
   
 

RELAÇÃO ENTRE CASOS E ÓBITOS DE COVID-19 E INDICADORES 

ECONÔMICOS: notas sobre o Sul de Minas e Microrregião de Varginha 

 

 O intuito destas notas é apresentar os resultados obtidos a partir do 

acompanhamento da evolução dos casos e óbitos de COVID-19 na região Sul de Minas 

Gerais e na Microrregião de Varginha. Esta nota tem por base um estudo anterior já aceito 

para publicação em revista científica qualificada (PORTUGAL JÚNIOR et al., 2020, no 

prelo). 

 O estudo parte de duas hipóteses: 

- H0: a evolução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 têm uma 

correlação direta com os indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita, 

população e participação do setor terciário (serviços e comércio) na economia.  

- H1: municípios cujos setores econômicos mais participativos no PIB são a 

agropecuária e a administração pública possuem menor tendência em apresentar casos e 

óbitos dessa doença. 

Os dados sobre o número de casos e óbitos confirmados foram retirados do 

Informe Epidemiológico Coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 

 Os indicadores econômicos municipais usados foram PIB a preços correntes, PIB 

per capita e participação dos setores econômicos no PIB, inicialmente com a base de 2017 

e depois com a base de 20181, bem como a população estimada de 2019 para cada 

município. Todos os dados são oficiais e foram retirados do site da Fundação João 

Pinheiro e do IBGE. Os setores econômicos considerados foram: agropecuária, indústria, 

serviços e administração pública. 

O período de levantamento dos dados de casos e óbitos na região Sul de Minas foi 

de 13 de julho de 2020 a 15 de janeiro de 2021. Já a coleta dos dados da Microrregião 

abrangeu o período de 23 de março de 2020 a 15 de janeiro de 2021.  

Aplicando o teste de normalidade de Anderson Darling verificou-se que os dados 

apresentavam distribuição não normal e por isso optou-se pelo uso da correlação de 

Spearman. Adotou-se como nível de significância 5% e a seguinte classificação para os 

valores obtidos na correlação, conforme Finney (1980): 

 

 
 

 
1 A mudança da base de 2017 para 2018 ocorreu após a publicação pelo IBGE do PIB municipal de 2018 

que ocorreu no final de dezembro de 2020. Porém, os resultados não foram afetados por essa mudança no 

ano de referência do PIB, tendo os mesmos permanecidos praticamente inalterados. 



   
 

RESULTADOS PARA O SUL DE MINAS 

 

A região de planejamento do Estado denominada Sul de Minas é composta por 

155 municípios. O acompanhamento da evolução dos casos e óbitos foi realizado 

mensalmente.  

Durante o período analisado, notou-se que a incidência de casos de COVID-19 

manteve uma tendência de correlações da seguinte forma: 

- DIRETA e FORTE com População e PIB; 

- DIRETA e MODERADA com o PIB per capita e com a participação dos setores 

de serviços (incluindo comércio) e indústria na economia do município; 

- INVERSA e MODERADA com a participação dos setores agropecuária e 

administração pública na economia do município. 

 

Já a incidência de óbitos por COVID-19 nesta região apresentou resultados de 

correlações da seguinte forma: 

- Evoluiu de DIRETA e MODERADA para DIRETA e FORTE com População e 

PIB; 

- DIRETA e MODERADA com o PIB per capita e com a participação dos setores 

de serviços e indústria na economia do município; 

- INVERSA e MODERADA com a participação dos setores agropecuária e 

administração pública na economia do município. 

 

A tabela 1 mostra a matriz de correlação referente aos dados acumulados de 15 de 

janeiro de 2021. 

 
Tabela 1. Matriz de correlação Sul de Minas 

 
Fonte: os autores com base nos dados da pesquisa. 



   
  

É possível concluir com estes resultados que a incidência de casos e óbitos no Sul 

de Minas ocorre em cidades com maior população, maior PIB e PIB per capita e maior 

participação dos setores de serviços, comércio e indústria na economia local. 

 Já, os municípios com menor população, menor PIB e PIB per capita e que são 

mais dependentes dos setores agropecuária e administração pública são menos 

impactados pela pandemia. Porém, cabe destacar que entre os meses de dezembro de 2020 

e janeiro de 2021 estes municípios menores tiveram uma elevação considerável no 

número de casos. 

 

RESULTADOS PARA A MICRORREGIÃO DE VARGINHA 

 

 A microrregião de Varginha, estabelecida pelo IBGE, é composta por 16 

municípios, são eles: Boa Esperança, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, 

Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Elói Mendes, Guapé, Ilicínea, Monsenhor Paulo, 

Santana da Vargem, São Bento Abade, São Thomé das Letras, Três Corações, Três Pontas 

e Varginha. O acompanhamento nesta região foi realizado de forma diária. No período 

analisado notou-se que a incidência de casos apresentou correlações da seguinte forma: 

- DIRETA e MUITO FORTE com População; 

- DIRETA e FORTE com PIB. 

- Evoluiu de DIRETA e MODERADA para DIRETA e FORTE com a participação 

do setor de serviços na economia do município; 

- DIRETA e MODERADA com PIB per capita; 

- INVERSA e FORTE com a participação do setor de administração pública na 

economia do município; 

- Não apresentou correlação significativa com a participação dos setores 

agropecuária e indústria. 

 

Já, a incidência de óbitos de COVID-19 na microrregião de Varginha apresentou 

correlações da seguinte forma: 

- DIRETA e MUITO FORTE com População; 

- DIRETA e FORTE com PIB e com a participação do setor de serviços na 

economia do município; 

- DIRETA e MODERADA com o PIB per capita; 

- INVERSA e MODERADA com a participação dos setores agropecuária e de 

administração pública na economia do município; 

- Não apresentou correlação significativa com a participação do setor indústria. 

 

A tabela 2 mostra a matriz de correlação referente à microrregião de Varginha 

com os dados acumulados até 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Tabela 2. Matriz de correlação Microrregião de Varginha 

 
Fonte: os autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Dessa forma, é possível concluir com estes resultados que a incidência de casos e 

óbitos na microrregião de Varginha ocorre em cidades com maior população, maior PIB 

e PIB per capita e maior participação do setor de serviços e comércio na economia local. 

Já, os municípios com menor população, menor PIB e PIB per capita e mais 

dependentes do setor de administração pública são menos impactados pela pandemia. 

Ficou evidenciando que não há correlação de casos e óbitos com a participação do setor 

da indústria na economia local. 

Como o acompanhamento dos casos e óbitos na Microrregião de Varginha foi 

realizada diariamente, tornou-se possível apresentar a evolução dos mesmos no período 

de 23 de março de 2020 a 15 de janeiro de 2021, bem como o comportamento da média 

móvel diária para 14 dias nos gráficos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Gráfico 1. Evolução dos casos confirmados 

 
Fonte: os autores. 

 

Gráfico 2. Evolução dos óbitos confirmados 

 
Fonte: os autores. 
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Gráfico 3. Evolução da média móvel diária de casos em 14 dias 

 
Fonte: os autores. 

 

Gráfico 4. Evolução da média móvel diária de óbitos em 14 dias 

 
Fonte: os autores. 
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Pela análise dos gráficos é possível notar que os casos e óbitos estavam se 

estabilizando entre os meses de outubro e novembro, voltando a subir vertiginosamente 

a partir de dezembro de 2020 e atingindo a maior média móvel diária de casos (cerca de 

240 novos casos diários nos últimos 14 dias com relação ao dia 15/01). E a média móvel 

diária de óbitos nos últimos 14 dias está próxima de atingir o pico que ocorreu no início 

de setembro de 2020. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu confirmar as duas hipóteses lançadas: 

 

H0: a evolução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 têm uma correlação 

direta com os indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita, população 

e participação do setor terciário (serviços e comércio) na economia. 

  

H1: municípios cujos setores econômicos mais participativos no PIB são a 

agropecuária e a administração pública possuem menor tendência em apresentar casos e 

óbitos dessa doença. 

 

É importante continuar o acompanhamento dos casos e óbitos da microrregião de 

Varginha e para o Sul de Minas a fim de verificar sua evolução e comportamento gerando 

subsídios importantes para a tomada de decisão dos agentes públicos. 
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