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APRESENTAÇÃO

O  Painel  Síntese  por  Município  possibilita  selecionar  um  município  de  interesse  e
visualizar, em um único ambiente, vários indicadores importantes para o planejamento
de ações de apoio ao enfrentamento da pandemia. 

O Painel reúne dados provenientes de pesquisas do IBGE, bem como dados do Ministério
da Saúde (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES) e da Fiocruz/Brasil.IO,
apresentados  em  três  categorias:  população  vulnerável,  capacidade  de  resposta  do
Sistema de Saúde e acompanhamento da pandemia. 

Os  indicadores  de  “População  vulnerável”  informam  os  quan ta vos  de  pessoas
potencialmente mais susce veis à doença. Reúnem dados relacionados às questões de
infraestrutura domiciliar, destacando os grupos populacionais de indígenas, quilombolas
e residentes em aglomerados subnormais e mostra o quan ta vo populacional de idosos,
em cada município. 

Em “Capacidade de resposta do Sistema de Saúde” foram reunidos, para cada município,
indicadores sobre a infraestrutura existente no início da pandemia no que diz respeito a
recursos sicos e humanos. Foram mapeadas, por município, as quan dades de leitos,
respiradores  e  estabelecimentos  de  saúde,  bem como os  quan ta vos  de médicos  e
enfermeiros,  destacando  a  estrutura  do  SUS  em  cada  município,  uma  vez  que  é  a
principal infraestrutura do país disponível para toda a população. Todos esses dados são
provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Em “Acompanhamento da pandemia” é possível  consultar indicadores relacionados às

quan dades de casos confirmados de COVID-19, bem como gráficos de evolução diária e

semanal. 

Para  cada  indicador  selecionado,  o  usuário  pode  visualizar  no  mapa,  não  apenas  a
situação do município por ele escolhido, mas também a situação dos municípios ao seu
redor, conferindo assim capacidade de analisar o comportamento dos fenômenos tanto
local quanto regionalmente.  

As informações do painel mudam ao se escolher um novo município no campo de busca
ou clicando em qualquer município visível no mapa, conferindo agilidade à consulta e
permi ndo comparar valores entre municípios. 

Para todos os indicadores são fornecidos também valores de referência que possibilitam
contextualizar o indicador do município e ainda compará-lo com o valor da Unidade da
Federação ao qual ele pertence. 

Em um enquadramento regional ou local, a área do mapa mostra as chamadas Regiões de
Saúde (1ª aproximação), agrupamento de municípios resultante da pesquisa Região de
Influência das Cidades, REGIC 20181. Tais regiões agrupam municípios de acordo com o
des no principal ao qual a população recorre para a obtenção de serviços de saúde de

1h ps://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/redes-e-fluxos-geograficos/15798-regioes-
de-influencia-das-cidades.html?edicao=27334&t=sobre



baixa e média complexidade. A visualização das regiões de saúde sobrepostas ao mapa
enriquece a análise, subsidiando o usuário com a informação dos indicadores dos demais
municípios que têm relacionamento de dependência do ponto de vista de atendimento
de saúde, ampliando desta forma seu poder de análise. 


