro da cidade (Figura 3). Maior número de óbitos até o final da 23ª SE foi
observado nas regiões Leste (n=57), Centro Sul (n=47), Venda Nova (n=43) e Noroeste
(n=42). Mas se considerarmos o total de internações em cada região, observamos que a
letalidade (óbitos/internados) tem sido maior entre os moradores da Pampulha (15,9%),
Leste (15,3%) e Centro Sul (15,0%) (Tabela 5). No entanto, estes dados devem ser
acompanhados e melhor explorados para a elucidação de possíveis diferenças
encontradas, uma vez que o cálculo da letalidade foi realizado a partir dos casos
internados e não de todos os casos diagnosticados nessas regiões.
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Figura 3. Distribuição de pontos georreferenciados dos endereços dos óbitos por
SRAG-COVID e SRAG não especificada, em Belo Horizonte, até o final da 23ª semana
epidemiológica (06/06/2020).
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Tabela 5. Número de casos de internação e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não
especificada e letalidade nas regiões de Belo Horizonte, até o final da 23ª semana
epidemiológica (06/06/2020).
Região

Internações

Óbitos

Letalidade

Leste

373

57

15,3

Centro Sul

313

47

15,0%

Venda Nova

375

43

11,5%

Noroeste

354

42

11,9%

Oeste

364

38

10,4%

Pampulha

232

37

15,9%

Nordeste

317

37

11,7%

Barreiro

328

33

10,1%

Norte

237

28

11,8%

Total

2893

362

12,5%

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A vigilância em saúde consiste na avaliação contínua e sistemática de dados,
possibilitando elaborar hipóteses que possam justificar as diferenças encontradas no
perfil saúde-doença de uma população e nortear ações para o controle das doenças e
equidade em saúde.
Ao analisar continuamente dados sobre as internações por SRAG em Belo Horizonte,
tem sido observado um padrão de demanda por serviços específicos. O percentual de
pessoas internadas que demandam por leitos de UTI e suporte ventilatório (invasivo e
não invasivo) se manteve ao longo deste primeiro semestre de 2020, sendo tal
informação útil para o planejamento referente às demandas assistenciais.
Quanto à distribuição geográfica, nos mapas analisados nos primeiros informes,
conseguimos observar o número de casos nos bairros sem, no entanto, ser possível
verificar a dispersão ou concentração em vizinhanças ou territórios menores.
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A realização de testagem populacional por amostragem,
especialmente nos locais de grande concentração,
permitiria a identificação da infecção, a busca ativa de
sintomáticos a partir da atenção primária e a disseminação
das medidas preventivas nestes territórios.

Com os primeiros mapas temáticos foi possível verificar um padrão diferenciado na
distribuição espacial, sendo importante avançar para uma análise mais endógena,
capaz de identificar as vizinhanças com maior densidade dos casos. Neste informe ficou
evidenciado que a distribuição de casos das regiões Leste, Noroeste, Centro-Sul e Oeste,
bem como os em Venda Nova, se concentram em vizinhanças de importantes
vilas/favelas do município. Tais resultados apontam para a necessidade de direcionar,
por parte dos gestores, atenção especial à população vulnerável residentes nas vilas e
favelas da cidade, por meio de medidas preventivas e de proteção social e à saúde, a
partir da escuta da população. Dessa forma, importante também seria

garantir o

acesso ao diagnóstico e à assistência integral e de qualidade, tanto no âmbito
ambulatorial como hospitalar. A realização de testagem populacional por amostragem,
especialmente nos locais de grande concentração, permitiria a identificação da
infecção, a busca ativa de sintomáticos a partir da atenção primária e a disseminação
das medidas preventivas nestes territórios. Além disso, ressalta-se a importância da
adoção de medidas que garantam renda mínima à essa população, constituída, em
grande parte, por trabalhadores informais e sem renda fixa.
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