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CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

 
 

 

Desde o início do mês de junho são 

realizadas análises dos dados de internações 

nas bases de dados do SIVEP Gripe, no 

intuito de descrever o avanço da epidemia 

de COVID-19, em Belo Horizonte. As análises 

refletem o perfil de casos mais graves da 

infecção, uma vez que são consideradas as 

internações e óbitos decorrentes da 

Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) 

causada pelo vírus Sars-Cov-2, 

denominadas SRAG-COVID, e as SRAG não 

especificadas.  

Nesta 6ª edição serão apresentadas as 

análises das informações até o final da 31ª 

semana epidemiológica (até 01/08/2020), da 

base disponibilizada no dia 04/08/2020 pela 

Secretaria Municipal de Saúde de BH, 

avançando nas análises da dinâmica 

intraurbana da doença, descrevendo o perfil 

das internações de acordo com a rede 

assistencial e grupos de risco, além das 

análises espaciais.  

 

 

 

 InfoCOVID 

 OSUBH 
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Perfil das internações por SRAG em Belo Horizonte 
 

 

 De 29/12/2019 a 01/08/2020 (1ª à 31ª semana epidemiológica - SE), total de 8.143 pessoas 

residentes em Belo Horizonte foram internadas por SRAG, sendo 4.984 (61,2%) SRAG não 

especificada e 3.159 (38,8%) SRAG-COVID, assistidos em 81 unidades de saúde.  

Apenas 15 unidades concentraram cerca de 70% de todos os atendimentos/internações 

(5.711 internações): 03 hospitais particulares (Hospital da Unimed, Lifecenter e Semper), 

11 hospitais públicos e 1 hospital contratado/conveniado ao SUS. E dentre eles, os 

hospitais Metropolitano Doutor Célio de Castro e Santa Casa se destacaram na 

quantidade de internações de casos de SRAG não especificada e SRAG-COVID, 

absorvendo cerca de ⅓ destes (1014 +890/ 5.711) (Figura 1).    
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1Público, 2Filantrópico (100% SUS), 3Particular, 4Contratado/Conveniado (SUS) 

Figura 1. Número de internações por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada e distribuição percentual, segundo unidade de 

saúde, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 18/07/2020 (1ª a 29ª SE). 

Com relação à evolução da epidemia, observa-se uma redução no número de 

internações e óbitos por SRAG-COVID nas últimas SE. Por exemplo, durante a 27ª SE 

(04/07/2020), logo após o retorno à primeira fase das medidas de distanciamento social 

iniciadas no dia 29/06/2020, ocorreram 483 registros de internações por SRAG-COVID. 

Observou-se que este número reduziu pela metade na 29ª SE (18/07/2020), passando 

para 245 casos. Em relação ao número de óbitos por SRAG-COVID, no mesmo período 

analisado, a redução foi ainda mais expressiva, passando de 101 óbitos na 27ª SE para 30 

na 29ª SE, representando uma diminuição de 3,4 vezes. 

n % 

1 1014 12,45

2 890 10,93

3 588 7,22

4 552 6,78

5 388 4,76

6 314 3,86

7 284 3,49

8 267 3,28

9 235 2,89

10 228 2,8

11 206 2,53

12 206 2,53

13 205 2,52

14 168 2,06

15 166 2,04

16 163 2

17 160 1,96

18 147 1,81

19 137 1,68

20 111 1,36

21 103 1,26

22 102 1,25

23 100 1,23

24 100 1,23

25 92 1,13

26 85 1,04

27 827 10,16

28 305 3,75

Unidade de Pronto Atendimento Oeste

Hospital Mater Dei S A

Hospital Evangélico de Belo Horizonte

Outras com menos de 1% de internação (n=55)

Casos sem identificação do local de internação 

Hospital da Policia Militar

Hospital Madre Teresa

Hospital Vera Cruz

Unidade de Pronto Atendimento Venda Nova

Hospital Keralty

Hospital Belo Horizonte

Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II HOB1

Hospital Semper3

Associação Mário Penna4

Hospital das Clínicas da UFMG1

Hospital Felício Roxo

Unidade de Pronto Atendimento Nordeste

Complexo Hospitalar São Francisco4

Hospital Metropolitano Odilon Behrens HOB1

Hospital Risoleta Tolentino Neves1

Hospital Infantil Joao Paulo II1

Hospital Governador Israel Pinheiro1 

Hospital Lifecenter3

Unidade de Internação

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro1 

Santa Casa de Belo Horizonte2

Hospital Unimed Unidade Contorno3

Hospital Eduardo de Menezes1

Hospital Júlia Kubitschek1
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A figura 2 apresenta a média móvel1 do número de internações (A) e óbitos (B) por 

SRAG-COVID e SRAG não especificada. Pode ser observado que, no dia 01 de julho, a 

média móvel de internações para SRAG-COVID foi de 70,29 e a média móvel de óbitos 

de 14,43, sendo as maiores médias desde o início da epidemia. Após esse período, a 

curva apresenta um perfil descendente, indicando uma redução no número de 

internações e óbitos por SRAG-COVID. 

Figura 2. Média móvel de internações (A) e óbitos (B) por SRAG-COVID e SRAG 

não especificada por dia, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 18/07/2020 (1ª a 29ª SE). 

                                                           
1 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. 
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As características demográficas dos moradores de Belo Horizonte internados por SRAG-

COVID e SRAG não especificada permanecem semelhantes às descritas no 5º 

InfoCOVID-OSUBH (disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wp-

content/uploads/sites/91/2020/07/InfoCOVID-5_30_julho_2020_2.pdf). A proporção de homens 

permanece um pouco maior que de mulheres (50,8%) e a proporção de não brancos, 

significativamente maior que de brancos (68,3%). Quanto à idade, pessoas internadas 

por SRAG-COVID apresentam média de idade maior do que as pessoas internadas por 

SRAG não especificada (61,9; DP=17,4 anos versus 55,5; DP=26,8 anos). As internações 

decorrentes de SRAG-COVID continuam sendo, em sua maioria, da faixa etária de 60 a 

79 anos (39,6%), seguidas daqueles de 40 a 59 anos de idade (32,2%). Quanto aos óbitos 

por COVID, destaca a faixa etária de 60 a 79 anos (44,5%), seguido pelo grupo de 80 ou 

mais anos de idade (36,9%). Ressaltamos que, ao longo dos meses, começa a ter maior 

representatividade no total das internações e óbitos por SRAG-COVID e não 

especificada a população mais jovem (20 a 59 anos) e os óbitos passam a ser registrados 

entre crianças (1 a 9 anos) e adolescentes (10 a 19 anos) (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização das internações e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada, segundo faixa etária, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 01/08/2020 (1ª a 31ª 

semanas epidemiológicas). 

Faixas etárias SRAG-COVID  SRAG não especificada  

Internações 
(n=3159) 

Óbitos 
(n=605) 

Internações 
(n=4984) 

Óbitos 
(n=666) 

<1 ano 0 (0%) 0 (0%) 11 (0,2%) 0 (0%) 

1-9 anos 22 (0,7%) 0 (0%) 541 (10,9%) 6 (0,9%) 

10-19 anos 12 (0,4%) 0 (0%) 125 (2,5%) 3 (0,5%) 

20-39 anos 299 (9,5%) 14 (2,3%) 639 (12,8%) 27 (4,1%) 

  40-59 anos 1017 (32,2%) 99 (16,4%) 1081 (21,7%) 110 (16,5%) 

  60-79 anos 1251 (39,6%) 269 (44,5%) 1553 (31,2%)  273 (41,0%) 

  >80 anos 558 (17,7%) 223 (36,9%) 1034 (20,7%) 247 (37,1%) 

 

Quanto às características de evolução clínica, padrão inalterado tem sido observado 

desde o início das análises dos InfoCOVID, com 25% dos pacientes internados em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cerca de 54% necessitando de algum tipo de 

suporte ventilatório, bem como maior proporção de internados por SRAG-COVID 

necessitando de suporte ventilatório, quando comparados aos com SRAG não 

especificada (57,1% versus 52,5%) (Tabela 2).        

O percentual de óbitos computados dentre os SRAG-COVID continua sendo 

consistentemente maior do que para os casos de SRAG não especificada (19,2% versus 

13,4%), enquanto as altas hospitalares são mais elevadas para este último grupo (57,4% 

 

 

https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites/91/2020/07/InfoCOVID-5_30_julho_2020_2.pdf
https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites/91/2020/07/InfoCOVID-5_30_julho_2020_2.pdf
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versus 33,5%) (Tabela 2). Estes resultados, como enfatizados nos informes anteriores, 

devem ser analisados com cautela tendo em visto as dificuldades inerentes ao 

diagnóstico laboratorial da COVID e à ausência de encerramento dos casos quanto à 

sua evolução (47,4% para SRAG-COVID e 29,3% para SRAG não especificada) no 

fechamento da semana epidemiológica (Tabela 2). 

Tabela 2. Caracterização das internações por SRAG-COVID e SRAG não especificada, 

e evolução dos casos, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 01/08/2020 (1ª a 31ª semanas 

epidemiológicas). 

 
 

Variáveis 

SRAG-COVID 
(n=3159) 

SRAG não 
especificada 

(n=4984) 

Total 
(n=8143) 

n % n % n % 

Internação em UTI 717 24,7 1161 25,2 1878 25,0 

Suporte ventilatório não 
invasivo 

1300 45,0 1860 40,2 3160 42,1 

Suporte ventilatório 
invasivo 

350 12,1 568 12,3 918 12,2 

Evolução             

     Alta Hospitalar 1058 33,5 2859 57,4 3917 48,1 

    Óbito 605 19,2 666 13,4 1271 15,6 

    Sem informação* 1496 47,4 1457 29,3 2953 36,2 

* 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 tempo de internação também se mantém semelhante ao descrito nos InfoCOVID 

anteriores, sendo que o tempo médio e mediano continua maior para pacientes com 

SRAG-COVID do que para os pacientes com SRAG não especificada, tanto em leitos 

não-UTI quanto em UTI (Tabela 3), ambas estatisticamente significativas. 

Tabela 3. 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 01/08/2020 (1ª a 31ª semanas 

epidemiológicas). 

  TEMPO DE INTERNAÇÃO 

  Não UTI UTI 

  média dp1 med2 mín3 máx4 média dp1 med2 mín3 máx4 

SRAG-COVID 9,5 8,3 7 0 77 9,6 9,1 7 0 56 

SRAG não 
especificada 

8,2 9,0 5 0 94 6,2 7,8 3 0 73 

1desvio padrão, 2mediana, 3mínimo, 4máximo 
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Distribuição dos casos de internação e óbito por SRAG-
COVID e SRAG não especificada em Belo Horizonte por 
Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) 

 

 

Utilizando as informações dos casos internados de SRAG-COVID e SRAG não 

especificada, 97,5% georreferenciados por local de residência, analisamos os diferenciais 

intraurbanos na cidade a partir do Índice de Vulnerabilidade da Saúde, 2012 (IVS-2012)2 

(Tabela 4). Dentre o total de internações o maior percentual era de moradores de 

setores de IVS médio (44,0% para SRAG-COVID e 42,0% para SRAG não especificada), 

seguido pelos de IVS elevado e muito elevado (33,3% e 32,0%, respectivamente). Pela 

análise da taxa de internação, observa-se que moradores de locais de elevada 

vulnerabilidade apresentam maior risco de internação, seguido por residentes em áreas 

de média e baixa vulnerabilidade, semelhante ao observado no InfoCOVID no. 05 (Tabela 

4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos casos de internação por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada em Belo Horizonte por Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS). 

 

 
Índice de 

Vulnerabilidade da 
Saúde (IVS) 

SRAG-COVID  
(n=3159) 

SRAG não especificada  
(n=4984) 

n % Taxa* n % Taxa* 

Baixo 700 22,7 87,6 1260 25,9 157,7 

Médio 1356 44,0 143,4 2042 42,0 216,0 

Elevado 747 24,3 165,1 1148 23,6 253,7 

Muito Elevado  276  9,0  158,6  406  8,4  233,4 

     NA 80   128   

  *por 100.000 habitantes (denominador: população censo 2010) 

 
                                                           
2 O IVS é um escore proposto e construído pela SMSA-BH para os setores censitários da cidade a partir de 

construtos relacionados ao contexto urbano (saneamento e moradia) e indicadores sociais. Os setores 

censitários são ranqueados em escores calculados a partir da média e desvio padrão em setores de baixo 

risco, médio risco, elevado e muito elevado risco de adoecer e morrer na cidade. 
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Total de 75% dos internados por SRAG-COVID e SRAG não especificada apresentavam 

pelo menos um fator de risco para complicações (doenças crônicas como asma, 

cardiovascular, diabetes mellitus, hematológica, hepática, neurológica, obesidade, 

pneumopatia, renal e outras condições de risco como 

imunodeficiência/imunodepressão, síndrome de down e puerpério). Maior proporção de 

fatores de risco foi verificada 

entre aqueles com 60 anos 

ou mais (87,3%).   

No gráfico 1 é possível 

visualizar a distribuição da 

presença de fatores de risco 

segundo Índice de 

Vulnerabilidade da Saúde. 

Para aqueles com idade 

entre 0 a 19 anos, há uma leve tendência de aumento na proporção de fatores de risco à 

medida que aumenta o IVS, entretanto a diferença não foi significativa. Já, entre os da 

faixa etária de 20 a 59 anos, a proporção de fatores de risco foi significativamente menor 

entre os residentes em áreas de menor vulnerabilidade em comparação aos que 

residem em setores censitários de médio, elevado e muito elevado risco. Para aqueles 

com 60 anos ou mais, a proporção de fatores de risco é muito elevada (> 80%), sem 

diferenças de acordo com o IVS.  

 

Gráfico 1: Distribuição da presença de fatores de risco entre os 

internados por SRAG-COVID e SRAG não especificada, conforme idade e 

Índice de Vulnerabilidade da Saúde em Belo Horizonte, até o final da 31a 

semana epidemiológica. 

 

0

20

40

60

80

100

0 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais

Fa
to

r 
d

e
 r

is
co

 (
%

) 

Faixa etária 

Baixo Médio Elevado Muito elevado

 

 

Fotografia: Waleska Teixeira  Caiaffa 
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Distribuição espacial dos casos internados e óbitos por 

SRAG-COVID e SRAG não especificada em Belo 

Horizonte 

 

  

A partir do InfoCOVID no. 03, publicado no dia 03/07/2020, começamos a utilizar os 

Mapas de Densidade de Kernel, também conhecidos como mapas de calor, para 

descrever a distribuição espacial de internações e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada em Belo Horizonte. Observamos manutenção das áreas quentes na cidade 

com maior concentração de internações em residentes de áreas da região central do 

município, que engloba as regionais Leste, Centro Sul, Noroeste e Oeste  

 No mapa A (Figura 3), à superfície da densidade de Kernel gerada a partir do total de 

internações foi sobreposta a camada com a delimitação de áreas mais vulneráveis do 

município. As porções de área com maior densidade de casos, chamadas zonas quentes 

(hotspots) estão representadas na cor vermelho intenso (densidade muito alta) e numa 

gradação que inclui as cores laranja (densidade alta), amarelo (densidade média) e 

verde (densidade baixa). 

Verifica-se, ao comparar com o demonstrado nos informes anteriores (vide InfoCOVID no. 

03, 04 e 05 disponíveis em https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/material-

informativo/#artigos), que a densidade dos casos tende a migrar e/ou intensificar nas 

áreas da cidade onde se encontram as vilas/favelas. A maior concentração pode ser 

observada em hotspots nas vilas Alto Vera Cruz, Caetano Furquim (região Leste), 

Aglomerado da Serra (região Centro Sul), Pedreira Prado Lopes (região Noroeste), 

Cabana Pai Tomás, Vilas Vista Alegre e Madre Gertrudes I (região Oeste).   

Com relação aos óbitos (Figura 3. Mapa B), observa-se densidade muito alta na maioria 

das áreas onde há hotspots de internações, apesar de, para alguns locais, ser observado 

uma dissincronia entre densidade de óbitos e internações (maior densidade de óbitos 

com baixa de internações e baixa densidade de óbitos com alta de internações).  

 

 

 

 

 

 

https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/material-informativo/#artigos
https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/material-informativo/#artigos
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Figura 3. Mapa de Kernel de internações (A) e óbitos (B) por SRAG-COVID e SRAG 
não especificada, ocorridos até o dia 28/07/2020, e delimitação de áreas de maior 
vulnerabilidade (vilas e favelas) do município de em Belo Horizonte. 

 

 

 

 

Internações (Mapa A) Óbitos (Mapa B)

Densidade muito alta Densidade muito alta

Densidade média Densidade alta

Densidade muito alta Densidade média

Leste: Alto Vera Cruz, Vera Cruz, Saudade e Pompeia / Centro Sul: Serra e vilas Nossa Senhora da 
Conceição e Nossa Senhora do Rosário / Oeste: Nova Cintra, Vista Alegre e vilas Cabana Pai Tomás, 

Madre Gertrudes I e Vista Alegre

Venda Nova: Piratininga / Nordeste: Ouro Minas / Norte: vila Novo Aarão Reis / Pampulha: Santa 
Terezinha  / Barreiro: Lindéia

Noroeste: Pedreira Prado Lopes

 

 



13 
 
 

Examinando a distribuição dos óbitos ao longo da epidemia observa-se que, até o início 

de junho, maior densidade de óbitos era observada em pontos mais bem delimitadas 

(Figura 4. Mapa A). A partir de julho, o padrão de distribuição altera, permanecendo com 

este padrão durante todo o mês. As mudanças observadas foram: 

 

            Venda Nova: os óbitos, até início de junho estavam mais diluídos neste local e, ao 

final do mês, passam a ter maior concentração próximo aos bairros Piratininga, 

permanecendo assim, até o final de julho. 

 

          Nordeste: a maior densidade de óbitos é evidenciada nos bairros adjacentes à 

Norte nos quatro períodos analisados. Mas com o avanço da epidemia passam a se 

espalhar mais dentro dessa regional.  

 

          Noroeste: comparada às demais regiões do município, parece haver uma leve 

tendência de aumento da intensidade dos óbitos em toda a regional.  

 

          Barreiro: até o início de junho, a maior densidade de óbitos era visualizada na 

região mais central e, ao final de junho, maior densidade pode ser vista próximo ao 

bairro Lindéia. 
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Figura 4. Densidade dos casos de óbitos por SRAG-COVID e SRAG não especificada 
avaliados quinzenalmente a partir 06 de junho a 28 de julho de 2020, em Belo 
Horizonte. 
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

Queremos salientar neste Informativo a relevância do Sistema Único de Saúde de Belo 

Horizonte (SUS-BH) no contexto da epidemia da COVID-19, aqui evidenciado por sua 

imensa capacidade de absorver a maioria das internações ocorridas no município até o 

momento.  

Também notamos que a dinâmica da epidemia, vista por meio da análise de casos mais 

graves de SRAG (de etiologia confirmada para COVID ou não especificada), parece se 

alterar em função direta e de forma quase imediata às medidas de mitigação e controle 

adotadas pelos gestores do município.  Analisando a média móvel de internações e 

óbitos, observa-se incremento significativo no início do mês de junho e, mais 

recentemente, um decréscimo neste aumento semanal de casos. Considerando o 

período médio de incubação do Sars-Cov-2 (1 a 14 dias), os gráficos com as médias 

móveis refletem incremento e redução em períodos coincidentes às medidas de 

reabertura gradual do comércio (25/05/2020) e retomada da fase de controle 

(29/06/2020), respectivamente.  

Os dados analisados têm demonstrado que desigualdades sociais e diferenças 

intraurbanas parecem atuar como determinantes da manutenção da epidemia no 

município. A maior densidade de internações e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada é observada em áreas de maior vulnerabilidade e, o risco de internações é 

maior para aqueles que moram em setores censitários de muito elevado e elevado risco 

quando comparados aos que residem em áreas de baixo risco. Os resultados nos 

mostram que o IVS é um determinante importante das taxas de internação, merecendo 

estudos mais aprofundados para a compreensão deste fenômeno.  

As análises das internações e óbitos por SRAG-COVID e SRAG não especificada, 

começam a apontar para questões importantes no (re)planejamento das ações, e 

necessidade de que estas sejam específicas e adequadas aos diferentes grupos 

populacionais.  
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2018/publicacaoes-da-vigilancia-em-
saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/publicacaoes-da-vigilancia-em-saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/publicacaoes-da-vigilancia-em-saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/publicacaoes-da-vigilancia-em-saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf


16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@osubh.ufmg  

osubh@medicina.ufmg.br 

+55 (31) 3409-9949 | + 55 (31) 3409-9100 

Av. Alfredo Balena, 190 – sala 730 | CEP: 30130-100 

 


