
O objetivo deste informativo é mostrar como a pandemia do novo coronavírus se disseminou de forma heterogênea pelo
território de Minas Gerais[1]. Optou-se por analisar os diferenciais internos a partir do agrupamento de municípios estabelecido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as chamadas Regiões Geográficas Intermediárias (RGInt)[2].

Para tanto, procurou-se captar a regionalização dos óbitos por Covid-19 segundo o impacto deles em termos absolutos e
relativos. Os resultados relativos foram observados enquanto prevalências na população total (óbitos por 100 mil habitantes) e
na parcela com casos confirmados do vírus (óbitos por 1.000 casos confirmados) (Tabela 1).  
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Balanço de dois anos da pandemia do coronavírus (Covid-19) em Minas Gerais a partir da
perspectiva de suas Regiões Geográficas Intermediárias (RGInt): 2020 e 2021

Tabela 1 - Balanço dos óbitos por Covid-19 - Minas Gerais e Regiões Geográficas
Intermediárias (RGInt) -  2020 (março a dezembro) e 2021 (janeiro a dezembro)

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

[1] A base de dados encontra-se disponível em: http://fjp.mg.gov.br/estudos-populacionais/
[2]FUNDACAO João Pinheiro: indicadores sociais: Divisão Regional de Minas Gerais – no1/2019. Disponível em:
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=56300

Em comum, não há dúvidas de que, de uma forma ou de outra, as 13 RGInts do estado foram afetadas indiscriminadamente e,
em todas, os óbitos por Covid-19 ocorreram, preponderantemente, no primeiro semestre em 2021. As diferenças segundo cada
perspectiva são mostradas nos mapas 1, 2 e 3.

http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=56300
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Mapa 1 -  Óbitos por Covid-19 – Regiões Geográficas Intermediárias (RGInt) - 
março de 2020 a dezembro 2021

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

Mapa 2 – Óbitos por Covid-19 por 100 mil habitantes - Regiões Geográficas Intermediárias (RGInt) – 
março de 2020 a dezembro 2021

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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Gráfico 1:  Distribuição relativa dos óbitos totais por Covid-19 - Regiões
Geográficas Intermediárias (RGInt) - primeiro e segundo semestres de
2020 e de 2021

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

Mapa 3 – Óbitos por Covid-19 por 1.000 casos confirmados –  Regiões Geográficas Intermediárias (RGInt) -
 março de 2020 a dezembro 2021

Em termos absolutos, o maior número de óbitos em 2021 ocorreu nas RGInts de Belo Horizonte e de Juiz de Fora; o menor, nas
RGInts de Teófilo Otoni e de Barbacena. Em termos relativos, como proporção da população total, os maiores volumes foram
registrados nas RGInts de Uberlândia e de Uberaba; os menores, nas de Teófilo Otoni e Montes Claros. Como proporção dos
casos confirmados, a letalidade foi mais acentuada nas de Governador Valadares e Juiz de Fora e menos nas RGInts de Teófilo
Otoni e de Montes Claros.

O Gráfico 1 mostra, em termos relativos, como o total de óbitos por Covid-19 se distribuiu pelas RGInts de Minas Gerais em
2020 e 2021. 

Os maiores volumes de óbitos das RGInts de Belo
Horizonte e de Juiz de Fora estão relacionados ao
fato de serem elas as duas maiores de Minas Gerais
em termos populacionais. A maior, a RGInt de Belo
Horizonte, com 29% da população do estado,
respondeu por 30% dos óbitos totais por Covid-19; a
segunda maior, a RGInt de Juiz de Fora, com 11% da
população, por 12%. Apesar dessa relação entre
tamanho populacional e volume de óbitos, a RGInt de
Uberlândia, oitava maior RGInt mineira em termos
populacionais, registrou o terceiro maior contingente
absoluto de óbitos por Covid-19 no estado.

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



O primeiro semestre de 2020 e o segundo de 2021 foram determinantes para o estoque de óbitos registrados em Minas Gerais
ocasionados pelo novo coronavírus. Entre um semestre e outro, em todas as RGInts, os resultados relativos mais que duplicaram.
A maior variação foi na RGInt de Barbacena, onde a proporção de óbitos aumentou seis vezes. Em termos absolutos, a RGInt
passou de 197 óbitos por Covid-19, melhor resultado entre as RGInts no segundo semestre de 2020, para 1.173. As outras duas
RGInts com maiores variações relativas foram Varginha e Divinópolis: os respectivos resultados aumentaram em torno de cinco
vezes. As RGInts que mais mudaram posições relativas entre os dois semestres foram, para pior, a de Patos de Minas, de oitavo
para o terceiro (no primeiro semestre de 2021 só não foi pior que as RGInts de Uberaba e Uberlândia) e, para melhor, a RGInt de
Governador Valadares, que passou de terceiro para oitavo. 

Com relação à letalidade do coronavírus, verificou-se que, no estado, para cada 1.000 casos confirmados, a probabilidade de óbito
por Covid-19 passou de 24 (segundo semestre de 2020) para 28 óbitos (primeiro semestre de 2021). Entre as RGInts, os níveis
mais elevados de letalidade no primeiro semestre de 2021 foram observados em Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberaba
respectivamente (para cada 1.000 casos confirmados, 37 óbitos por Covid-19 na primeira e 32 nas outras duas). Os menores
níveis foram encontrados em Teófilo Otoni e Montes Claros, (21 e 23 óbitos por Covid-19 por 1.000 casos confirmados nessa
ordem). As RGInts que mais aumentaram os níveis de letalidade entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021 foram a
de Uberlândia, onde os óbitos por Covid-19 passaram de 18 para 30 por 1.000 casos confirmados, e a de Patos de Minas,  de 19
para 30 por 1.000 casos confirmados.
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Em 2021, a RGInt de Uberlândia apresentou a maior
prevalência de óbitos por Covid-19 do estado: 324  óbitos
para cada 100 mil habitantes (246 no primeiro e 78 no
segundo semestre). As RGInts de Belo Horizonte e de Juiz
de Fora, a despeito dos valores absolutos, ocuparam,
respectivamente, a décima e a sexta posições no ranking
(Gráfico 2). Em 2021, tanto na perspectiva absoluta como
na relativa, as duas RGInts menos atingidas pela
mortalidade causada pela Covid-19 foram Teófilo Otoni e
Montes Claros: respectivamente, 105 e 114 óbitos por 100
mil habitantes. Nesse mesmo ano, em apenas outras duas
RGInts, os resultados relativos estavam abaixo da média
do estado (202 óbitos por Covid-19 por 100 mil pessoas): 
 RGInts de Barbacena e de Belo Horizonte, com 176 e 193
óbitos por Covid-19 por 100 mil habitantes nessa ordem.

Gráfico 2:  Prevalência de óbitos por Covid-19 - Regiões
Geográficas Intermediárias (RGInt) - primeiro e segundo
semestres de 2020 e de 2021

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

Características dos óbitos por Covid-19 segundo as faixas etárias, o sexo, a cor e as comorbidades
Em todas as RGInts, as maiores incidências de óbitos por Covid-19 ocorreram nas faixas etárias entre 60 e 89 anos. Em
comum, nos dois semestres de maior incidência da mortalidade pelo novo coronavírus (segundo semestre de 2020 e primeiro
de 2021), observa-se que, em todas as RGInts, as participações dos óbitos por Covid-19 aumentaram na faixa etária de 60 a 69
anos, diminuíram entre 70 e 79 anos e mais acentuadamente entre 80 e 89 anos. Em contrapartida, a participação na faixa
etária de 50 a 59 e, muitas vezes, na de 40 a 49 anos sofreu incremento sistemático dos óbitos. Em muitas delas, a faixa de 50
a 59 anos apresentou uma participação superior à de 80 a 89 anos, grupo que estava entre os de maior incidência no segundo
semestre de 2020. Todas essas movimentações são reflexos do efeito da imunização pelas vacinas. Diante da oferta limitada, a
cobertura foi escalonada pelos meses de 2021 priorizando os grupos etários mais velhos. 

Com relação à distribuição dos óbitos por sexo, em todas as RGInts, tanto em 2020 quanto em 2021, houve predominância dos
homens. A maior participação em 2020 foi registrada na RGInt de Pouso Alegre (61%); a menor, na de Teófilo Otoni (54%). Em
2021, as maiores e menores participações também ocorreram nessas RGInts (57% e 51% respectivamente). Contudo, verifica-
se certa convergência entre os sexos no número de óbitos por Covid-19 nos dois anos em análise. Os dados mostram que, em
todas as RGInts, a participação dos óbitos masculinos por Covid-19 em 2021 diminuiu em relação a 2020. No primeiro
semestre de 2021, observa-se que, em todas as RGInts e em quase todas as faixas etárias, o peso dos óbitos masculinos por
Covid-19 foi sempre superior ao dos femininos. A exceção foi na faixa etária de 60 a 69 anos na RGInt de Teófilo Otoni. 



A exemplo do que ocorre para o estado, nas RGInts, apenas no grupo etário acima de 90 anos, a mortalidade dos homens por
Covid-19 foi menor do que a das mulheres, o que pode ser explicado pela maior expectativa de vida delas, que as permite
chegar aos últimos grupos etários em contingente muito maior. 

Entre a população mais jovem, houve maior variabilidade das taxas de mortalidade em todas as RGInts e, em alguns casos, as
das mulheres se sobrepuseram às dos homens. Esse fato está relacionado às características da doença, que afeta com mais
gravidade pessoas mais velhas, enquanto, nos mais jovens, como o volume de óbitos é muito baixo, não apresenta tendência
alguma. Nas RGInts onde o número absoluto de óbitos foi mais expressivo nas primeiras faixas etárias, porém, a mortalidade de
homens por Covid-19 foi sempre maior. 

Quanto à raça/cor, as participações dos óbitos por Covid-19 estão associadas ao peso de cada categoria no total da população.
Tanto em 2020 como em 2021, em sete das 13 RGInts, os óbitos dos brancos por Covid-19 foram predominantes; nas demais,
os óbitos dos negros[3]. Na RGInt de Pouso Alegre, por exemplo, onde foi registrado pelo Censo Demográfico de 2010 o menor
percentual de negros de Minas Gerais (24%), os óbitos por Covid-19 dos brancos representaram 88% (2020) e 84% (2021) do
total de óbitos por Covid-19. Foi também nessa RGInt que a mortalidade dos negros atingiu o menor nível. 

Do total de óbitos causado pelo novo coronavírus no estado, nas seis RGInts com predominância de população negra, os óbitos
dessa população (17.939) representaram mais de um terço, enquanto os dos brancos (8.691), 16% em todo o período de
análise. Nas sete RGInt com predominância da população branca, esses volumes foram de 9.430 (17%) para os negros e de
15.882 (28%) para os brancos.

Em 2020 e 2021, tanto no estado como nas RGInts, os óbitos de pessoas com comorbidades ocasionados pela Covid-19
diminuíram. Mesmo assim, continuaram a ser responsáveis por mais da metade das mortes. Para se ter uma ideia da magnitude
do decréscimo, no estado, a participação dos óbitos de pessoas com comorbidades pela Covid-19 passou de 74% para 65%; na
RGInt de Belo Horizonte, Região Geográfica com maior participação das mortes das pessoas com comorbidades pelo novo
coronavírus, de 81% para 72%. As maiores quedas ocorreram nas RGInts de Governador Valadares e de Divinópolis, de 81%
para 63% e de 71% para 58% respectivamente. Em 2020, as RGInts com os menores percentuais de óbitos de pessoas com
comorbidades ocasionadas pela Covid-19 no total de óbitos pela doença foram Teófilo Otoni (58%) e Patos de Minas (60%); em
2021, Ipatinga (53%) e Patos de Minas (54%).

De forma geral, entre 2020 e 2021, houve queda da participação das pessoas com comorbidades na mortalidade por Covid-19
em todas as faixas etárias e, principalmente, naquelas acima de 50 anos, notadamente as faixas em que cerca de 80% dos
óbitos por Covid-19 estavam associados às comorbidades nos dois anos considerados. As únicas RGInts com aumento das
comorbidades em alguma das faixas etárias acima de 50 anos foram as de Teófilo Otoni, Barbacena, Uberaba e Patos de
Minas.

Quando se comparam os óbitos das pessoas com e sem comorbidades, por sexo, nota-se que, em 2020, em todas as RGInts,
com exceção de Teófilo Otoni, o total dos óbitos foi predominantemente masculino. Em 2021, além da RGInt de Teófilo Otoni, os
óbitos das mulheres com comorbidades passaram a ser superiores também nas RGInts de Governador Valadares, Ipatinga e
Juiz de Fora. Nas três, o maior peso deveu-se ao aumento da mortalidade nas faixas acima de 60 anos. De novo nas três,
apenas no grupo etário de 70 a 79 anos, esse tipo de mortalidade continuou a ser predominantemente masculina. 
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Acrescentando-se o critério de cor às informações de comorbidade, os dados mostram que, tanto em 2020 como em 2021, os
óbitos por Covid-19 de pessoas com comorbidades também estavam associados ao tamanho populacional segundo essa
categoria de classificação. Essa observação vale para todas as RGInts tanto para os totais como para todas as faixas etárias. 

Em Minas Gerais, a participação dos óbitos das pessoas com comorbidades por Covid-19 caiu mais entre os negros do que
entre os brancos. Mesma constatação para todas as faixas etárias do estado acima de 20 anos. Nas RGInts de Pouso Alegre,
Varginha e Barbacena, o aumento absoluto e relativo desses óbitos se deu em função do incremento das mortes da população
negra. Fato idêntico ocorreu na RGInt de Teófilo Otoni para os brancos.

[3] As seis RGInt são: a de Belo Horizonte, de Montes Claros, de Teófilo Otoni, de Governador Valadares, de Ipatinga e de Patos de Minas. Nas seis, pelo Censo
Demográfico de 2010, a participação da população negra (parda e preta) no total da população de sua respectiva RGInt sempre esteve acima de 60%, tendo
chegado a 76% na RGInt de Teófilo Otoni. A única exceção foi a RGInt de Patos de Minas, cujo percentual foi de 53%.
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Esses resultados estão ligados aos grupos etários mais velhos, de 60 anos e mais. Apenas para a RGInt de Pouso Alegre estão
associados aos grupos etários abaixo de 60 anos (de 50 a 59 e de 40 a 49 anos).

Em suma, os dados mostraram como o novo coronavírus se espalhou de forma desigual pelo território mineiro nos dois primeiros
anos de pandemia. As perspectivas diferentes de análise (prevalência e incidência absolutas e relativas) mostraram, sob ângulos
diversos, a situação das RGInts e permitiram comparações intraestaduais que demonstraram a intensidade e as peculiaridades
de como cada uma foi afetada.


