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SOBRE
OS INFORMATIVOS
Desde sua primeira edição em 05/06/2020, o InfoCOVID-OSUBH vem acompanhando a
dinâmica da epidemia da COVID-19 no município de Belo Horizonte. Internações e
óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados ou suspeitos de
COVID-19 de residentes da cidade são analisados quinzenalmente, a partir de registros
que datam de 29/12/2019, a 1ª semana epidemiológica (SE) do ano de 2020 até esta
versão 04, cuja semana se encerrou em 04/07/2020 (27ª semana do ano).
A partir de dados sistematicamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte (SMSA-BH), pesquisadores - epidemiologistas, geógrafas, estatísticos,
dentre outros, do Observatório de Saúde Urbana da Universidade Federal de Minas
Gerais se reúnem e discutem como encaminhar as próximas análises utilizando como
marco conceitual a Saúde Urbana e a investigação do papel dos diferenciais intraurbanos no adoecimento dos residentes da cidade.
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Como uma linha de montagem dinâmica de um quebra-cabeça em que muitos
saberes se interagem de forma interdisciplinar, avançamos no aprofundamento do
conhecimento da epidemia em nossa cidade, analisando desde a distribuição dos
eventos de acordo com características individuais, demográficas, clínicas até a
distribuição geoespacial na cidade, utilizando as coordenadas geodésicas do endereço
residencial no sentido de contribuir com
informações locais que possam facilitar a
condução

de

ações

específicas

relacionadas ao manejo dos casos e
mitigação da epidemia no município.
Como postulado pelo grupo, os casos
analisados,

inicialmente

concentrados

em determinados pontos marcadores da
possível chegada da epidemia na cidade, devido às características específicas do SarsCoV-2, tendem a se espalhar pela cidade para, a seguir, se concentrar em territórios
onde o vírus encontra condições para maior e mais rápida transmissão e adoecimento
relacionado não só às características individuais mas, principalmente, às condições
socioeconômicas desfavoráveis.

Perfil das internações por SRAG em Belo Horizonte

De 29/12/2019 a 04/07/2020 (1ª à 27ª semana epidemiológica - SE), um total de 5.078
pessoas residentes em Belo Horizonte foram internadas por SRAG, sendo 3.727 (73,4%)
por SRAG não especificada e 1.351 (26,6%) por SRAG-COVID, proporção maior do que a
observada nos últimos informes

(Gráfico 1). Mesmo com o início das medidas de

distanciamento social na 12ª SE, adotadas pelo município com a constatação da
circulação do vírus na cidade, foi observado um incremento semanal nos casos de
SRAG-COVID notificados. A partir de então o número de internações e óbitos continua
crescendo, não sendo evidenciado qualquer tipo de estabilização, inclusive após a fase
um de flexibilização das medidas de distanciamento social que ocorreu na 22ª. O total
de internações quase triplicou (2,8 vezes mais), passando de 7,2% na 21ª SE para 19,7% na
25ª SE, e um incremento de 36% foi observado no número de óbito, passando de 8,9%
para 12,1%, nas semanas correspondentes. Para este tipo de análise, assim como nos
informes anteriores, a comparação dos dados das últimas semanas (26ª e 27ª SE) não foi
considerada devido à defasagem nos valores registrados 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 04/07/2020 (1ª a 27ª SE).

O gráfico 2 apresenta a média móvel do número de casos de internações por SRAGCOVID e SRAG não especificada. A média móvel é um recurso estatístico que busca dar
visão mais acurada da evolução da doença por atenuar números isolados que fogem do
padrão. Foi calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividido por sete.
Os resultados mostram que, a partir de maio, o número de internações por SRAGCOVID começa a crescer, tendo um aumento acentuado a partir de junho quando
ultrapassa, pela primeira vez, o número de internações por SRAG não especificada.
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Gráfico 2. Média móvel de internações por SRAG-COVID e SRAG não especificada
por dia, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 04/07/2020 (1ª a 27ª SE).

Apesar do crescimento do número de internações e óbitos a partir de junho, o perfil dos
pacientes

internados

por

SRAG-COVID

e

SRAG

não

especificada

mantém-se

praticamente inalterado em comparação aos informes anteriores, exceto que a
proporção

de

mulheres,

antes

ligeiramente maior,

é superada

por

homens,

correspondendo agora a 50,1% das internações. Como disponibilizado no 3º InfoCOVIDOSUBH, pessoas internadas por SRAG-COVID apresentam média de idade maior do que
as pessoas internadas por SRAG não especificada (60,4 anos; DP=16,7 versus 56 anos;
DP=26,8); e as internações decorrentes da SRAG-COVID continuam sendo, em sua
maioria, da faixa etária de 60-79 anos (39,6%), seguido daqueles de 40 a 59 anos de
idade (35,3%). Internações confirmadas por COVID-19 são observadas em todas as faixas
etárias, exceto em menores de 1 ano (<https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wpcontent/uploads/sites/91/2020/07/InfoCOVID-03.pdf>).

Quanto

às

características

clínicas,

cerca

de

26%

dos

internados

continuam

demandando assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo essa a menor
proporção encontrada desde a publicação do 1º InfoCOVID, no início de junho. Já o
suporte ventilatório, até o momento analisado, não apresentou mudança, com cerca de
50% dos pacientes necessitando de algum tipo de suporte, invasivo ou não invasivo.
Diferente do observado anteriormente, a internação em leitos de UTI foi ligeiramente
mais frequente para os casos de SRAG não especificada (26,9% versus 26,3%), embora
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não significativo estatisticamente. Em relação ao suporte ventilatório, 55,2% dos
pacientes com SRAG-COVID tiveram necessidade versus 51,2% para os SRAG não
especificada, agora com diferença estatisticamente significativa (Tabela 1).
O percentual de óbitos computados dentre os SRAG-COVID continua sendo
consistentemente maior do que para os casos de SRAG não especificada (14,1% versus
12,6%), enquanto as altas hospitalares são mais elevadas para este último grupo (58,3%
para SRAG não especificada versus 32,9% para SRAG-COVID) (Tabela 1). Estes resultados,
como enfatizados nos informes anteriores, 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 (53,3% para SRAG-COVID e 29,1%
para SRAG não especificada) (Tabela 1).
Tabela 1. Caracterização das internações por SRAG-COVID e SRAG não especificada,
e evolução dos casos, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 04/07/2020 (1ª a 27ª semanas
epidemiológicas).
SRAG-COVID
(n=1351)
Variáveis

SRAG não
especificada
(n=3727)

Total
(n=5078)

n

%

n

%

n

%

Internação em UTI

325

26,3

937

26,9

1262

26,8

Suporte ventilatório não invasivo

542

43,2

1346

38,8

1888

40,0

Suporte ventilatório invasivo

150

12,0

430

12,4

580

12,3

Evolução
-

Alta Hospitalar

441

32,6

2172

58,3

2613

51,5

-

Óbito

190

14,1

470

12,6

660

13,0

-

Sem informação*

720

53,3

1085

29,1

1805

35,5

* 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.

O padrão do tempo de internação também se mantém semelhante com o descrito nos
InfoCOVID anteriores. O tempo médio e mediano continua maior para pacientes com
SRAG-COVID do que para os SRAG não especificada, tanto em leitos não-UTI quanto em
UTI (Tabela 2) sendo, esta última comparação, estatisticamente significativa.
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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 04/07/2020 (1ª a 27ª semanas
epidemiológicas).
TEMPO DE INTERNAÇÃO
Não UTI
média

dp1

SRAG-COVID

8,7

7,5

SRAG não
especificada

8,1

8,6

med2

UTI
mín3

máx4

média

7

0

70

8,9

5

0

94

6,1

dp1

med2

mín3

8,1

7

0

54

7,5

3

0

56

1

desvio padrão, 2mediana, 3mínimo, 4máximo

Distribuição espacial dos casos de internação e óbito
por SRAG-COVID e SRAG não especificada em Belo
Horizonte por Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS)

Para

compreender

melhor

as

diferenças espaciais da pandemia na
cidade, utilizando a informação dos
casos internados e georreferenciados
por local de residência, trabalhamos
os diferenciais intra-urbanos a partir
do

Índice

Saúde,

de

2012

Vulnerabilidade
(IVS-2012).

Este

da
foi

construído pela SMSA-BH para os
setores censitários da cidade a partir
de informações censitárias de 2010,
com

construtos

contexto

urbano

moradia)

e

relacionados
(saneamento

indicadores

sociais.

ao
e
A

partir destes indicadores e cálculos
estatísticos, os setores censitários são
categorizados

em

Baixo,

Médio,

Elevado e Muito Elevado Risco de
adoecer e morrer na cidade (Figura 1).

Figura 1. Índice de Vulnerabilidade da Saúde em Belo Horizonte, 2012.

máx4
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Vale ressaltar que nos estudos do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte
(OSUBH) agrupamos os eventos ocorridos nas áreas de IVS muito elevado e elevado
para que as taxas se tornem mais estáveis e pelas similaridades entre estes territórios.
Assim o fizemos para análise por IVS neste 4º InfoCOVID.
Do total de internações por SRAG não especificada, a maioria (41,1%) residia em setores
de médio risco, seguido pelo muito elevado e elevado risco (29,5%) e baixo risco (26,7%).
Nos restantes 2,7% (2,3 e 0,4%) não foi possível fazer o georreferenciamento. Com
relação às internações por SRAG-COVID, 41,8% residiam no médio risco, 32,2% no muito
elevado e elevado risco e 23,5 % deles eram do baixo risco; 3,5% (2,1 e 1,3%) não foram
georreferenciados (Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição dos casos de SRAG não especificada e SRAG-COVID segundo
o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) em Belo Horizonte, 29/12/2019 a
04/07/2020 (1ª a 27ª semanas epidemiológicas).

Índice de Vulnerabilidade da
Saúde*

SRAG não
especificada
(n=3727)

SRAG-COVID
(n=1351)

Total
(n=5078)

n

%

n

%

n

%

Baixo Risco

998

26,8

318

23,5

1316

26,0

Médio Risco

1531

41,1

565

41,8

2096

41,3

Elevado/Muito elevado risco

1099

29,5

422

31,2

1521

29,9

NA

84

2,3

29

2,1

113

2,2

Em Branco

15

0,4

17

1,3

32

0,6

*Índice de Vulnerabilidade da Saúde, 2012

Entretanto, quando se trata das taxas de internação por 100.000 moradores de cada
área respectiva de IVS, observa-se um gradiente tanto nas internações por SRAG-COVID
quanto nas SRAG não especificada. Maiores taxas são observadas nas áreas de elevado e
muito elevado risco do que naquelas de baixo e médio risco. Ou seja, a cada 100.000
moradores de áreas de elevado e muito elevado risco 175,4 internaram por SRAG não
especificada até 04/07/2020 ao passo que no baixo risco a taxa foi de 124,9/ 100.000
moradores. Em relação ao SRAG-COVID, 67,4 a cada 100.000 moradores da áreas de
elevado e muito elevado risco internaram e 39,8 internaram nas áreas de Baixo risco
(Tabela 4).
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Tabela 4 - Taxas de Internação por SRAG não especificada e SRAG-COVID segundo o
Índice de Vulnerabilidade da Saúde em Belo Horizonte, 29/12/2019 a 04/07/2020 (1ª a
27ª semanas epidemiológicas).

Índice de Vulnerabilidade da
Saúde*

Taxas de Internação por 100.000
habitantes¹
SRAG não
especificada

SRAG-COVID

Baixo Risco

124,9

39,8

Médio Risco

161,9

59,8

Elevado/Muito elevado risco

175,4

67,4

¹ População do Censo de 2010

Para avaliar o risco de internação segundo o IVS, foi calculado a Razão de Risco (RR).
Para o SRAG-COVID, o risco de internação entre residentes em territórios de elevado e
muito elevado índice de vulnerabilidade da saúde é 69,2% maior do que para os
residentes em áreas de baixo risco (RR=1,692; IC= 1,463 a 1,957). Ao contrário, o risco de se
internar para os pacientes que residem em áreas de elevado e muito elevado risco
quando comparado às áreas de IVS médio não mostrou diferença significativa (RR=1,127;
IC=0,993 e 1,279) (Figura 2).
Ao se analisar o risco de internação por SRAG não especificada, este foi 8,3% maior para
moradores das áreas de elevado e muito elevado risco quando comparado às áreas de
médio risco (RR= 1,083; IC=1,003 a 1,171). Quando se comparou estas internações entre os
residentes nas áreas de Elevado e Muito Elevado risco com os das áreas de Baixo risco,
verificou-se que o risco de internação foi 40,4% maior para os residentes em áreas de
maior vulnerabilidade (RR= 1,404; IC=1,289 a 1,530) (Figura 2)
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Figura 2 – Razão de Risco (RR) de internação por SRAG segundo o Índice de
Vulnerabilidade da Saúde (IVS) em Belo Horizonte, 29/12/2019 a 04/07/2020 (1ª a 27ª
semanas epidemiológicas).

Distribuição espaço-temporal dos casos de internação e
óbito por SRAG-COVID e SRAG não especificada em
Belo Horizonte

No informe anterior vimos as zonas da cidade com maior densidade de internações,
destacando para a coincidência com vizinhanças de importantes vilas/favelas do
município. Ao adicionar os casos internados até o final da 27ª SE é possível observar
algumas tendências de densidade (Figura 3).
As zonas quentes (ou hot spots) permanecem nas vizinhanças destacadas no
InfoCOVID 03 (Figura 3 A) que apresentou mapeamento dos endereços das internações
até o dia 06/06/2020 (disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wpcontent/uploads/sites/91/2020/07/InfoCOVID-03.pdf). Mas algumas tendências de maior
densidade podem ser observadas ao adicionarmos os registros até o dia 01/07/2020
(Figura 3 B). A densidade muito alta de casos continua sendo evidenciada na vizinhança
das vilas Alto Vera Cruz e Nossa Senhora do Rosário (Leste), Aglomerado da Serra
(Centro Sul) e Pedreira Prado Lopes (Noroeste, divisa com Nordeste). Na regional
Noroeste a densidade das internações mantém nas proximidades das vilas, e reduz na
vizinhança do bairro Padre Eustáquio. A densidade de casos nas vilas da regional Oeste
ainda é evidenciada, porém observa-se aumento da densidade na vila Cabana Pai
Tomás e bairros adjacentes. Em Venda Nova, a densidade aumenta para muito alta no
bairro Piratininga e para alta nos bairros Rio Branco, Jardim Leblon e vila Apolônia e
parte dos bairros Santa Mônica, São João Batista e Maria Helena. Já na vila Conjunto
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Minascaixa e no bairro Minascaixa a densidade se mantêm alta. Destaque-se também
aumento da densidade das internações agora em vizinhanças contíguas das regionais
Nordeste - mais precisamente no bairro Tupi A, vila Novo Aarão Reis e parte dos bairros
Floramar, Jardim Guanabara e vila Jardim Felicidade - e Norte, bairros Ouro Minas, Boa
Esperança, Nazaré e parte do bairro São Gabriel.

Figura 3. Densidade dos casos de internações por SRAG-COVID e SRAG não
especificada com início de sintomas até o final da 23ª semana epidemiológica –
06/06/2020 (Mapa A) e até 01/07/2020 [metade da semana 27ª SE] (Mapa B), em Belo
Horizonte.

Como uma análise preliminar, foi elaborado o mapa de densidade de Kernel para
verificar a concentração dos óbitos na cidade (Figura 4). Considerando que a “evolução
do caso” é uma variável com fragilidades (esta informação está em branco, para grande
maioria dos casos) entendemos

que este mapa mostra haver concentração

diferenciada dos óbitos na cidade, mas que possivelmente, com a atualização de dados
ainda podem ser observadas mudanças no padrão de sua distribuição.
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Figura 4. Densidade dos óbitos por SRAG-COVID e SRAG não especificada, em Belo
Horizonte, até dia 30/06/ 2020 da 27ª semana epidemiológica.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

As diferenças nas condições de habitabilidade e risco social entre as áreas de Baixo e
naquelas de Elevado e Muito elevado risco são muito marcantes e podem explicar as
taxas e risco mais elevado nesta população mais desprovida de acesso a bens e serviços.
No caso das áreas de Médio risco as diferenças na Razão do Risco (RR) são menos
evidentes ou inexistentes. Sabe-se que em áreas de IVS médio, em alguns setores,
também reside uma população vulnerável que se assemelha, em muitos aspectos, às
populações residentes em áreas de Elevado e Muito Elevado risco. Isto pode apontar,
em parte, para as menores diferenças nas taxas e na Razão de Risco encontradas.
Entretanto, aprofundar o estudo em relação a fatores individuais como idade e
comorbidades, como por exemplo, pelo mapeamento dos casos ou por outras
abordagens espaciais nas áreas de IVS médio se faz necessário para compreender
melhor estas diferenças.
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