
O objetivo deste informativo é apresentar um balanço detalhado da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais nos seus dois
primeiros anos (2020 e 2021)[1]. A abordagem será feita por semestres e as características populacionais serão desagregadas
por sexo, faixa etária, cor/raça e comorbidades.

No primeiro semestre de 2020, em comparação com as outras unidades da Federação, os óbitos por Covid-19 foram baixos.
Minas Gerais passou praticamente ao largo da pandemia. No entanto, no segundo semestre, a realidade mudou drasticamente
e o aumento abrupto no número de óbitos por Covid-19 inseriu o estado definitivamente no caos pandêmico que assolava o
mundo. No primeiro semestre de 2021, os resultados potencializados pela variante Delta do vírus disseminada pelo estado fez
com que o nível de óbitos por Covid-19 atingisse valores catastróficos. Concomitantemente, nesse semestre, iniciou-se o
processo de vacinação. Mesmo tendo sido implantada uma logística de priorização (grupos populacionais mais vulneráveis) e
de distribuição das vacinas, a corrida contra o tempo na disputa entre a cobertura vacinal e a disseminação do vírus já era
desvantajosa. Os resultados da vacina só começaram a ser sentidos no final do primeiro e início do segundo semestre de 2021,
deixando um rastro trágico nos resultados na primeira metade do ano. 

A partir de meados de 2021, os óbitos por Covid-19 no estado começaram a cair consistentemente. Mesmo assim, o semestre e
o ano terminaram com altos níveis de mortalidade. 

Durante 2020, foram registrados meio milhão de casos de contágio e em torno de 13 mil mortes por Covid-19. Em 2021, esses
números passaram para 1,7 milhão de casos e cerca de 43 mil mortes, ou seja, o total das mortes triplicou entre um ano e outro.
Assim, a participação de Minas Gerais no total de mortes por Covid-19 no Brasil passou de 7% em 2020 para 10% em 2021. 

Em síntese, os óbitos por Covid-19 no estado estão relacionados ao primeiro semestre de 2021. Esse período registrou 63% do
total de óbitos por Covid-19 ocorridos em Minas Gerais entre março de 2020 e dezembro de 2021. 
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Enquanto, em 2020, Minas Gerais registrou 62 óbitos por Covid-19 para cada 100 mil habitantes, valor abaixo da média nacional
(92 óbitos por Covid-19 por 100 mil pessoas), em 2021, o volume relativo atingiu 201 óbitos por 100 mil habitantes, tendo
ultrapassado a média brasileira (199 óbitos por Covid-19 por 100 mil habitantes). 

Para avaliar a dimensão do impacto das mortes por Covid-19 no total de óbitos ocorridos em Minas Gerais em 2020, pode ser
observada a diferença entre o total de mortes ocorridas em 2020 e as estimativas realizadas com base nas taxas médias de
crescimento do período pré-pandemia, 2015-2019. Os dados preliminares do Datasus para o estado, em 2020, contabilizaram
cerca de 151 mil óbitos, enquanto a estimativa mostrou que o total de óbitos deveria estar em torno de 144 mil pessoas. Em
grande parte, essa sobremortalidade pode ser creditada às mortes por Covid-19. O fato acima fica evidenciado também quando
se examina a ocorrência de mortes segundo suas causas, obedecendo à tipologia definida pela Classificação Internacional de
Doenças (CID-10). Em 2020, o total de mortes por Covid-19 foi muito parecido com o total de óbitos pelas “causas externas”
(12,5 mil mortes), que ocupava o quarto lugar no ranking das principais causas de mortes no estado entre 2015 e 2019[2].  As
mortes classificadas como “algumas doenças infecciosas e parasitárias” (Capítulo I), em que são agregadas as mortes por
Covid-19, mantiveram-se em sétimo lugar no período 2015-2019 e passaram para terceiro lugar em 2020. 

[1] A base de dados encontra-se disponível em: http://fjp.mg.gov.br/estudos-populacionais/
[2] Classificadas segundo a CID-10, as principais causas de morte em Minas Gerais em 2019 foram em ordem decrescente: doenças do aparelho circulatório (Cap. IX),
neoplasias (Cap. II), doenças do aparelho respiratório (cap. X), causas externas (Cap.XX) e sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais, não
classificados em outra parte (cap. XVIII).



Em 2021, fica patente a dimensão verdadeira da tragédia quando se observa que as 43 mil mortes por Covid-19 foram superiores
ao total de mortes relacionadas ao sistema cardíaco (Capítulo IX). Historicamente, ele está em primeiro lugar entre as causas de
mortes no estado (em 2019 foram 35,5 mil óbitos).  

O Gráfico 1 ilustra a ocorrência de óbitos por Covid-19 em Minas Gerais nos quatro semestres entre 2020 e 2021 por sexo e faixa
etária.
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Gráfico1. Distribuição etária da mortalidade por Covid-19, segundo
sexo – Minas Gerais - primeiro e segundo semestres de 2020 e 2021

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)/Sistema de Monitoramento. Base Sistemas
de 25/1/2022. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Chama atenção a participação das faixas etárias a partir dos 60 anos na mortalidade total por Covid-19 nos dois semestres mais
afetados pela pandemia: no segundo semestre de 2020, elas representavam 80% do total de óbitos; no primeiro semestre de
2021, 67%. Essa queda mostra o resultado da vacinação, iniciada no primeiro semestre de 2021 e que priorizou os grupos mais
velhos (ordem decrescente). A título de ilustração, no segundo semestre de 2020, o pico da mortalidade ocorreu na faixa etária
de 70 a 79 anos; já no primeiro semestre de 2021, o ápice deslocou-se para o grupo de 60 a 69 anos.

Pelo Gráfico 1, observa-se ainda, em 2020 e a partir da faixa etária de 30 a 39 anos, uma duplicação dos óbitos em relação à
faixa anterior. No grupo de 70 a 79 anos, o total de óbitos por Covid-19 continuou crescendo, contudo, a uma taxa bem menor.
Nessa faixa, o total de óbitos pelo novo coronavírus atingiu o maior volume entre todos os grupos, tendo voltado a decrescer nos
dois últimos.

Em 2021, o deslocamento do pico das mortes para grupos etários mais jovens fez com que a mortalidade das pessoas entre 50
e 59 anos de idade superasse aquela observada entre as de 80 a 89 anos, diferentemente do que ocorreu no ano anterior. 

Desagregando os óbitos por Covid-19 segundo cor/raça, observa-se predominância dos negros nos quatro semestres
considerados. Verifica-se também uma queda relativa desse contingente populacional no total de mortes a partir do primeiro
semestre de 2021, quando representavam 48% do total, contra 55% no primeiro semestre de 2020. Essa queda está relacionada
ao aumento da participação dos brancos e do contingente de ignorados. Eles passaram de, respectivamente, 39% para 43% e
de 5% para 8% no mesmo período. 

O deslocamento das curvas (homens e mulheres)
do primeiro semestre de 2021 em relação aos dos
outros semestres evidencia o que já foi destacado
anteriormente: três quartos dos óbitos por Covid-19
registrados no estado nos dois primeiros anos de
pandemia ocorrem no primeiro semestre de 2021. 

Em todo o período, os óbitos masculinos por Covid-
19 superaram os femininos (56% em 2020 e 54%
em 2021). O mesmo ocorreu em praticamente
todas as faixas etárias, com exceção dos grupos de
dez a 19 anos e 90 anos ou mais. Nas primeiras
faixas etárias, a mortalidade é muito pequena, sem
consistência para que se possa tirar qualquer
conclusão qualitativa entre o nível de mortalidade e
o sexo. Por outro lado, a explicação para a
mortalidade feminina maior do que a masculina na
faixa acima de 90 anos se deve ao maior
contingente de mulheres expostas ao evento
mortalidade por serem mais longevas[3].

[3] Segundo o IBGE (2018), em 2020, Minas Gerais contava com 65.700 mulheres com 90 anos ou mais de idade. Nesse mesmo grupo etário, o contingente de
homens era de 35.393.
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Gráfico 2. Distribuição etária da mortalidade por Covid-19, segundo
cor/raça – Minas Gerais - 2020 e 2021
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Gráfico 3. Distribuição relativa dos óbitos por Covid-19 de
pessoas com comorbidades no total de óbitos por Covid-19,
segundo faixas etárias  -  Minas Gerais  - 2020 e 2021

O maior peso relativo dos óbitos ocorreu no grupo de 60 a 69
anos (70% do total de óbitos por Covid-19 nessa faixa). Para os
homens com comorbidades, a faixa predominante continuou a
ser de 70 a 79 anos, tendo representado 69% do total de óbitos
masculinos por Covid-19 dessa faixa. 

Entre 2020 e 2021, o aumento expressivo no total de óbitos por
Covid-19 no estado fez com que praticamente todas as
categorias populacionais de análise fossem afetadas (sexo,
faixa etária e cor/raça). Pelo Gráfico 4, verifica-se maior
diferencial de mortes entre homens e mulheres (nas faixas entre
30 e 79 anos) em 2020 do que em 2021, ocasionado pelo
incremento de mortes entre as mulheres e decréscimo entre os
homens.

Em relação aos óbitos de pessoas com comorbidades, entre
2020 e 2021, houve no estado uma queda acentuada da
participação delas no total de óbitos por Covid-19: de 74%
para 65% nessa ordem. Assim como na população como
um todo, os dados mostram maior incidência de óbitos com
comorbidades entre os homens em todo o horizonte
temporal considerado, com destaque para o segundo
semestre de 2020, quando o volume de mortes masculinas
alcançou 55% do total de óbitos por Covid-19 ocorridos
entre as pessoas com comorbidades.

Gráfico 4. Distribuição relativa dos óbitos por Covid-19 de
pessoas com comorbidades no total de óbitos por Covid-19
segundo sexo e faixa etária - Minas Gerais - 2020 e 2021

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)/Sistema de
Monitoramento. Base Sistemas de 25/1/2022. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)/Sistema de
Monitoramento. Base Sistemas de 25/1/2022. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Tanto no primeiro como no segundo semestre de 2020, o
maior volume de óbitos por Covid-19 para ambos os sexos,
com comorbidades, ocorreu na faixa etária de 70 a 79 anos.
Os óbitos das mulheres desse grupo representaram 82% e
77% do total de óbitos por Covid-19 respectivamente; os dos
homens, 78% e 72% nessa ordem. Já no primeiro semestre de
2021 os dados mostram um deslocamento da mortalidade das
mulheres com comorbidades para idades mais jovens.O maior
peso relativo dos óbitos com comorbidades ocorreu no grupo
de 60 a 69 anos (70% do total de óbitos por Covid-19 nessa
faixa). Para os homens com comorbidades, a faixa
predominante continuou a ser de 70 a 79 anos, tendo
representado 69% do total de óbitos masculinos por Covid-19
dessa faixa

Os gráficos 3 e 4 mostram, respectivamente, o peso relativo
dos óbitos ocasionados pelo novo coronavírus das pessoas
que tinham comorbidades no total de óbitos por Covid-19 e a
participação de cada sexo no total, por faixa etária, para 2020
e 2021.    

Os diferenciais entre brancos e negros também são
evidenciados quando desagregados por faixas etárias
(Gráfico 2). Tomando o ano de 2021 como exemplo,
constata-se que, em todos os grupos, o volume de óbitos
dos negros superou o dos brancos, com exceção das
faixas de 80 a 89 anos e de 90 ou mais. Os maiores
diferenciais absolutos entre as duas categorias foram
observados entre as pessoas de 50 a 59 anos e de 60 a
69 anos. 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)/Sistema de Monitoramento. Base
Sistemas de 25/1/2022. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Como os óbitos das pessoas com comorbidades já estavam em níveis muito altos, cresceram a uma taxa muito menor do que
aquela entre as pessoas sem comorbidades. Nesse último caso, o volume de mortes aumentou em termos absolutos em todos
as faixas etárias, mas, principalmente, nos grupos mais jovens (entre 30 e 60 anos), contingente populacional com menor
prevalência de comorbidades. A mesma explicação vale para os óbitos de pessoas com comorbidades por Covid-19 segundo o
sexo.
A mortalidade é o componente demográfico mais afetado pela pandemia. Dada a letalidade do vírus e o consequente o aumento
no volume de mortes, a população poderá crescer a um ritmo mais lento ou, ainda, decrescer, comparativamente aos cenários
pré-pandemia. De forma geral, a sobremortalidade, sobretudo em determinadas idades, modificará a distribuição etária da
população. A depender da extensão temporal de sua ocorrência, tal fato poderá demandar até mesmo o redirecionamento de
políticas públicas. 
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