
Cenários
Demográficos
e Demanda
por Leitos
Hospitalares 

Apresentar a situação
da pirâmide etária da
população do estado
de Minas Gerais, suas
características
regionais (critério de
Região Geográfica
Intermediária - RGInt)
associadas às
necessidades   de
demanda por serviços
de saúde 

OBJETIVO

Estimar três cenários de
demanda por serviços de
saúde - internações e
necessidade de leitos - para
contenção da epidemia de
Covid-19 no estado de MG,
com períodos distintos de
isolamento e conseguinte
achatamento da curva e
seus impactos sobre
a oferta - capacidade de
atendimento do sistema
de saúde

CENÁRIOS 
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Pirâmides
Etárias Minas Gerais
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Brasil

MG e Brasil apresentam estrutura etária similar



Pirâmides
Etárias

Minas Gerais
2020
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MG tem estrutura etária intermediária entre China e EUA

EUA, 2018

China, 2020



Distribuição Etária
da População - MG

DIREI/NEP | ABRIL 2020

Grande concentração populacional: 
as RGInt de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros e Varginha

respondem por 56,5% da população total do estado de MG 

Estrutura etária da população mineira muito similar entre suas RGInt: 18,8%
no grupo etário de até 14 anos, 70% entre 15 e 64 anos e 11,2% com idade
acima de 65 anos



Regiões Geográficas Intermediárias  do
estado com maior densidade
populacional, em ordem decrescente:
 

Belo Horizonte, Ipatinga, Pouso Alegre,

Juiz de Fora, Barbacena e Varginha

Municípios com maior densidade
demográfica dentre as RGInt mais

populosas 

Densidade
Demográfica da
População de MG 
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Distribuição etária da demanda de
baixa necessidade de internação:
em média, dos acometidos por Covid-19,
20,7% demandam internação padrão e
4,9% em UTIParâmetros para

Definição Cenários: 
 
Demanda por Leitos
para internação por
Covid-19 Distribuição etária da demanda de

média necessidade de internação:
em média, 26,1% dos acometidos por
Covid-19 demandam internação (leito
padrão) e 8,2% em UTI
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Fonte: Razzaghi, 2020; elaboração Direi/NEP-FJP.

Fonte: Razzaghi, 2020; elaboração Direi/NEP-FJP.
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Disponibilidade de Leitos em MG:
66% rede pública

Do lado da Oferta:
 

34% rede privada 

Número médio de dias de leito por indivíduo em MG (2019):  7
Número médio de dias de internação para pacientes Covid-19:

Casos gerais - 10 dias
Casos graves (UTI) - 14 dias

A disponibilidade de leitos não garante, no caso específico do Covid-19,  o
atendimento suficiente ao infectado, uma vez que a indisponibilidade de
respiradores pode agravar seu quadro clínico

Parâmetros para
Definição Cenários:
Leitos

Fonte: Almeida et al, 2020.

Do lado da Demanda:

Para exclusão de dupla contagem entre internados graves por Covid-19 e
outras enfermidades, arbitrou-se 15% de desconto sobre os casos de Covid-19

Limitação do Estudo:
não foI incluída

DISPONIBILIDADE DE
RESPIRADORES e 

sua relação com leitos
disponíveis



Cenários de
BAIXA Demanda
por Internação
 
 

Parâmetro: Center for Disease
and Control Prevention, em
RAZZAGHI, Hilda, et al. (2020)
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Cenário de baixa demanda significa que, embora haja uma distribuição
etária por necessidade de internação por Covid-19 diferenciada entre os
grupos, em média, a baixa demanda por internação se traduz em
demanda por leitos (gerais e UTI) para cerca de 20,7% (leitos gerais) e
4,9% (leitos UTI) dos infectados

Os cenários de baixa demanda por internação por Covid-19 foram divididos
em três probabilidades de contágio* da população total: 1%, 3% e 10%.

1% gera demanda por internação de 36.589 contaminados

3% gera demanda por internação de 109.766 contaminados 

10% gera demanda por internação de 365.884 contaminados

 

 

*contágio não significa demanda por internação, mas sim o ponto de partida para se estimar essa demanda



Cenário Otimista:
 
Baixa Demanda
por  Internação e
1% de Contágio
 
 
 
 1% da população total: 
212.927 infectados
 
Demanda por internação: 
36.589
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No cenário de contágio de 1% da população com baixa demanda por internação por

Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por internação para

outros acometimentos:

se concentrada em 1 mês, o sistema só consegue dispor de 401 leitos para 1.000

infectados e quase se torna superavitário com contágio diluído em 2 meses em

diante (linha de densidade leitos/1.000 internações)

nos leitos em UTI, com cotágio diluído em dois meses, o sistema de saúde atende

plenamente à demanda 

Internação total
ponderada (convid-19 +
geral)/mês é o número

médio de leitos
necessários para internar

todos os indivíduos,
inclusive os acometidos

pela Covid-19, ponderada
pelo tempo médio

necessário de internação



Cenário Otimista:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos
 
 1% da população total: 
212.927 infectados
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Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços de
saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e
demanda pelos serviços para o cenário com contágio concentrado em um único mês -
resultado válido também para as UTI

 

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP



Cenário Base:
 
Baixa Demanda 
por  Internação e
3% de Contágio
 
 
 
3% da população total:
638.780 infectados
 
Demanda por internação:  
109.766
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No cenário de contágio de 3% da população com baixa demanda por internação

por Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por internação para 

outros acometimentos:

se concentrada em 1 mês, o sistema só consegue dispor de 253 leitos para 1.000

infectados e diluído em dois meses, ainda permanece deficitário

no caso de leitos em UTI, só a diluição do contágio em três meses permite o

atendimento pleno pelo sistema de saúde

Internação total
ponderada (convid-19 +
geral)/mês é o número

médio de leitos
necessários para internar

todos os indivíduos,
inclusive os acometidos

pela Covid-19, ponderada
pelo tempo médio

necessário de internação



Cenário Base:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos
 
 
3% da população total:
638.780 infectados
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Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços de
saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e demanda
pelos serviços para o cenário de contágio concentrado em um único mês - resultado
válido também para as UTI - e também em 2 meses, só se equilibrando-se a partir de
meados do segundo mês em diante.

 

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP



Cenário Pessimista:
 
Baixa Demanda
por  Internação e
10% de Contágio
 
 
 
10% da população total:
2.129,3 mil infectados
 
Demanda por internação:
365.884

No cenário de contágio de 10% da população com baixa demanda por internação

por Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por internação para

outros acometimentos:

nem com contágio diluído ao longo de 3 meses o sistema será capaz de equilibrar a

oferta com a demanda pelos serviços de internação em leitos. 

ressalta-se que, em todos os cenários, não se considerou a oferta de respiradores.
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Internação total
ponderada (convid-19 +
geral)/mês é o número

médio de leitos
necessários para internar

todos os indivíduos,
inclusive os acometidos

pela Covid-19, ponderada
pelo tempo médio

necessário de internação



Cenário Pessimista:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos 
 
 
 
10% da população total:
2.129,3 mil infectados
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Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços
de saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e
demanda pelos serviços com contágio mesmo que sua incidência seja diluída ao
longo de três meses - resultado válido também para as UTI

 

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP
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Cenário de média demanda significa que, embora haja uma distribuição
etária por necessidade de internação por Covid-19 diferenciada entre os
grupos, a média demanda por internação se traduz em demanda por
leitos (gerais e UTI) para cerca de 26,1% (leitos gerais) e 8,2% (leitos
UTI) dos infectados

Os cenários de média demanda por internação foram divididos em três

probabilidades de contágio* da população total: 1%, 3% e 10%.

1% gera demanda por internação de 48.478 contaminados 

3% gera demanda por internação de 144.693 contaminados

10% gera demanda por internação de 484.781 contaminados

 
*contágio não significa demanda por internação, mas sim o ponto de partida para se estimar essa demanda

Cenários de
MÉDIA Demanda
por Internação
 
 

Parâmetro: Center for Disease
and Control Prevention, em
RAZZAGHI, Hilda, et al. (2020)

 
 



DIREI/NEP | ABRIL 2020

No cenário de contágio de 1% da população com média demanda por internação

por Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por internação para

outros acometimentos:

se concentrada em 1 mês, o sistema só consegue dispor de 374 leitos para 1.000

infectados e se torna superavitário em caso de contágio diluído em pouco mais de 2

meses (em diante)

nos leitos em UTI, com contágio diluído em dois meses ou mais, o sistema atende

toda demanda por leitos

Cenário Otimista:
 
Média  Demanda
por  Internação
 
 
 
1% da população total:
212.927 infectados
 
Demanda por internação:  
48.479
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Cenário Otimista:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos
 
 1% da população total: 
212.927 infectados
 
 

Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços de
saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e
demanda pelos serviços para o cenário com contágio concentrado em um único mês -
resultado válido também para as UTI - e resultados mais favoráveis com contagio
diluído em no mínimo 2 meses.

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP
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No cenário de contágio de 3% da população com média demanda por internação

por Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por

internação para outros acometimentos: :

se concentrada em 1 mês, o sistema só consegue dispor de 223 leitos para 1.000

infectados e diluído em dois meses, ainda permanece deficitário

no caso de leitos em UTI, nem em três meses o sistema de saúde é capaz de atender

à demanda total

Cenário Base:
 
Média Demanda
por  Internação
 
 
 
3% da população total:
638.780 infectados
 
Demanda por internação:  
144.694
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Cenário Base:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos
 
 
3% da população total:
638.780 infectados
 

Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços de
saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e demanda
pelos serviços para o cenário de contágio concentrado em um ou dois meses - resultado
válido também para as UTI.

somente no cenário de diluição do contágio em 3 meses que o sistema como um todo se
equilibra.

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP



No cenário de contágio de 10% da população com média demanda por internação

por Covid-19, considerando-se adicionalmente a demanda habitual por internação

para outros acometimentos:

nem em contágio diluído ao longo de 3 meses o sistema será capaz de equilibrar a

oferta com a demanda pelos serviços de internação.

ressalta-se que, em todos os cenários, não se considerou a oferta de respiradores.

Cenário Pessimista:
 
Média Demanda
por Internação
 
 
 
10% da população total:
2.129,3 mil infectados
 
Demanda por internação: 
 484.781

DIREI/NEP | ABRIL 2020



DIREI/NEP | ABRIL 2020

Cenário Pessimista:
 
Oferta e Demanda
por  Internação
ponderado pelo
número médio de
dias em leitos 
 
 
 
10% da população total:
2.129,3 mil infectados Internações gerais, onde incluem-se as tradicionais demandas por serviços

de saúde, exceto internações eletivas, indicam grande lacuna entre oferta e
demanda pelos serviços com contágio mesmo que sua incidência seja diluída ao
longo de três meses - resultado válido também para as UTI

 

Fonte: ALMEIDA, 2020; BRASIL, 2020.
Elaboração: Direi/NEP
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