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CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

 

Na 8ª edição do InfoCOVID-OSUBH serão apresentadas análises dos dados da base 

SIVEP-Gripe, contendo internações e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda 

Grave)-COVID e SRAG não especificada ocorridos entre moradores de Belo Horizonte, até 

o final da 35ª semana epidemiológica (29/08/2020).  

Neste informe são exploradas as taxas de internação e de mortalidade, possibilitando 

comparar o risco de internação e de óbito segundo sexo, faixa etária e local de moradia. 

 

OSUBH 
 

InfoCOVID 
 OSUBH 
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A associação com o Índice de Vulnerabilidade da Saúde1 (IVS) continua sendo verificada, 

mesmo utilizando métodos analíticos distintos dos informes anteriores. 

Uma sessão especial foi incluída nesse número e refere-se à ocorrência da doença entre 

gestantes e puérperas visto que, com o avanço da epidemia, emerge a necessidade de 

um olhar específico para grupos específicos de maior vulnerabilidade.     

 

Evolução temporal dos casos de internações e óbitos 
por SRAG em Belo Horizonte 
 

 

De 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª à 35ª semana epidemiológica - SE), um total de 10.823 

pessoas residentes em Belo Horizonte foram hospitalizadas com o diagnóstico de SRAG, 

sendo 6.438 (59,5%) por SRAG não especificada e 4.385 (40,5%) por SRAG-COVID. Observa-

se que o número de internações e óbitos por SRAG não especificada e SRAG-COVID 

continua em queda nas últimas 

SE analisadas. Por exemplo, 

durante a 31ª SE (de 26/07 a 01/08) 

ocorreram 185 registros de 

internações por SRAG-COVID e 

este número reduziu para 

aproximadamente metade na  

33ª SE (de 09/08 a 15/08), 

passando para 96 casos. Em 

relação ao número de óbitos por 

SRAG-COVID, no mesmo período 

analisado, a redução foi de aproximadamente 1/3, passando de 41 na 31ª SE para 13 na 33ª 

SE. Esse padrão de queda também é observado ao analisar a curva da média móvel2 do 

número de internações (Figura 1. A) e óbitos (Figura 1. B) por SRAG não especificada e 

SRAG-COVID. Nota-se que a partir da 31ª SE a média móvel de internação por SRAG-

COVID passa a ser menor que a média móvel de internações por SRAG não especificada 

(26,4 versus 33,6).  

                                                 
1 O IVS é um índice 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. 
2 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. 

 

 



Mas a média móvel de óbitos por SRAG-COVID ainda era maior do que a de SRAG não 

especificada (5,9 versus 3,4), sendo observada a inversão apenas ao final do período 

analisado (33ª SE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Média móvel de internações (A) e óbitos (B) por SRAG-COVID e SRAG não  

 
 
 
 

 

A 

B 

 

 



Perfil das internações por SRAG-COVID e SRAG não 
especificada em Belo Horizonte 
 
As características demográficas dos moradores de Belo Horizonte internados por SRAG-

COVID e SRAG não especificada permanecem semelhantes às descritas no 7º InfoCOVID-

OSUBH (disponível em 

https://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/informacao/infocovid/). A proporção de 

homens continua maior (51,0%), bem como a proporção de não brancos (64,6%). Quanto 

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

as pessoas internadas por SRAG não especificada (62,2 anos e DP=17,3 versus 56,6 e 

DP=26,9). Aproximadamente 90,0% das internações por SRAG-COVID ocorreram entre 

indivíduos com idade maior ou igual a 40 anos, sendo 18,0% na faixa etária de 80 anos e 

mais. Já para o SRAG não especificada, cerca de 74,0% das internações ocorreram entre 

indivíduos com idade maior ou igual a 40 anos, sendo 21,2% na faixa etária maior ou igual 

a 80 anos. Observa-se a ocorrência de internações por SRAG não especificada em todas 

as faixas etárias, enquanto por SRAG-COVID apenas a partir de 1 ano de idade.  

 

Verifica-se crescimento das taxas de internação com o aumento da idade para ambos os 

sexos. Entre a faixa etária de 40 a 79 anos o risco de internação entre os homens é maior 

para ambos os grupos. Pessoas com 80 ou mais anos têm risco maior de internar por 

SRAG não especificada do que por SRAG-COVID (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(denominador: Estimativas preliminares da população 2019 elaboradas pelo Ministério da 
Saúde/SVS/DASNT/CGIAE) 

Figura 2. Taxa de internação por SRAG-COVID e SRAG não especificada, segundo sexo 
e faixa etária, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas 
epidemiológicas). 

 

 

 



Quanto às características clínicas, aproximadamente 24,0% dos pacientes internados por 

SRAG-COVID, bem como dos internados por SRAG não especificada, continuam 

demandando assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como observado nos 

informativos anteriores. Já o suporte ventilatório, cerca de 56% dos pacientes internados 

por SRAG-COVID e por SRAG não especificada necessitam de algum tipo de suporte, 

invasivo ou não invasivo. Entretanto, os pacientes internados por SRAG-COVID 

demandaram mais suporte ventilatório (59,7%) quando comparados com aqueles 

internados por SRAG não especificada (53,6%), e essa diferença foi estatisticamente 

significativa (Tabela 1).       

 

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

Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas epidemiológicas).  

Variáveis 

SRAG-COVID           SRAG não  
especificada 

 Total 

 (n=4385)  (n=6438) (n=10823) 

n % n % n % 

Internação em UTI 1014 24,9 
 

1393 23,4 
 

2407 24,0 

Suporte ventilatório não 
invasivo 

1909 47,3 
 

2487 41,9 
 

4396 44,1 

Suporte ventilatório  
invasivo 

499 12,4 
 

694 11,7 
 

1193 12,0 

  

 

O tempo médio e mediano de internação continua maior para os pacientes com SRAG-

COVID do que para os com SRAG não especificada, tanto em internação geral quanto em 

UTI, sendo ambas estatisticamente significativas, seguindo o padrão dos InfoCOVID 

anteriores (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Tempo (em dias) de permanência em internação geral 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 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas 
epidemiológicas). 

Variáveis 
SRAG-COVID           

  
SRAG não especificada  

Média dp¹ med2 mín3 máx4 Média dp1 med2 mín3 máx4 

Internação 10,4 9,6 8 0 111   8,4 10,1 5 0 114 

Internação UTI 11,0 10,6 8 0 91   6,4 8,7 3 0 86 
1desvio padrão, 2mediana, 3mínimo, 4máximo 

 

 

 

 

 

 



A evolução dos casos, como enfatizado nos informes anteriores, deve ser analisada com 

cautela, uma vez que muitos casos ainda não foram encerrados quanto à sua evolução. 

O percentual de altas hospitalares têm se mantido mais elevado para SRAG não 

especificada (59,9%) quando comparadas com SRAG-COVID (47,7%). Já o percentual de 

óbitos continua consistentemente maior dentre os SRAG-COVID do que para os casos de 

SRAG não especificada (22,9% versus 13,4%), com  diferença estatisticamente significativa 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Evolução dos casos por SRAG-COVID e SRAG não especificada, Belo 

Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas epidemiológicas). 

Variáveis 

SRAG-COVID  
 SRAG não 

especificada  
 

Total 

(n=4385) (n=6438) (n=10823) 

n % n % n % 

Evolução               

 Alta Hospitalar  2098 47,7  3897 59,9  5949 55,0 

     Óbito 1004 22,9  870 13,4  1864 17,2 

     Sem Informação* 1289 29,4  1719 26,7  3010 27,8 
* 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. 
 

Perfil dos óbitos por SRAG-COVID e SRAG não 
especificada em Belo Horizonte 
 

 

Dentre os indivíduos que evoluíram para o óbito, a maior frequência era de homens 

(55,4% SRAG-COVID e 51,8% SRAG não especificada) e entre não brancos (59,2% SRAG-

COVID e 52,4% SRAG-não 

especificada).A média de 

idade entre os que morreram 

por SRAG-COVID e SRAG não 

especificada foi semelhante, 

72,5 anos e DP=14,2 versus 71,8 

anos e DP=17,5, 

respectivamente. Cerca de 

80% dos óbitos decorrentes de 

SRAG-COVID (82,0%) e SRAG 

não especificada (79,2%) 

ocorreram na faixa etária de 60 anos ou mais, sendo 38,0% na faixa etária maior de 80 

 

 



anos. Não houve óbitos por SRAG-COVID na faixa etária de 0 a 19 anos, enquanto que por 

SRAG não especificada ocorreram 4 óbitos. 

Verifica-se crescimento das taxas de mortalidade com o aumento da idade para ambos 

os sexos. O risco de morte é maior no sexo masculino para ambos os grupos. Destaca-se 

o maior risco de morte por SRAG-COVID em relação a SRAG não especificada, entre 

homens e mulheres, independente da idade (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(denominador: Estimativas preliminares da população 2019 elaboradas pelo Ministério da 
Saúde/SVS/DASNT/CGIAE) 

Figura 3. Taxa de mortalidade por SRAG-COVID e SRAG não especificada, segundo 
sexo e faixa etária, Belo Horizonte, 29/12/2019 a 21/08/2020 (1ª a 34ª semanas 
epidemiológicas).  

 

Do total de óbitos, cerca de 11% apresentavam pelo menos um fator de risco para 

complicações3 (8,4% SRAG-COVID e 13,5% SRAG não especificada). 

Com relação às características clínicas, 50,0% dos óbitos por SRAG-COVID e 41,6% por 

SRAG não especificada demandaram assistência em UTI, com 70,4% SRAG-COVID e 

68,2% SRAG não especificada necessitando de algum tipo de suporte ventilatório 

(invasivo ou não invasivo).  

 

 

 

                                                 
3 Consideramos fatores de risco a presença de condições associadas ao risco de complicações em pessoas 
infectadas pelo SARS-CoV-2. Foram consideradas doenças como asma, cardiovasculares, Diabetes mellitus, 
doenças hematológicas, hepáticas, neurológicas, obesidade, pneumopatias, renais e outras condições de risco 
como imunodeficiência/imunodepressão, Síndrome de Down e puerpério. 
 

 



O tempo médio e mediano de internação entre os que foram a óbito foi maior para os 

pacientes com SRAG-COVID do que para os com SRAG não especificada, e continua 

sendo maior para os óbitos de SRAG-COVID em leitos de UTI (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Tempo (em dias) de permanência em internação geral e UTI (data da 

conclusão/evolução do caso menos a data de internação) entre pacientes que 

foram a óbito por SRAG-COVID e SRAG não especificada, Belo Horizonte, 29/12/2019 

a 21/08/2020 (1ª a 34ª semanas epidemiológicas). 

Variáveis 
SRAG-COVID           

  
SRAG não especificada  

Média dp¹ med2 mín3 máx4 Média dp1 med2 mín3 máx4 

Internação 10,4 9,6 8 0 111   9,5 12,5 5 0 114 

Internação UTI 12,7 10,4 10 0 62   8,0 9,8 5 0 73 
1desvio padrão, 2mediana, 3mínimo, 4máximo 

 

Um olhar para casos de internações e óbitos em 
gestantes e puérperas 

 

 

Com o avanço da pandemia da COVID-19 no mundo e no Brasil, o acompanhamento de 

gestantes e puérperas têm apontado a necessidade de atenção especial a esses grupos.  

Apesar de relatos na literatura de que a maioria das gestantes e puérperas apresenta 

quadros clínicos leves ou 

moderados (Sutton et al., 2020), 

cerca de 1 a 5% demandam 

suporte ventilatório e cuidados 

intensivos. Estudos recentes 

apontam que há maior risco de 

complicações nesse grupo, 

principalmente no terceiro 

trimestre da gestação e no 

puerpério imediato (Rasmussen 

et al., 2020). De fato, especialmente em países em desenvolvimento, observou-se o 

aumento da razão de mortalidade materna (Hantoushzadeh et al., 2020). O Brasil destaca 

pelo número expressivo de gestantes e puérperas que morreram vítimas da COVID-19, 

constituindo-se o país com o maior número de mortes nesse grupo de mulheres. Estudo 

realizado no período de 26 de fevereiro a 18 de junho de 2020 utilizando a base de dados 

oficial do Ministério da Saúde, o SIVEP-Gripe nacional, encontrou que, entre as 978 

gestantes e puérperas notificadas com a COVID-19 no país, 124 vieram a óbito, sendo esse 

número cerca de 3,4 vezes maior do que os relatados em outros países do mundo.  

 



 

 

 

 

Observou-se ainda que o risco de morrer foi maior entre as puérperas, quando 

comparadas com as gestantes (Takemoto et al., 2020). Outro estudo realizado no Brasil 

apontou piores condições clínicas de admissão hospitalar e risco duas vezes maior de 

morte materna entre as mulheres negras (Santos et al., 2020).   

 

Assim, nessa edição do InfoCOVID, apresentamos um olhar sobre as gestantes e 

puérperas internadas em Belo Horizonte por SRAG-COVID e SRAG não especificada. Ao 

analisarmos as 1.184 internações de mulheres em idade fértil, 9,5% (113) eram gestantes 

(n=92) ou puérperas (n=21).  

 

A idade das gestantes variou de 12 a 48 anos, sendo 13,0% adolescentes (até 19 anos), 

44,6% entre 20 a 29 anos, seguidas de perto pelas mulheres de 30 a 49 anos (42,4%). Em 

relação às internações das puérperas observou-se que a idade oscilou entre 17 a 45 anos, 

com maior percentual de mães com 30 anos e mais (57,1%), seguida de mães com 20 a 

29 anos (28,6%) e 14,3% de mães adolescentes. Aqui é importante ressaltar que as 

puérperas são mais velhas que as gestantes internadas, inclusive entre as adolescentes, 

cuja idade foi de 17 a 19 anos, enquanto que nas gestantes foi de 13 a 19 anos (Tabela 5). 

 

A maioria das gestantes internadas eram negras (84,8%) e residiam em áreas de maior 

vulnerabilidade da cidade, identificadas pelos IVS correspondente a setores de elevado e 

muito elevado risco, perfazendo 52,2% de todas as internações. As gestantes residentes 

em áreas de baixo risco corresponderam a 9,8% e as residentes em áreas de médio risco, 

32,6%. Em relação às puérperas, verificamos maior proporção de mulheres negras (47,6%), 

seguidas pelas mulheres brancas, que corresponderam a 38,1% e, diferentemente do 

grupo das gestantes, o percentual de raça/cor ignorado é maior (14,3% versus 2,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Quanto ao local de residência, identificamos que 57,1% das puérperas internadas residiam 

em áreas com maior índice de vulnerabilidade à saúde, 33,3% em áreas de médio risco, 

4,8% em áreas de baixo risco e 4,8% em áreas de risco ignorado. Os dados de raça e local 

de residência apontam para a desigualdade social que podem influenciar a necessidade 

de internação das mulheres gestantes (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Características sociodemográficas das gestantes e puérperas internadas 
por SRAG-COVID e SRAG não especificado. Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 
(1ª a 35ª semanas epidemiológicas).  
 

Variáveis 

SRAG-COVID e SRAG não especificada  

Gestantes    Puérperas  

(n=92)   (n=21) 

n %   n % 

Faixa Etária            

<19 anos  12 13,0   3 14,3 

20-29 anos  41 44,6   6 28,6 

<30 anos  39 42,4   12 57,1 

Raça           

Branca 12 13,0   8 38,1 

Negra  78 84,8   10 47,6 

Ignorado 2 2,2   3 14,3 

IVS¹           

Baixo Risco  9 9,8   1 4,8 

Médio Risco 30 32,6   7 33,3 

Elevado e Muito Elevado 48 52,2   12 57,1 

Ignorado 5 5,4   1 4,8 
¹ Índice de Vulnerabilidade à Saúde 

 

Em relação à idade gestacional, mais da metade das gestantes (53,3%) estavam no 

terceiro trimestre de gestação, 33,7% no segundo e 10,9% no primeiro trimestre de 

gestação; em 2,2% dos casos, o trimestre estava ignorado. A maior proporção de 

gestantes no último trimestre da gestação corrobora os resultados do estudo de 

Takemoto et al., 2020.  Quanto ao puerpério, não há informação no banco de dados, se 

imediato ou tardio, o que não nos possibilitou comparações. 

 

Quando avaliamos a classificação final e a realização do exame PCR para as gestantes 

internadas, o diagnóstico foi de SRAG-COVID em 23,9% (n=22) e 23,8% (n=5) para as 

puérperas. Para estas gestantes e puérperas, o PCR foi realizado e a COVID identificada 

em 100%. Para o restante das gestantes internadas, 76,1% foram diagnosticadas como 

SRAG não especificada e o PCR foi realizado para 70,7%, sendo que em 68,5% o vírus não 

foi identificado; o resultado foi inconclusivo para 2,2% das gestantes. Nos outros 5,4% 

 



restantes, o resultado foi ignorado ou em branco. Em 16 puérperas (76,2%) houve 

diagnóstico de SRAG não especificada e o PCR foi realizado para 15 delas (71,4%) e para 

apenas uma (4,8%), o resultado estava em branco (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Diagnóstico final e resultados dos exames e recursos terapêuticos 
utilizados por gestantes e puérperas internadas por SRAG-COVID e SRAG não 
especificado. Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas 
epidemiológicas). 
 

Resultado do 
PCR 

SRAG-COVID  

  

SRAG não 
especificada  

  

Total 

Gestantes Puérperas Gestantes Puérperas Gestantes Puérperas 

(n=22) (n=5) (n=70) (n=16) (n=92) (n=21) 

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Detectável 22 (100,0) 5 (100,0)   0 (0,0) 0 (0,0)    22 (23,9) 5 (23,8) 

Não detectável 0 (0,0) 0 (0,0)   63 (90,0) 15 (93,8)   63 (68,5) 15 (71,4) 

Inconclusivo 0 (0,0) 0 (0,0)   2 (2,9) 0 (0,0)   2 (2,2) 0 (0,0) 

Aguardando 
resultado 

0 (0,0) 0 (0,0)   2 (2,9) 0 (0,0)   2 (2,2) 0 (0,0) 

Ignorado 0 (0,0) 0 (0,0)   3 (4,3) 1 (6,3)   3 (3,3) 1 (4,8) 

 

Ao avaliarmos a necessidade de UTI, constatamos que esta foi utilizada por 9,8% das 

gestantes e que 73,9% não utilizaram este leito hospitalar. Para 16,3% esta informação 

estava ignorada ou em branco. Já puérperas, 14,3% necessitaram de UTI e 66,7% não 

utilizaram este leito hospitalar. Para 19,0% esta informação estava ignorada ou em branco 

(Tabela 7). 

 

Em relação ao suporte ventilatório, 21,7% das gestantes necessitaram desse recurso, 

sendo 6,5% suporte invasivo e 15,2% não invasivo; 48,9% das gestantes não utilizaram 

suporte ventilatório. Para as demais gestantes (29,6% das internadas), esta informação 

estava ignorada ou em branco. Cerca de 23,8% das puérperas fizeram uso do suporte 

ventilatório, sendo 4,8% invasivo e 19,0%, suporte não invasivo; 52,4% não utilizaram 

suporte ventilatório. Para 23,8% das de puérperas internadas esta informação estava 

ignorada ou em branco (Tabela 7). Ressalta-se que, apesar das puérperas usarem a UTI 

em maior proporção do que as gestantes, estas últimas utilizaram em maior proporção 

o suporte ventilatório invasivo. Esses resultados merecem estudo mais detalhado para 

avaliação da gravidade dos casos. 

 

Destaca-se que a utilização dos recursos terapêuticos tanto na UTI (9,8% para gestantes; 

14,3% para puérperas) como o uso do suporte ventilatório invasivo (6,5% para gestantes; 

4,8% para puérperas) são inferiores aos percentuais para a população em geral, descrito 

em informativos anteriores, e que oscilaram sempre acima de 20,0% para a UTI e 12,0% 

 



para suporte ventilatório. Estes achados podem apontar para a menor gravidade dos 

casos em mulheres mais jovens, gestantes e puérperas em relação à população em geral.  

 

Tabela 7 - Uso de UTI e suporte ventilatório de gestantes e puérperas internadas 
por SRAG-COVID e SRAG não especificado. Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 
(1ª a 35ª semanas epidemiológicas). 
 

Variáveis 

SRAG-COVID e SRAG não especificada 

Gestantes           Puérperas  

 (n=92) (n=21) 

n % n % 

Internação em UTI 9 9,8  3 14,3 

Suporte ventilatório não invasivo 14 15,2  4 19,0 

Suporte ventilatório invasivo 6 6,5  1 4,8 

 

Sobre a avaliação das comorbidades entre as gestantes internadas, as mais frequentes 

foram a asma (15,2%), o diabetes (8,7%), a obesidade (5,4), a cardiopatia (4,3%) e a 

hipertensão arterial, com 5,5%. Ao analisarmos a presença de comorbidades entre as 

puérperas internadas, foram mais frequentes a asma (28,6%), o diabetes (14,3%), a 

cardiopatia (9,5%), a pneumopatia (9,5%) e a hipertensão arterial, com 19,0%. Pelo menos 

um fator de risco para complicações da SRAG, foi registrado em 61,9% das puérperas 

(Tabela 8). 

 

Vale ressaltar que os percentuais de comorbidades para gestantes e puérperas, 

representados por pelo menos um fator de risco para complicações, foi de 53,3% e 61,9%, 

respectivamente, também inferiores ao que se observa para a população geral (75,0%) e, 

para os idosos, de 87,3% (InfoCOVID 6). 

 

Tabela 8 - Comorbidades de gestantes e puérperas internadas por SRAG-COVID e 
SRAG não especificado. Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas 
epidemiológicas). 
 

Comorbidades 

SRAG-COVID e SRAG não especificada 

Gestantes           Puérperas  

 (n=92) (n=21) 

n % n % 

1 ou mais comorbidades 49 53,3  13 61,9 

Cardiopatia 4 4,3  2 9,5 

Asma  14 15,2  6 28,6 

Pneumopatia 0 0  2 9,5 

Diabetes 8 8,7  3 14,3 

Doença Renal 2 2,2  1 4,8 

Obesidade  5 5,4  1 4,8 

 



Ao avaliarmos a evolução dos casos das gestantes, 67 casos (72,8%) tiveram alta, em dois 

casos (2,2%) esta informação estava ignorada e, em 22 casos (23,9%), estava em branco. 

Para estas últimas, ainda não houve indicativo do desfecho pelo fato de que, muito 

provavelmente, estejam ainda internadas até a data avaliada nestas análises. Uma 

gestante apresentou como desfecho o óbito (Tabela 9).      

 

Em relação ao óbito, verificamos que a gestante tinha 43 anos, chegou ao hospital quatro 

dias após o início dos sintomas e com quadro respiratório. Estava no segundo trimestre 

de gestação, era negra, residia em área vulnerável (IVS elevado) e seu grau de 

escolaridade era fundamental incompleto. Teve diagnóstico de SRAG não especificada e 

o PCR foi não detectável. Apresentou como comorbidades, segundo informado, asma e 

diabetes. Foi internada em UTI e fez uso de suporte ventilatório invasivo, apontando para 

a gravidade do caso, além da possível expressão da desigualdade social na morte 

materna, por ser negra, com baixa escolaridade e morar em área vulnerável na cidade.  

 

Quanto à evolução dos casos das puérperas, 12 casos (57,1%) tiveram alta e em 7 casos 

(33,3%) esta informação estava em branco. Para estas últimas, ainda não houve indicativo 

do desfecho, muito provavelmente, porque estavam ainda internadas até a data deste 

estudo avaliativo. Em relação ao óbito, duas puérperas (9,5%) apresentaram esse 

resultado como desfecho (Tabela 9).        

 

Tabela 9 - Evolução de gestantes e puérperas internadas por SRAG-COVID e SRAG 
não especificado.  Belo Horizonte, 29/12/2019 a 29/08/2020 (1ª a 35ª semanas 
epidemiológicas). 
 

Variáveis 

SRAG-COVID e SRAG não especificada 

Gestantes   Puérperas  

(n=92) (n=21) 

n % n % 

Evolução          

 Alta Hospitalar  67 72,8  12 57,2 

     Óbito 1 1,1  2 9,5 

     Sem Informação 24 26,1  7 33,3 

 

As duas pacientes que foram a óbito eram negras, moravam em área de risco elevado na 

cidade e tinham o ensino fundamental completo. Tinham 24 e 39 anos e ambas 

apresentaram quadro respiratório e foram internadas seis dias após o início dos sintomas. 

Uma das pacientes teve diagnóstico de SRAG-COVID, com PCR positivo, apresentava 

como comorbidades asma, hipertensão e diabetes e estava amamentando. Não foi 

internada em UTI e não fez uso de suporte ventilatório e ficou cerca de 25 dias internada. 

A outra paciente teve diagnóstico de SRAG não especificada, o resultado do PCR não 

 

 



detectou presença de vírus, não apresentava comorbidades, foi internada em UTI, fez uso 

de suporte ventilatório invasivo e tinha 24 dias de internação quando veio a óbito.  

 

A análise das internações e dos óbitos das gestantes e de puérperas ressalta a 

importância do acompanhamento do pré-natal e puerpério, do acolhimento e da 

atenção adequada nas unidades básicas de saúde, principalmente se considerarmos 

que, além de gestantes e mães jovens, estas apresentam comorbidades como diabetes, 

hipertensão e asma, que podem gerar complicações evitáveis no parto e no pós-parto. 

Para além disto, a vigilância em saúde para gestantes e puérperas, o acolhimento a uma 

mulher gestante com SRAG, que espera um filho, bem como de uma mãe jovem, deve 

se dar em ambiente hospitalar seguro, humanizado e protegido, além do cuidado no 

puerpério após a alta hospitalar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Distribuição espacial das taxas de internação e óbitos 
por SRAG-COVID e SRAG não especificada em 
residentes de Belo Horizonte 
 
 
A distribuição espacial das taxas bayesianas4  de internação pode ser visualizada na figura 

4.A. O mapa é apresentado em escalas de cores onde os tons mais escuros representam 

bairros com maiores riscos de internações. O mapa B, elaborado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte (disponível em 

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

em-saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf) apresenta a distribuição do IVS em 3.830 setores do 

município. Trata-se de um indicador composto calculado a partir de informações 

censitárias de 2010, com construtos relacionados ao contexto urbano (saneamento e 

moradia) e indicadores sociais. Por meio do indicador calculado em 2012, observou-se que 

1.330 (34,7%) setores censitários são classificados em baixo risco; 1.460 (38,1%) em médio 

risco; 737 (19,2%) elevado e 303 (7,9%) em muito elevado risco.  

 

Ao se comparar os mapas A e B (Figura 4), continuamos observando o anteriormente 

descrito. Há uma correspondência das áreas de maiores taxas com locais no município 

de maior vulnerabilidade. Nas áreas de menor IVS (áreas amarelas no mapa B), ou seja, 

menos vulnerabilidade, a proporção das taxas de hospitalização são também bem 

menores (áreas verdes claras no mapa A).  

 

                                                 
4 O cálculo das Taxas Bayesianas Locais envolve as estimativas das taxas levando-se em conta a população do 
próprio bairro e a média da população dos bairros adjacentes. 
 

 

 

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


 

Figura 4. Taxas bayesianas de internação por SRAG-COVID e SRAG não especificada 
(por 1.000 residentes), segundo bairro, até 26/08/2020 (Mapa A) e distribuição dos 
setores censitários segundo classificação do Índice de Vulnerabilidade da Saúde 
(IVS-2012) em Belo Horizonte (Mapa B). 
 
A distribuição espacial das taxas bayesianas de mortalidade difere ligeiramente do 

padrão observado para as taxas de internação (Figura 5). Estas parecem se distribuir de 

maneira mais homogênea, não havendo uma correspondência visual direta  com o mapa 

de IVS apresentado acima. Em áreas de menor risco à saúde, como parte da região Centro 

Sul (Santa Efigênia, Centro, Floresta, Funcionários e Cidade Jardim ) e Noroeste (Carlos 

Prates, Padre Eustáquio, Caiçaras e Alto Caiçaras) há elevadas taxas de mortalidade. Mas 

a correspondência entre maiores taxas de mortalidade e áreas de maior vulnerabilidade, 

permanece, visto que dentre 25 bairros com as maiores taxas (de 1,47 a 2,82 óbitos por 

100.000 habitantes) 60,0% tem em sua predominância, setores de elevado e muito 

elevado risco à saúde (IVS).  

 

 



 
Figura 5. Taxa bayesianas de mortalidade por SRAG-COVID e SRAG não especificada 
(por 1.000 residentes), segundo bairros de Belo Horizonte, até 21/08/2020. 
 
 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

Nessa 8ª edição do InfoCOVID-OSUBH continuamos, em consonância com a curva de 

aprendizado sobre a COVID-19 (https://www.biznews.com.br/a-curva-de-aprendizado-

sobre-a-covid-19/), observando e descrevendo a dinâmica da epidemia em Belo 

Horizonte, no que diz respeito aos casos internados das Síndromes Respiratórias Agudas 

Graves (SRAG). Ressaltamos uma estabilidade descendente do número de casos e óbitos 

mas, como observado nas experiências vivenciadas por países onde a epidemia vem 

ocorrendo  com mais tempo de evolução, que ainda é muito precoce para extrair 

qualquer evidência ou conclusão.  

Também nesta edição, consoante com a missão do Observatório de Saúde Urbana da 

Faculdade de Medicina da UFMG (OSUBH-FM-UFMG), que é de dirigir o olhar para os 

diferenciais intra-urbanos, com especial atenção a grupos socialmente mais vulneráveis 

e, portanto, mais sujeitos ao adoecimento, nos dedicamos à mirar as futuras e recém 

mamães, representadas pelas gestantes e puérperas notificadas na base de dados que 

trabalhamos.  

Para este grupo, não é muito reforçar a recomendação de se construir o cuidado pronto, 

humanizado e de qualidade na gestação, parto e pós-parto para as mulheres nas 

unidades básicas de saúde e no ambiente hospitalar, considerando que a maioria das 

gestantes e puérperas internadas e que morreram partilham acúmulo de desvantagens, 

pela desigualdade social marcada pela raça, escolaridade e local de residência, 

evidenciadas pelas informações sobre seu adoecimento e morte. 

Estas análises se colocam no sentido de reforço às recomendações de manutenção da 

assistência pré-natal e no puerpério, considerados serviços essenciais, para estas 

mulheres grávidas e jovens mães, para que internações e óbitos tão dolorosos para 

famílias e a sociedade em geral possam ser evitados. A literatura já aponta para a 

evitabilidade desses eventos.  
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