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AVALIAÇÃO 

SETORIAL E 

MACRORREGIONAL 

(DE SAÚDE) PARA 

DEFINIÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE 

REDUÇÃO DO 

ISOLAMENTO – 

COVID-19 

OBJETIVO 

Construir critérios 

e análises para 

d e f i n i ç ã o  d e 

e s t r a t ég i a s de 

abertura gradual 

dos setores de 

a t i v i d a d e 

e c o n ô m i c a 

(comércio) 

PARÂMETROS 

Compatibilizar critérios 

previamente definidos 

p e l a S e c r e t a r i a d e 

D e s e n v o l v i m e n t o 

Econômico – Sede, com 

os estudos de oferta e 

demanda por internações 

em caso de flexibilização 

e risco de aumento de 

contágio – elaborados 

pela Direi/FJP 
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Seleção	  Sede:	  
Setores	  Comércio	  

Índice	  de	  
Atra6vidade	  das	  

cidades	  

Oferta	  de	  leitos	  
gerais	  e	  UTI	  

Compa6bilização	  
Economia	  e	  Saúde	  

Estrutura do Estudo 
 
Setores econômicos selecionados pela 
Sede 
 
Estudo de oferta e demanda por leitos 
para as macrorregiões de saúde 
 
Índice de Atratividade das Cidades 
pela disponibilidade dos serviços de 
saúde 
 
Compatibilização entre flexibilização 
por atividade econômica e capacidade 
de absorção do sistema de saúde 
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Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial  
 

	  

Setores econômicos selecionados pela Sede: 
27 subsetores do Comércio e 03 subsetores 
dos Serviços  
 
Filtro: CNAE 2.0 
 
Base de Dados: Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS 
 
Ano-base: 2018 

Da listagem da Sede, 04 subsetores 
constavam como desativados, ou não tinham 
nenhuma informação no banco de dados da 
Rais (4713001; 4713003; 4721101; 
4751200); portanto, foram excluídos. 

Relação dos Setores do Comércio -  CNAE 2.0 subgrupo
Açougue
Agência de turismo e afins
Auto Peças
Bares e restaurantes
Concessionárias, Revendas e oficinas de veículos motorizados
Distribuidora de bebidas
Farmácias, Drogarias, Perfumarias, artigos médicos e cirúrgicos
Hipermercado
Hoteis e Afins
Joalheria e relojoaria
Livrarias, Papelarias e afins
Loja de artes e antiguidades
Loja de artigos esportivos e afins
Loja de brinquedos
Loja de fogos de artifícios
Loja de Móveis e Colchões
Lojas de artigos para casa, Tecidos e aviamentos
Lojas de Material de Construção e Cia
Lojas de Variedades
Lojas de Vestuário, acessórios, calçados e afins
Padaria, Confeitaria e outros
Pet Shop e afins
Postos de Gasolina
Revenda de Gás
Salão de Beleza e Afins
Seguros e afins
Serviços de Arquitetura e Engenharia
Serviços de Publicidade e afins
Serviços de RH e Terceirização
Venda e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos e afins
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•  Critério Densidade ocupacional calculado a partir da proporção 
de ocupados no setor de interesse em relação à população 
ocupada (formal) total do grupo de setores de interesse 
selecionados pela Sede: 

•  Em virtude do critério CNAE adotado, fez-se necessário calcular 
o indicador de densidade ocupacional como proporção da 
população ocupada nos setores de interesse selecionados, ao 
invés da população (formal) ocupada em todos setores da 
economia - a pulverização do emprego formal em número 
elevado de atividades comerciais não permite trabalhar com a 
população (formal) total ocupada. 

Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial : 
 
Escala e 
Distribuição 

Classificação	   Densidade	  Ocupacional	  (%)	  

1	   Maior	  que	  15	  

2	   Entre	  10	  e	  15	  

3	   Entre	  7,5	  e	  10	  

4	   Entre	  5	  e	  7,5	  

5	   Menos	  que	  5	  
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•  As informações restringem-se ao setor formal da economia: 

•  em 2019, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNADc-Trimestral), no setor Comércio,  
apenas 44% dos ocupados pertenciam ao setor formal, no 
mercado de trabalho em Minas Gerais.  

•  Alto nível da informalidade das relações de trabalho 
independente do tamanho do município. 

 

•  Dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, 22% tinham 
menos de 10% da população ocupada (formal) empregada em 
algum dos setores do Comércio 

 

•  Dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, 50% tinham 
menos de 15% da população ocupada (formal) empregada em 
algum dos setores do Comércio 

•  Heterogeneidade dos municípios: 

•  475 municípios do estado de Minas Gerais tem população 
inferior a 10 mil habitantes (o que dificulta um critério único 
de classificação) 

Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial: 
 
Limitações 
Metodológicas 
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Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial : 
 
Limitações 
Metodológicas 

Dois aspectos que se destacam: 
 

•  os setores selecionados para análise 

tem baixa representatividade da 

força de trabalho ocupada total, 

uma vez que a análise abarca 

exclusivamente os trabalhadores 

formais (44% do contingente total 

empregado) 
  

•  a densidade ocupacional por 

Macrorregião de Saúde (MS) perde 

poder de análise intrasetorial, uma 

vez que passa a dimensionar o 

contingente ocupado (formal) 

independente do setor. 

Macrorregião de 
Saúde 

Densidade 
Ocupacional 

 Centro 1 

 Sul 2 

 Sudeste 3 

 Triângulo do Norte 4  

 Oeste 4  

 Norte 4 

 Triângulo do Sul 5 

 Centro Sul 5 

 Vale do Aço 5 

 Noroeste 5 

 Leste 5 

 Leste do Sul 5 

 Nordeste 5 

 Jequitinhonha 5 
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Recorte ilustrativo 
da informalidade no 
setor do comércio 

Fonte:	  IBGE.	  PNADc-‐T	  

•  Do contingente de 1,274 milhão de pessoas ocupadas nos setores de 
restaurantes, comércio de produtos alimentícios, cabelereiros e, comércio de 

artigos de vestuário, 55% está alocado no setor informal 

•  Comércio ambulante e feiras, serviços de ambulantes de alimentação, atividades 
de malote e entrega, comércio de resíduos de sucatas e, cabeleireiros são 

atividades predominantemente informais. 

Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial: 
 
Limitações 
Metodológicas 
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Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial : 
 
Critério Densidade 
Ocupacional 

A densidade ocupacional por Macrorregião de Saúde (MS) indica que 8 MS 
(Noroeste, Nordeste, Jequitinhonha, Leste, Vale do Aço, Leste do Sul, Centro 
Sul e Triângulo do Sul) tem baixa densidade ocupacional nos setores 

selecionados. Do lado da atividade econômica, essas 8 MS podem sugerir 
menor risco de abertura gradual.  

Quanto menor a 

densidade ocupacional, 

maior a classificação do 

indicador no ranking de 

1 a 5 
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Critérios para 
Definição e 
Classificação 
Setorial : 
 
Critério Densidade 
Ocupacional 

Alguns aspectos de destaque: 
 

•  Os gráficos apresentados nos slides a seguir indicam baixa 

densidade ocupacional na maioria dos setores selecionados 

para esse estudo.  
 

•  Importante ater-se ao fato de que, em média, os setores 

selecionados são constituídos por cerca de 44% de 

trabalhadores formais, o que os caracteriza como altamente 

informais. A única e marcante exceção se dá no setor de 

Supermercados e Hipermercados, cuja informalidade é da 

ordem de 5%, segundo a PNADc-T do último trimestre de 2019. 

•  Diferenças regionais de densidade ocupacional entre as MS só 

se verificaram em 06 setores: farmácia e drogarias;  bares e 

restaurantes; loja de materiais de construção, loja de vestuário, 

acessórios calçados e afins; posto de gasolina; e, 

supermercados e hipermercados. 

Quanto menor a 

densidade ocupacional, 

maior a classificação do 

indicador no ranking de 

1 a 5 
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Critério 

Densidade 

Ocupacional por 

Setor de 

Atividade do 

Comércio: 

 
Supermercados e 

Material de 

Construção com 

densidade 

ocupacional  mais 

elevada em geral	  

DIREI/NEP | MAIO 2020 



Critério 

Densidade 

Ocupacional 

por Setor de 

Atividade do 

Comércio: 

 
Farmácias e afins,  

Bares e 

Restaurantes 

indicam diferenças 

de concentração 

inter e 

intrarregional	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional por 

Setor de 

Atividade do 

Comércio: 
 

Lojas de vestuário  

concentram 

densidade 

ocupacional média,  

e Postos de gasolina 

se destacam em 3 

MS mais ao norte/

noroeste do estado	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional por 

Setor de 

Atividade do 

Comércio (e 

Serviços 

relacionados) 
 

Equipamentos 

eletrônicos, Móveis 

e Colchões, Padaria 

e confeitaria e 

Hotéis 
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Critério 

Densidade 

Ocupacional por 

Setor de Atividade 

do Comércio  (e 

Serviços 

relacionados) 
 

 

Joalheira e Relojoaria, 

Artes e Antiguidades, 

Revenda Gás, 

Arquitetura e 

Engenharia	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional 

por Setor de 

Atividade do 

Comércio  (e 

Serviços 

relacionados) 
 

Açougue, Pet shop, 

Seguros e Serviços 

RH	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional por 

Setor de 

Atividade do 

Comércio 
 

 

Distribuidora 

bebidas, Lojas 

brinquedos, 

Concessionárias e 

Artigos para casa	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional 

por Setor de 

Atividade do 

Comércio 
 

Auto peças,  

Agência de 

turismo, 

Serviços de 

publicidade e, 

Lojas fogos 

artifício	  
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Critério 

Densidade 

Ocupacional 

por Setor de 

Atividade do 

Comércio 
 

Lojas de  

variedades, 

Esportivas, Salão 

de beleza e, 

Livrarias e 

papelarias	  
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Fonte: SES-MG. Elaboração Direi/Fundação João Pinheiro. 

 

Macrorregiões de 

Saúde de Minas Gerais 

 

 

Relação entre MS,  

Microrregiões e 

Distribuição 

Populacional 

Correlação direta entre a distribuição relativa da população dentro das 

macrorregiões de saúde (MS) e: 

•  respectivo número de municípios dentre de cada MS (0,62) 

•  distribuição número de microrregiões dentre de cada MS (0,59) 
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Macrorregiões de 

Saúde de Minas Gerais 

 

Relação entre Oferta e 

Demanda por 

Internação – 

metodologia Direi/FJP 

•  Estudo da Fundação João Pinheiro de estimativa de cenários de oferta e 
demanda por leitos devido à pandemia Covid-19 considera os seguintes 
parâmetros: (i) inclusão dos leitos hospitalares (geral e UTI, rede pública e 

privada); (ii) inclusão da média mensal das internações habituais ocorridas no  
ano de 2019; (iii)  estimativa das internações por Covid-19; (iv) exclusão da 

internação para cirurgias eletivas: 
 

•  Probabilidade de internação por faixa etária da população foi extraída da 
estimativa realizada pelo  estudo do Center for Disease and Control 

Prevention (EUA) 
•  Cenários de 30, 60 e 90 dias foram definidos para diferentes níveis de 

isolamento 
•  Probabilidade de infecção também relacionada aos níveis de isolamento, 

permitindo construção de 6 situações distintas de demanda diferenciada 
por internação 

•  Dados de leitos (geral e UTI) referem-se ao ano de 2019 e não consideram 
eventuais ampliações ocorridas em 2020 

•  Os dados de leitos hospitalares e demandas por internação referem-se ao 

ano de 2019 
•  Os cenários definidos foram de taxa de contágio da população total do 

estado de 0,3%, 0,5% e 1%.  

DIREI/NEP | MAIO 2020 



•  Gradual redução da incapacidade de atendimento pleno do sistema de saúde 
quando muda-se de 30 para 60 dias de contágio: o isolamento tem efeito direto 

sobre a capacidade de atendimento do sistema. Para contágio distribuído ao 
longo de 90 dias, estima-se que o sistema de saúde seja capaz de atender com 

tranquilidade a demanda habitual e por Covid-19, tanto em leitos gerais quanto 
em leitos UTI. 

•  Contágio e demanda ocorridos dentro de intervalo de 30 dias: no caso de 
contágio da população total da MS Centro, em todos os níveis de contágio (0,3%, 

0,5% ou 1%), o sistema não seria capaz de atender a demanda do grupo de 

contaminados que necessitar de internação em leitos gerais; no caso de leitos 
UTI, seria capaz de atender contágios de 0,3% e 0,5% - excesso de oferta de 2.550 

e 1.530 para 1.000 demandantes, respectivamente. 

•  Contágio e demanda ocorridos dentro de intervalo de 60: situação de leitos 

gerais ainda torna-se deficitária e agrava-se com aumento do contágio.  

Macrorregiões de 

Saúde de Minas Gerais 

 

Relação entre Oferta e 

Demanda por 

Internação – 

metodologia Direi/FJP 

 

 

Estimativa para a  

MS Centro: exemplo 

ilustrativo  
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Capacidade de 
atendimento do 
sistema de saúde: 
MS Minas Gerais  

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2020. Nota: Oferta de leitos para 
os infectados pela COVID 19 que necessitam de internação em leito  
UTI. Cenário de contágio: 0,5% de população em período de 60 dias. 

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2020. Nota: Oferta de leitos para 
os infectados pela COVID 19 que necessitam de internação em leito 
geral.  Cenário de contágio: 0,5% de população em período de 60 
dias. 

Cenário de 0,5% de contágio da população em intervalo de 60 dias, a 
demanda média por leitos pode ser atendida somente nas seguintes MS: 
 

•  leitos gerais: Noroeste, Nordeste, Centro Sul, Triângulo do Sul, Oeste e 
Sudeste 

•  leitos UTI: todas as MS 



 

•  Índice de atração do município (IAT) é uma métrica construída pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que procura medir os 
deslocamentos dos indivíduos entre municípios derivados da demanda por 
serviços de saúde. Trata-se de uma estimativa absoluta do volume de pessoas 
que sai de seu município de residência em busca de serviços de saúde em 
outros municípios. 

•  IAT por serviços de saúde de baixa/média complexidade (IAT3) e de alta 
complexidade (IAT4) podem ser considerados proxies dos fluxos de pessoas: 

•  Municípios com valores de IAT3 e IAT4 baixos, em termos relativos, não 
funcionam como destino de fluxos populacionais para atendimento de 
saúde e, teoricamente, oferecem baixo risco de contágio do Covid-19. 
Seus habitantes são potenciais migrantes para municípios com 
serviços de saúde mais completos. 

•  Municípios com elevados valores relativos de IAT3 e IAT4 atraem grande 
contingente de população em busca dos serviços de saúde e, por isso, 
apresentam maior probabilidade de disseminação do vírus. São municípios 
receptores, portanto, com risco mais elevado de apresentar colapso em 
seus sistemas de saúde. 

•  Grande parte da circulação/fluxo de pessoas é intraestadual e, para alguns 
poucos municípios que possuem centros especializados de tratamento de 
saúde, pode vir a  se tornar interestadual. 

Índice de Atração dos 

Municípios (IAT) por 

Serviços de Saúde – 

IBGE 

 

Mede a atração das 

cidades por demanda 

pelos serviços de 

saúde 
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Índice de Atração dos Municípios 

por Serviços de Saúde de Baixa e 

Média Complexidades (IAT3) – IBGE 

 

 

 

Arranjo Populacional de 

Belo Horizonte se destaca 

nacionalmente no Índice 

de Atração para serviços de 

baixa e média 

complexidade (IAT3), 

indicando a relevância da 

capital mineira no estado 

de Minas Gerais: alerta para 

consequências do fluxo de 

recebimento de indivíduos 

sobre a geração de  

contágio intermunicipal 
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Índice de Atração dos Municípios 

por Serviços de Saúde de Alta 

Complexidade (IAT4) – IBGE 

 

 
Arranjo Populacional de Belo 

Horizonte se destaca 

nacionalmente no Índice de 

Atração para serviços de alta 

complexidade (IAT4), que 

envolve os serviços de 

internação, reforçando a 

relevância da capital mineira 

no estado de Minas Gerais: 

reforça o alerta para 

consequências do fluxo de 

recebimento de indivíduos 

sobre a geração de  contágio 

intermunicipal 
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IAT3 e IAT4 - IBGE: 
MS Minas Gerais 

MS Centro e Sudeste 

r e q u e r e m a t e n ç ã o 

diferenciada devido ao 
elevado fluxo e volume de 

pessoas que c i rculam 
intramunicipalmente e que, 

eventualmente, podem 
demandar internações por 

Covid-19 

 
 

•  IAT4: maiores fluxos em busca de serviços de saúde de alta complexidade ocorrem 
nas MS Centro e Sudeste – cerca de 6,5 e 1,6 milhões de pessoas se dirigem e 
circulam nessas MS, respectivamente, para utilizarem esses serviços – 44 municípios 
“receptores”. 
•  174 municípios de MG (20,4%) foram apontados como destino de 13,8 milhões de 

pessoas em busca de serviços de saúde de alta complexidade: alta concentração 
(65,8%) da demanda da população 

•  IAT3: demanda por serviços de consultas e exames, exceto internação, destacam-se 
para as MS Centro e Sul, onde circulam em torno de 4,5 e 2,3 milhões de pessoas, 
respectivamente, em busca desses serviços - 117 municípios “receptores”. 
•  38% dos municípios do estado (325) são destino de 72% (15,0 milhões) das pessoas 

que necessitam de serviços de saúde de baixa/média complexidade. 

Macrorregiões de 
Saúde 

População 
(2018) IAT3 - IBGE 

Municípios destino 

IAT4 - IBGE 

Municípios destino 

N. Absoluto Proporção (%) N. Absoluto Proporção (%) 

Centro 6.589.296 4.561.716 50 27,0 6.548.214 27 26,7 

Sudeste 1.668.453 1.332.599 31 17,0 1.640.907 17 18,1 

Sul 2.797.399 2.294.603 67 25,0 1.428.124 25 16,2 

Norte 1.676.413 1.294.867 30 19,0 1.117.412 19 22,1 

Triângulo do Norte 1.294.816 942.878 8 5,0 558.287 5 18,5 

Oeste 1.280.907 841.642 25 18,0 453.461 18 34,0 

Vale do Aço 839.344 645.472 10 6,0 399.367 6 17,1 

Leste 689.689 577.728 19 12,0 398.092 12 23,5 

Triângulo do Sul 781.789 391.088 10 3,0 282.454 3 11,1 

Nordeste 832.829 563.219 17 9,0 268.478 9 15,8 

Centro Sul 787.099 435.193 18 9,0 245.887 9 17,6 

Leste do Sul 693.810 515.471 16 9,0 209.384 9 17,0 

Noroeste 701.605 421.630 14 10,0 166.891 10 30,3 

Jequitinhonha 407.213 253.554 10 5,0 121.501 5 16,1 

Totais 21.040.662 15.071.659 325 38,1 13.838.459 174 20,4 
Fonte: IBGE, 2020. 
Nota: dados organizados em ordem decrescente pelos valores do IAT4-IBGE. 
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Relação entre 
Oferta e Demanda 

por Internação e o 

IAT4-IBGE 

 
Alertas para se avaliar 

arranjos e fluxos 

espaciais para  

atendimento aos 

acometidos pelo 

Covid-19 em locais com 

possível saturação do 

sistema 

 

Fonte: IBGE, SUS e FJP; Elaboração Direi/Fundação João Pinheiro.  
Nota: dados organizados em ordem crescente do número de leitos gerais. 

•  Considerando-se o cenário de 0,5% de contaminação da população em intervalo de 60 
dias, as estimativas da FJP indicam possibilidade de déficit de leitos gerais, em ordem 

decrescente, nas seguintes MS: Leste, Norte, Vale do Aço, Jequitinhonha, Nordeste, 

Triângulo do Norte, Leste do Sul, Centro e Sul 
 

•  MS Norte, Centro e Sul são as mais preocupantes em termos de incapacidade de 
atendimento de demanda, uma vez que já não tem leitos suficientes para a 

população local e são grandes receptores.  

•  MS Centro inclui Belo Horizonte, considerada Arranjo Populacional de destaque 
nacional – pólo de atração estadual 

•  Leitos de UTI não apresentam risco de saturação para todas as MS. 

Macrorregiões Saúde (MS) 
 
 

IAT4-IBGE 

0,5 % população infectada em 60 dias 

Número de leitos gerais/
1.000 demandantes 

Número de leitos UTI/
1.000 demandantes 

Leste 398.092 578 2.969 
Norte 1.117.412 589 2.194 
Vale do Aço 399.367 711 3.678 
Jequitinhonha 121.501 713 2.119 
Nordeste 268.478 721 1.452 
Triângulo do Norte 558.287 865 6.713 
Leste do Sul 209.384 887 3.204 
Centro 6.548.214 912 6.120 
Sul 1.428.124 921 3.791 
Oeste 453.461 1.100 3.350 
Triângulo do Sul 282.454 1.178 4.034 
Sudeste 1.640.907 1.235 6.566 
Centro Sul 245.887 1.637 3.631 
Noroeste 166.891 1.985 5.188 DIREI/NEP | MAIO 2020 



Relação entre IAT4 - IBGE  e leitos gerais e 
leitos de UTI por 1.000 demandantes  

MS Centro, Sudeste, Sul e Norte são grandes receptores de pessoas de 
outros municípios, têm as maiores densidades ocupacionais e sofrem 

risco de saturação de seus leitos gerais em cenário relativamente otimista 

– 0,5% de contágio e demanda por leitos em intervalo de 60 dias 



Critério 

Densidade 

Ocupacional 

por Setor de 

Atividade: 

 

Síntese dos 

Resultados	  

•  Os setores de Supermercado, Farmácias, Materiais de Construção, 
Postos de Gasolina e Bares e Restaurantes tiveram resultado mais 
expressivo do ponto de vista de alta densidade ocupacional. 
Supermercados e Farmácias já vem sendo tratados como 
essenciais desde o início da pandemia Covid-19, e seu 
funcionamento passou a seguir protocolos mais rígidos para 
abertura e atendimento ao público em geral.  

•  Lojas de Vestuário ainda não estão permitidas para atendimento 
presencial e é setor de elevada densidade ocupacional. 

•  Eventual abertura de setores cuja densidade ocupacional 
mostrou-se baixa também tiveram, em sua maioria, 
comportamento homogêneo entre municípios e macrorregiões de 
saúde.  

•  Abertura dos setores do Comércio com densidade ocupacional 
mais alta deve ser avaliada conjuntamente com a capacidade de 
atendimento do sistema de saúde para fins de monitoramento e 
controle da expansão do contágio. 
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Critérios de 

Regionalização 

dos Serviços de 

Saúde: 

 

Outro lado da 

mesma moeda	  

•  A abertura gradual da atividade econômica tem sido estudada por 
parte expressiva de países de todo mundo 

•  A pandemia Covid-19 traz características desafiadoras que, em 
última instância, não permitem apostas no escuro 

•  O efeito “delay” de ocorrência em relação à China e, 
posteriormente, às economias europeias propiciaram ao Brasil a 
possibilidade de se promover o achatamento em sua curva de 
contágio, muito embora pouco ainda se conheça e/ou se possa 
inferir do que vem a ser a continuação dessa curva no médio e 
longo prazos 

•  Ausência de testes em massa é o maior desafio do Brasil para 
conseguir fazer uma abertura gradual com o mínimo de 
segurança no timing de eventual recuo e/ou alteração de conduta 
localizada 

•  Entender os riscos de abertura das atividades econômicas é 
condição necessária, mas não suficiente, para se mitigar os 
impactos no sistema de saúde. DIREI/NEP | MAIO 2020 
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