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RESUMO 

 
O envelhecimento da população mineira evidenciado pelos últimos estudos do IBGE aponta 
para um aumento da demanda por leitos em Minas Gerais no ano de 2030. Entretanto existem 
variáveis e características epidemiológica peculiares do Estado que podem reduzir esta 
demanda. O estudo analisou alguns aspectos presentes nos processos de transição 
demográfica e epidemiológica, além de apresentar variáveis que possuem influência direta e 
indireta no aumento ou na diminuição desta demanda. Por meio das projeções do IBGE para 
2030 é possível calcular a demanda por leitos hospitalares e a estimação de custos é possível, 
através do uso do custo médio de um leito construído pelo Departamento de Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais – Deop/MG. Com isso, o estudo demonstrou dois cenários ceteris 
paribus como resultado, um, em que as condições atuais serão semelhantes para o ano de 
2030 e o segundo cenário apresentará as metas quantitativas e de custos médios para se 
atingir os mínimos de infraestrutura hospitalar que o Estado deve oferecer a sua população, 
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.  

 
Palavras-chave: Envelhecimento populacional, Transição epidemiológica, Transição 
demográfica, Demanda por leitos, Projeções do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The aging of the Minas Gerais population evidenced by recent IBGE studies points to an 
increased demand for beds in this state in the year 2030. However there are variables and 
peculiar epidemiological characteristics of Minas Gerais which can reduce this demand. The 
study also analyzed some aspects present in the demographic and epidemiological transition 
processes, and presents variables that directly and indirectly influence in the increase or 
decrease of this demand. Through the projections of IBGE for 2030 it is possible to calculate 
the demand for hospital beds and the estimation of costs is possible, by using the average 
cost of a bed built by the Public Works Department of the State of Minas Gerais - Deop/MG. 
Thus, the study demonstrated two scenarios ceteris paribus as a result, one of which the 
current conditions will be similar to the year 2030 and the second scenario will present 
quantitative and average costs goals to achieve the minimum hospital infrastructure that the 
state must offer its population, according to the guidelines of the Ministry of Health. 
 

Keywords: Population aging, Epidemiological transition, Demographic transition, Demand for 
beds, IBGE Projections. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde é uma matéria tratada com grande seriedade pela população e pelos 

estudiosos brasileiros. Ela ainda é um dos gargalos das políticas públicas no Brasil e em Minas 

Gerais não é diferente. Os dados demográficos apresentam resultados e projeções que 

mostram o amadurecimento da população brasileira e mineira, ou seja, envelhecimento 

populacional, explicado inicialmente pelas quedas de fecundidade e, posteriormente, pelo 

aumento da expectativa de vida. Este fenômeno, de envelhecimento da população, está 

presente no processo de Transição Demográfica, que é vivido pelo Brasil atualmente. 

Caminhando junto à evolução demográfica, a Transição Epidemiológica tem 

uma importância muito significativa no modo de interpretação das condições atuais e futuras 

da saúde de Minas Gerais. A Infraestrutura de saúde, sobretudo atingir a quantidade de leitos 

necessários para a demanda futura, é um dos obstáculos a ser enfrentado pela administração 

pública na construção de uma estratégia de políticas públicas capazes de sanar os déficits 

atuais e impedir a ampliação dos problemas enfrentados atualmente. 

A partir disso, este trabalho busca responder ao seguinte problema: Diante do 

aumento do percentual de idosos na estrutura populacional de Minas Gerais e, 

consequentemente, do aumento da demanda por leitos na área da saúde para atender esses 

idosos, qual é a necessidade quantitativa e o custo futuro para a construção de leitos em 

empreendimentos hospitalares no Estado de Minas Gerais no ano de 2030? 

Através da análise sobre a Demanda por leitos hospitalares em 2030 baseados 

em projeções demográficas no Estado de Minas Gerais será possível entender melhor os 

efeitos que a transição demográfica e a transição epidemiológica estão gerando sobre esta 

demanda. Além disso, a abordagem de temas como os tratamentos médicos domiciliares, a 

melhoria da gestão hospitalar, a introdução de novas tecnologias de auxílio à medicina, a 

disponibilização de medicamentos mais modernos e o aumento do número de beneficiários, 

que utilizam planos de saúde privados, será útil para entender melhor a dinâmica de 

necessidades de serviços e de infraestrutura de saúde. Embora, essas variáveis tenham um 

papel, significativo, na redução das taxas de ocupação dos leitos públicos SUS, elas não 

foram utilizadas nos cálculos que estimaram os dois cenários para o ano de 2030 na 

conclusão do estudo. 

A partir disso, este estudo tem como objetivo principal apresentar a demanda 

por leitos SUS em Minas Gerais no ano de 2030, baseados apenas na evolução da 

demográfica do Estado. 

Para que este objetivo seja alcançado, alguns objetivos específicos devem ser 

atingidos para eles sejam capazes de subsidiar e fundamentar a estimativas dos cenários 
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apresentados. 

Com isso, temos como objetivos específicos: 

 

1. Analisar a evolução demográfica mineira, apresentando o aumento do percentual da 

população idosa até o ano de 2030 e analisando os efeitos dos indicadores, presentes na 

dinâmica demográfica dentro do estado. 

2. Exibir o conceito e as implicações da transição epidemiológica sobre a transição 

demográfica, expondo em que medida, tais processos tem interferência sobre o aumento da 

demanda por infraestrutura hospitalar pública e apresentar variáveis que interferem para a 

redução desta demanda. 

3. Apresentar a conjuntura de saúde no Estado de Minas Gerais, sobretudo a quantidade de 

leitos públicos SUS, mostrando o déficit atual, o índice do número de leitos para cada grupo 

de mil habitantes e disponibilizar dados parametrizados do custo de construção de um leito 

público SUS, em um empreendimento hospitalar construído pela administração pública 

estadual. 

4. Estimar de forma conservadora, utilizando os dados da projeção demográfica do IBGE, a 

quantidade de leitos necessários para o ano de 2030 e, posteriormente, calcular os custos 

para se alcançar tais números. Para tanto, foram desenvolvidos dois cenários:  

a. O primeiro, baseia-se na manutenção das condições vividas nos dias atuais, ou seja, o 

déficit atual e o índice de leitos/mil hab. se assemelhando aos índices do ano de 2015. 

b. O segundo, busca evidenciar as metas físicas e financeiras que o Estado deve atingir para 

conseguir se adequar as orientações do Ministério da Saúde. 

 

Para atingir o primeiro objetivo específico, realizou-se uma coleta de dados das 

projeções demográficas do IBGE, que evidenciam a evolução e os efeitos da transição 

demográfica no Brasil e em Minas Gerais. Além disso, fez-se uma pesquisa documental, por 

meio de estudos secundários sobre a dinâmica demográfica em Minas Gerais. 

Para o segundo objetivo específico realizou-se um estudo sobre a transição 

epidemiológica e a sua relação com a transição demográfica, exibindo, além dos seus efeitos 

sobre a mudança do perfil de saúde do Brasil e de Minas Gerais, seus efeitos sobre o aumento 

da demanda de leitos públicos para o futuro. Outro estudo, apresentou algumas variáveis, que 

podem influenciar de forma benéfica, na redução da demanda por leitos pela população 

mineira no ano de 2030. 

Já o terceiro objetivo utilizou dados do portal Datasus, do Censo Demográfico 

do IBGE e da Portaria GM/MS nº 1.101/2002, que em conjunto permitiram o cálculo do déficit 

de leitos para o Estado no ano de 2015 e do índice do número de leitos por mil habitantes, 
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também, para o ano de 2015. Além disso, foi realizado uma análise em um dos projetos da 

Diretoria de Projetos e Custos do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 

– Deop/MG, que apresenta o custo parametrizado, de construção de um leito público realizado 

pela administração estadual. 

Por fim, o quarto objetivo específico utilizou a projeção demográfica da 

população de Minas Gerais para o ano de 2030, associando-a aos parâmetros alcançados no 

terceiro objetivo, como o déficit de leitos e o índice de leitos por mil habitantes, para simular o 

primeiro cenário. E para o segundo cenário, os dados do IBGE foram relacionados às normas 

e padrões dispostos no Ato Portaria GM/MS n.º 1.101/2002. 

Assim, este estudo apoia-se em dados e informações pertencentes a grandes 

entidades públicas de pesquisa, como o IBGE, Datasus e Ministério da Saúde. Além disso 

utiliza dados de órgãos executores de políticas públicas do Estado de Minas Gerais como a 

Secretaria de Estado de Saúde - SES e o Departamento de Obras Públicas do Estado de 

Minas Gerais - Deop/MG, para poder apresentar, de forma mais consistente, as 

transformações demográficas e epidemiológicas, considerando as suas peculiaridades e 

influências, para simular as demandas quantitativas e financeiras de leitos públicos do SUS 

para o ano de 2030. 
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2 A EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ETÁRIA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL 

 

Este capítulo irá abordar as semelhanças e peculiaridades presentes no 

histórico da evolução da demografia mineira e do Brasil e em suas, respectivas, projeções 

demográficas, apresentando os indícios sobre o envelhecimento populacional mineiro. A partir 

disso, será possível entender melhor a importância que o estudo demográfico estatístico tem, 

em conjunto com as matérias das pastas dos governos, na produção de políticas públicas 

modernas e mais aderentes aos contextos populacionais. 

O Estado de Minas Gerais possui uma população de aproximadamente 19,5 

milhões de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o segundo estado mais populoso do Brasil, ficando 

atrás de São Paulo com 41.262.199 milhões de pessoas. Localizado na Região Sudeste, 

região brasileira de maior desenvolvimento econômico, encarou nos últimos anos os efeitos 

da urbanização e da transição demográfica acentuadamente como seus estados vizinhos.  

Atualmente, o Estado é formado por 853 municípios, que representam 15,32% 

do total de 5.565 municípios do Brasil. Tal representatividade evidencia algumas semelhanças 

das características demográficas do Estado de Minas Gerais com as do Brasil. A extensão 

regional, a diversidade de ecossistemas, as multiplicidades culturais e a heterogeneidade 

social são exemplos de fatores que demostram essas semelhanças inter-regionais. 

Nas últimas décadas Minas Gerais acompanhou as principais tendências 

populacionais observadas para o Brasil. O envelhecimento populacional se mostrou com um 

dos principais desafios que as gerações atuais e futuras deverão enfrentar para promoção de 

políticas públicas eficientes. A tabela abaixo, mostra as taxas geométricas de crescimento 

anual da população em Minas Gerais e no Brasil do ano de 1970 até o ano de 2010. É possível 

perceber que tanto no Brasil, quanto em Minas houve um aumento da população absoluta e 

seguidas reduções da taxa de crescimento anual da população. Entretanto, a população de 

Minas Gerais cresceu a taxas menores que o Brasil e a diferença entre as taxas caiu bastante 

no período de 40 anos.  

 

Ano 
População Taxa de crescimento anual (%) 

Brasil Minas Gerais Brasil Minas Gerais 
1970 93.134.846 11.485.663 - - 

1980 119.011.052 13.380.105 2,48 1,54 

1991 146.825.475 15.743.152 1,93 1,49 

2000 169.872.856 17.905.134 1,63 1,44 

2010 190.755.799 19.597.330 1,17 0,91 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
Nota: Taxa de crescimento refere-se à década anterior. 

Tabela 1 – População e taxa geométrica anual de crescimento populacional – 
Brasil e Minas Gerais, 1970 a 2010 
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Observando a Tabela 1, encontram–se algumas similaridades dos contextos 

demográficos do Brasil com os de Minas Gerais. A primeira semelhança percebida foi o 

aumento da população absoluta das duas regiões que é explicado pela queda da taxa de 

mortalidade, consequência da urbanização que promoveu, de forma sucinta, o maior acesso 

a medicina básica, ás farmácias e seus remédios e à maior conscientização sobre a higiene 

pessoal na década de 1970. A segunda semelhança são as quedas das taxas de crescimento 

anual que também é explicada pela mesma combinação de redução gradativa da taxa de 

mortalidade, a queda da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida, somada 

agora à um novo componente demográfico, o saldo negativo de migração.  

Na década de 1970, “a estrutura etária jovem, fruto das altas taxas de 

fecundidade do passado, o que compensava as perdas populacionais por migração” 

(FERREIRA, et al. 2012, p. 61) faziam com que as taxas de crescimento fossem relativamente 

altas. Mas com o decorrer dos anos, a redução da taxa de fecundidade e o saldo migratório 

negativo, fruto das migrações para grandes centros urbanos, como a Região Metropolitana 

de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, fizeram com que essa taxa obtivesse uma 

queda sempre maior que a taxa do Brasil.  

A seguir, as pirâmides: Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3 abaixo exibem a 

evolução da estrutura etária (pirâmides etárias) de Minas Gerais e do Brasil para os anos de 

2000, 2015 e 2030, sendo a do ano 2000 baseada no Censo Demográfico de 2000 e as 

pirâmides de 2015 e 2030 baseadas nas projeções realizadas pelo Censo Demográfico de 

2010, ambos os censos realizados pelo IBGE. 

Percebe-se no Gráfico 1, que no ano de 2000 a base das pirâmides, tanto do 

Brasil, quanto a de Minas Gerais começa a deixar de ser larga, devido às quedas da taxa de 

fecundidade, que naquele ano estava em torno de 2,38 filhos por mulher, motiva pela entrada 

da mulher no mercado de trabalho. No caso da pirâmide de Minas Gerais a base está ainda 

mais estreita devido os efeitos negativos dos processos migratórios ocorridos no Estado nas 

décadas anteriores. 
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Gráfico 1 – Estrutura etária do Brasil e de Minas Gerais no ano 2000 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, os dados sobre as taxas de fecundidade do ano 2000 permite uma 

interpretação de que a Transição demográfica está estabilizando. Isso acontece quando a 

taxa de reposição da população fica um pouco acima de dois filhos por mulher.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Gráfico 2 – Projeção da Estrutura Etária do Brasil e de Minas Gerais no ano 2015 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, Projeção Demográfica de 2015. 

 

Na pirâmide de 2015, nota-se, além do maior estreitamento da base, a 

formação de uma barriga, que demostra uma maior concentração de pessoas na faixa da 

população economicamente ativa - PEA, acima de 15 anos e abaixo de 60 anos. Importante 

ressaltar que este momento demográfico se caracteriza pela presença do fenômeno da “janela 

demográfica”, que nada mais é “um bônus demográfico favorável ao crescimento econômico” 

(BLOOM; CANNING; SEVILLA; 2002; WORLD..., 2004; OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; LINS, 

2004 apud IBGE 2008). Explicado também, pela baixa razão de dependência das classes 

mais jovens que 15 anos e superiores aos 60 anos, com relação a PEA. 

 Outro aspecto a ser levado em conta é o topo da pirâmide, que começa a 

crescer horizontalmente. Isso ocorre, devido os aumentos gradativos da expectativa de vida, 

motivados entre outros aspectos, pela ampliação do atendimento à saúde geriátrica e as 

melhorias da qualidade de vida do idoso. 

 
Gráfico 3 – Projeção da Estrutura Etária do Brasil e de Minas Gerais no ano 2030 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, Projeção Demográfica de 2030. 

 

Por fim, a Pirâmide Etária de 2030, baseada na projeção do IBGE, demostra 

claramente um envelhecimento populacional, que ocorre “quando há um aumento da 

participação relativa das idades maiores e queda da participação relativa das idades mais 

jovens” (FERREIRA, et al. 2012, p. 61). Ou seja, o estreitamento da base se torna ainda maior, 

pois a taxa de fecundidade tende a reduzir ainda mais, girando próximo de um filho. E com os 

contínuos os avanços tecnológicos da medicina, os aprimoramentos da infraestrutura de 

atendimento à saúde no Estado e o desenvolvimento de políticas de saúde mais efetivas, 

proporcionam o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o alargamento das 

faixas superiores da pirâmide etária. 

Outro aspecto sobre a evolução da estrutura etária de Minas Gerais é a 

chegada do início do declínio da “janela de oportunidade” ou do, também chamado, “bônus 

demográfico”. Como as pirâmides anteriores apresentaram, o envelhecimento populacional 
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produz um aumento da carga de dependência idosa, o que diminui as possibilidades de 

investimentos em setores que possam proporcionar maior desenvolvimento econômico ao 

país. O envelhecimento da população já é uma realidade nos países europeus. Estes já estão 

se preparando para as novas e crescentes demandas da população idosa, além de 

desenvolver estudos e políticas para a promoção de uma melhor qualidade de vida na idade 

avançada. 

O Brasil não pode ser diferente, os estudos demográficos e a experiência dos 

países europeus devem ser utilizadas positivamente pelos gestores públicos para desenvolver 

um planejamento urbano a médio longo prazo que crie as condições para atender as 

demandas futuras e, ao mesmo tempo, corrigir falhas de planejamento nas décadas 

passadas. 

Essas mudanças ocorridas nos últimos trinta e cinco anos elevam a atenção 

das agendas políticas atuais da economia e, principalmente, da saúde no Brasil. Em especial, 

o idoso requer uma atenção diferenciada, pois o desenvolvimento das políticas públicas para 

esta classe deve ser mais adequado às condições sociais epidemiológicas do país.  

O Brasil está sofrendo mudanças no perfil epidemiológico, assim como no resto 

do mundo. No entanto, o país possui algumas singularidades relacionadas a grande extensão 

territorial, que tornam ainda mais complexo o planejamento das políticas. Os gestores públicos 

já enfrentam uma variedade no perfil do atendimento médico e as mudanças tendem a ocorrer 

em todos esses âmbitos e em todos os locais.  Além disso, a demanda por atendimento tende 

a aumentar de acordo com os dados apresentados pelas projeções do IBGE e somadas a 

essas mudanças contextuais dos idosos, o planejamento de saúde deve ser realizado de 

forma esmerada para os próximos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

2. COMPONENTES DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

O capítulo das Componentes da Dinâmica Demográfica trata das variáveis que 

são utilizadas para consolidar as perspectivas futuras da população brasileira e mineira como 

um todo. Entendendo melhor os seus conceitos e analisando seus dados, consegue-se 

associar, com maior propriedade, as peculiaridades e singularidades do histórico da dinâmica 

demográfica mineira com o seu futuro. 

 

2.1. Fecundidade 

 
A taxa de fecundidade total (TFT), de acordo com o IBGE, é o somatório das 

taxas específicas de fecundidade para as mulheres residentes de 15 a 49 anos de idade. A 

Queda da taxa de fecundidade em Minas Gerais teve início na década de 1960. O Censo 

Demográfico de 1980 registrou que as mulheres mineiras tinham, em média, 4,3 filhos. Já em 

2000, como o Gráfico 4 apresenta, a TFT de Minas era um pouco menor que a TFT do Brasil, 

2,4 filhos. 

 

 

 

Essa característica, da taxa estadual ser menor que a nacional, acontece em 

praticamente todos os estados da região sudeste e continua, ainda, na projeção do IBGE para 

o ano de 2030.  Diferentemente dos Estados do Norte e Nordeste, a região sudeste é mais 

urbanizada e com isso os custos para se ter e criar uma criança são mais elevados. Além 

disso a entrada da mulher no mercado de trabalho teve papel fundamental na redução da TFT 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Gráfico 4 – Taxa de Fecundidade Total (TFT) 2000-2030 – Brasil e Minas Gerais 
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no estado. Sem contar, os problemas urbanos como as drogas, a violência, o transporte ruim 

e a educação pública de baixa qualidade, por exemplo, que aumentam a desmotivação da 

população em ampliar sua prole. 

 

2.2. Índice de Envelhecimento (IE) 

 

O Índice de Envelhecimento (IE) é o “número de pessoas de 60 anos ou mais, 

para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado” (IBGE, 2015).   

Basicamente, esse dado mostra a quantidade de idosos diante de 100 jovens 

com menos de 15 anos. No Gráfico 5, percebemos que nos anos 2000 o IE era de 21,32 e 

18,66, respectivamente, em Minas Gerais e no Brasil, mantendo uma característica de um 

país formado por uma maioria jovem. Já o índice baseado na projeção de 2015, Minas passa 

para 41,43 idosos a cada cem jovens (menores de 15 anos) e o Brasil para 34,05.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

Neste momento, a atenção começa a ser dividida entre as classes 

dependentes, pois a classe idosa ganha um destaque a parte pelo elevado crescimento em 

um curto espaço de tempo, característico nos países em desenvolvimento.  

Por último, a projeção de 2030 mostra que o Brasil, mantendo a evolução 

natural da sua população, em 15 anos o índice, para os dois âmbitos regionais irá superar o 

dobro do IE de 2015. Para o Brasil o índice será de 76,39 e para Minas Gerais será de 93,38. 

Esse indicador reforça ainda mais a importância que se deve dar as questões 

sociais relacionadas ao envelhecimento populacional e apresenta um novo contexto político-

Gráfico 5 – Índice de Envelhecimento (IE) 2000-2030 – Brasil e Minas Gerais 
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social em que as políticas públicas devem ser mais conciliadoras e harmonizadas para 

atender, tanto os jovens, quantos os idosos. 

 

2.3. Expectativa de Vida (e0) 

 

O indicador de Expectativa de Vida representa o “número médio de anos de 

vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na 

população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado” (IBGE, 2015).   

Esse dado é baseado em padrões demográficos das gerações. O índice não 

sofre grandes variações numéricas como o Índice de Envelhecimento - IE, mas tem uma 

grande importância pois é um dos três pilares apontadores do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e traduz, dentro dos seus limites, a qualidade de vida que o país oferta a sua 

população.  

A projeção demográfica mostra que o Brasil irá evoluir seu “e0 Total”, que inclui 

a expectativa dos homens e das mulheres juntos, de 69,83 anos, no ano 2000 para 78,64, em 

2030. Esse avanço de 8,81 anos do Brasil acontece de forma parecida em Minas Gerais, que 

sai da Expectativa de Vida no ano 2000 de 71,76 para 79,99, na projeção de 2030 do IBGE. 

Ou seja, em Minas haverá uma evolução próxima a 8,2 anos com relação ao ano 2000, um 

pouco inferior que o Brasil, mas muito importante, já que se aproxima dos padrões mundiais 

dos países desenvolvidos, que possuem a expectativa de vida, atualmente, entre 80 e 85 

anos. 

Esses dados mostram que a Expectativa de Vida está produzindo efeitos, cada 

vez mais, maiores para o envelhecimento da estrutura etária, que antes era movida pelas 

quedas das taxas de fecundidade e que, agora, envelhece, devido aos aumentos da 

expectativa de vida dos brasileiros e mineiros, alargando-se pelo topo em ambos casos, como 

os gráficos 1 e 2 mostraram.  

 

2.4. Razão de Dependência (Jovens, Idosos, Total) 2000-2030 

 

Esse indicador verifica a “razão entre segmento etário da população definido 

como economicamente dependente e o segmento etário potencialmente produtivo, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado” (IBGE, 2009). 

A Razão de Dependência Total é mais bem explicada pela fórmula abaixo:  
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Essa fórmula permite identificar o quanto a população de um país está em fase 

ativa, de maior produtividade. Com isso, é possível apontar o processo de rejuvenescimento 

ou envelhecimento populacional e auxiliar na formulação de políticas nas áreas de saúde e 

de previdência social 

O Gráfico 6 abaixo, produzido pelo IBGE, apresenta os dados separadamente 

das classes de jovens e dos idosos no estado.  

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Nota-se, que a razão de cada grupo etário, parte de distintas posições no ano 

2000 e quase se encontram no ano de 2030, caracterizando um envelhecimento da população 

mineira e a redução da proporção de jovens na população. 

A linha azul clara evidencia que o período entre 2018 e 2027 representa o 

momento de menor razão total de dependência da população mineira. Permitindo pensar que 

este momento demográfico concebe para o Estado de Minas Gerais uma ótima oportunidade 

para se desenvolver, aprimorar e ampliar as suas responsabilidades e funções econômicas-

sociais com a população. 

Assim, entende-se que os próximos anos se mostram favoráveis, a partir dos 

dados apontados pela dinâmica demográfica no Estado de Minas Gerais. Com isso, este 

Gráfico 6 – Razão de Dependência (Jovens, Idosos, Total) 2000-2030 – Minas Gerais 

 

Fórmula 1  
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momento se mostra oportuno para a correção de falhas de planejamentos passados e, ainda, 

permite um melhor preparo para as questões futuras, possibilitando trazer um 

desenvolvimento econômico-social mais consistente. 
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3. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

Segundo o estudo da KPMG, sigla formada pela inicial dos nomes de seus 

fundadores e empresa prestadora de serviços profissionais no mundo, “O Estado Futuro 

2030”, que apresenta as principais megatendências globais, o envelhecimento populacional é 

a megatendência de número um. “O aumento da expectativa de vida e índices de natalidade 

decrescentes estão ampliando a proporção de idosos no mundo, o que desafia a solvência 

dos sistemas de previdência social, inclusive aposentadorias e serviços de saúde” (KPMG, 

2013). 

O estudo evidencia várias mudanças impactantes para o mundo como as 

mudanças climáticas, a urbanização, a dívida pública, entre outros. No ano de 2011 foi 

realizado um estudo em que a população mundial de idosos acima de 65 anos representava 

8% da população total e a previsão para o ano de 2030 era de um aumento para 13%, 

equivalendo a um total de mais de um bilhão de idosos no mundo todo. 

A KPMG ainda coloca que os países em desenvolvimento sofrerão este 

impacto de forma mais intensa e propõe aos seus governos a adoção de mais políticas de 

longo prazo que acomodem e absorvam melhor os impactos nas áreas da saúde, no 

atendimento ao idoso e no planejamento das suas infraestruturas. Outras propostas como as 

reformas previdenciárias, a alteração do perfil dos níveis de impostos (reforma tributária) e 

mudanças no sistema de pensões são necessárias para permitir que a “carga do 

envelhecimento seja mais bem financiada e compartilhada entre as gerações” (KPMG, 2013). 

O Mapa 1 permite perceber que no contexto mundial, o Brasil se encontra com 

o perfil demográfico semelhante aos dos países em desenvolvimento, que terão no ano de 

2030 a presença entre 20 e 30 idosos, acima de 65 anos, a cada grupo de 100 pessoas entre 

15 e 65 anos. Mostrando a queda do período de “bônus demográfico”. 
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Mapa 1 – Índice de presença de idosos em 2030 – KPMG 
 

 
 

Fonte: (KPMG, 2013). 
 
 

3.1. Envelhecimento do Brasil 

 

O Brasil está passando por uma profunda transformação socioeconômica 

estimulada pelas mudanças demográficas. A população idosa do país irá dar um salto de, 

aproximadamente, 24 milhões em 2015 para 41,5 milhões de pessoas acima de 60 anos no 

ano de 2030. Esse dado mostra que a velocidade de envelhecimento populacional do Brasil 

é, significativamente, maior do que os países desenvolvidos, que sofreram tal fenômeno ao 

longo do século passado. 

O Brasil está chegando ao ápice do bônus demográfico, devendo ele usufruir 

do momento para promover novos planejamentos estratégicos que permitam uma melhor 

absorção das grandes e rápidas mudanças que a demografia já proporciona ao país e irá 

proporcionar mais nos próximos anos.  

Os gastos na área da saúde irão aumentar substancialmente neste grupo 

populacional, para isso todo um aparato de programas e projetos existentes nos dias de hoje 

devem ser revistos e replanejados para trabalharem uniformemente e alinhados aos objetivos 

estratégicos de longo prazo. Essa grande atenção deve ocorrer por dois fatores 

preponderantes, o primeiro será o aumento da proporção de idosos na população e o 

segundo, será pelo aumento da intensidade do uso dos serviços de saúde por eles. 
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Outro aspecto a ser levado em conta é que embora haja uma significativa 

redução do volume de idosos debilitados devido os avanços na prevenção de doenças, o 

número absoluto de idosos debilitados continuará sendo maior. E com o crescimento desses 

números, surgirão novos mercados como é o caso da demanda por profissionais “cuidadores 

de idosos”, que irá duplicar até 2030, sendo papel do estado capacitar e motivar o mercado a 

se atualizar diante das novas demandas. 

 

3.2. O Envelhecimento de Minas Gerais 

 

Diante dos dados apresentados anteriormente pela KPMG e pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, é compreensível que o envelhecimento 

populacional no Brasil será inevitável e da mesma forma que na década de 1970 o surgimento 

de novas demandas para atender a estrutura etária jovem, acontecia em um ritmo elevado, 

nos dias atuais esse ritmo continua acelerado agora para atender as novas demandas de uma 

estrutura etária que envelhece. Essa rápida e constante evolução da população idosa do país 

acontece também em Minas Gerais e é percebida através da Tabela 2, que apresenta a 

quantidade de pessoas acima de 60 anos nos anos de 2015, 2020, 2025 e 2030 e sua 

proporção, em percentual, sobre o total da população do estado. 

 

Tabela 2 – População de idosos e percentual sobre a população total 

Dados sobre 
Minas Gerais 

2015 2020 2025 2030 

População de 
idosos (por 
pessoas) 

2.715.070 3.316.380 3.987.228 4.607.572 

Percentual de 
idosos sobre a 
população total 

13,01% 15,46% 18,21% 20,76% 

População Total 
(por pessoas) 

20.869.101 21.451.356 21.895.816 22.194.468 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE. 

Nota: Considera-se população de idosos aquela formada por pessoas acima de 60 anos de idade. 

 

Diagnosticado o processo de envelhecimento populacional em Minas Gerais, 

agora busca-se entender como e de que forma o fenômeno está ocorrendo. Este processo 

pode acontecer de duas maneiras, a primeira pode se dar devido “à queda de fecundidade 
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(conhecido como envelhecimento pela base)” (FERREIRA, et al. 2012, p. 78). 

A outra forma ocorre pelo “aumento da proporção da população idosa 

acompanhado por quedas dos níveis de mortalidade desta população, ou seja, ocorre quando 

se dão níveis de fecundidade e mortalidade baixos (conhecido como envelhecimento pelo 

topo).” (FERREIRA, et al. 2012, p. 78). 

No caso de Minas Gerais, esse envelhecimento, inicialmente, se sucedeu 

devido às quedas de fecundidade, ou seja, o envelhecimento aconteceu pela base. E, 

posteriormente, o fenômeno aconteceu pelo aumento da expectativa de vida, envelhecimento 

pelo topo. As pirâmides da Figura 1 apresentam a evolução deste processo: 

 

Figura 1 – Pirâmides etárias do Brasil e de Minas Gerais dos anos 2000, 2015 e 2030 

(IBGE) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE. 

 

Percebemos, na silhueta das pirâmides, que a base das de cor azul, que 

representam Minas Gerais, ao longo dos anos, se tornam mais estreitas, devido as quedas 

das taxas de fecundidade. Nota-se que com o passar dos anos, uma geração que no ano 

2000 se encontrava nas faixas de idade 15-19 anos, 15 anos depois, na pirâmide de 2015 se 

encontra com maior destaque pela largura na faixa de 30-34 anos. E na pirâmide de 2030, 

esta geração aparece com maior ênfase na faixa etária dos 45-49 anos. 

Essa evolução mostra que uma geração e, consequentemente, as outras antes 

e depois então envelhecendo de acordo com a sua proporção quando nasceram. Assim, esta 

geração, utilizada como exemplo, terá a maior quantidade de idosos, que o país já vivenciou, 
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quando ela atingir a faixa etária dos 60-65 anos. 

Com o avançar dos anos, a expectativa de vida do povo mineiro tende a se 

aproximar dos 80 anos. Essa evolução positiva começa a ganhar um destaque maior sobre o 

processo de envelhecimento populacional pois os índices de fecundidade se encontram muito 

baixas e, a partir desse momento, o fenômeno é explicado melhor pelos aumentos da 

expectativa de vida. 

Embora, essas conclusões sejam interpretadas a partir de análises 

demográficas, “o comportamento das populações não se dá de maneira estática, como já 

mencionado, mas a partir de dinâmicas muito específicas” (FERREIRA, et al. 2012, p. 69).  É 

neste momento que uma análise mais aprofundada das variáveis das dinâmicas populacionais 

e os estudos regionalizados de cada momento demográfico em Minas Gerais permitem uma 

maior aproximação com a realidade futura do estado e uma hábil manutenção das políticas, 

para torná-las mais efetivas e eficientes. 
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4. A CONJUNTURA DA SAÚDE DOS IDOSOS NO BRASIL 

 

4.1. As doenças crônicas e seus impactos sociais 

 

O perfil demográfico brasileiro se mostra a cada dia mais envelhecido e o 

aumento da expectativa de vida, nos últimos tempos, tem sido um dos grandes geradores 

dessa mudança. As grandes capitais e centros urbanos ainda não apresentam as condições 

de infraestrutura suficientes para absorver tais transformações demográficas significativas e 

correntes. 

Além desta evolução demográfica, o país está conhecendo um pouco das 

consequências que a transição epidemiológica promove nas mudanças do quadro de 

morbimortalidade populacional. Segundo o IBGE (2009), as doenças infectocontagiosas 

representavam em 2009 menos de 10% das mortes, enquanto que no ano de 1950 o número 

era de 40%. Já as doenças cardiovasculares que em 1950 refletiam 12% das mortes, sessenta 

anos depois este número subiu para aproximadamente 40%. Ou seja, percebemos uma 

inversão das causas de mortes, configurando uma mudança no perfil brasileiro epidemiológico 

em menos de 40 anos.  

O estudo do PNAD no ano de 2003 mostrou que 29,9% da população brasileira 

apresentou a condição de possuir, pelo menos, uma doença crônica1. Outro aspecto marcante 

sobre as doenças crônicas é que com o passar dos anos elas aumentam de forma muito 

significativa entre as pessoas de 0 a 14 anos e, principalmente, entre as pessoas acima de 

60 anos, em que este valor alcançou uma incidência de 75,5% (VERAS; PARAHYBA, 2007 

apud IBGE, 2009). 

Em Minas Gerais não é diferente, de acordo com os dados do Ministério da 

Saúde, cerca de 6,2 milhões de pessoas no estado, possuem ao menos uma doença crônica 

não transmissível. Doenças como a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol, a depressão 

e a doença crônica de coluna são as que apresentam maior prevalência no país e no Estado. 

Essas doenças, comumente estão associadas aos fatores de risco como o tabagismo, o abuso 

de álcool, o sobrepeso, dietas irregulares e o sedentarismo. A Hipertensão e Diabetes são 

exemplos de doenças crônicas de grande magnitude, que são consideradas muito graves pela 

quantidade de pessoas atingidas no estado, 3,6 milhões e 979 mil pessoas, respectivamente, 

considerando a população adulta acima de 18 anos (MINAS GERAIS,2014). 

                                                 
1 Doença que se caracteriza em estar presente nas pessoas por um longo período de tempo, em que 
se pode ter fases agudas, ocasiões de piora ou melhora sensível (VERAS; PARAHYBA, 2007 apud 
IBGE 2009). O PNAD exemplificou como doenças crônicas: doença de coluna ou costas, artrite ou 
reumatismo; câncer; diabetes; bronquite ou asma; hipertensão; doença do coração; doença renal 
crônica; depressão; tuberculose; tendinite e cirrose.  
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4.2. Indicadores que aumentam a demanda futura de leitos 

 

Como vimos, as populações brasileira e mineira estão envelhecendo e seus 

idosos estão adquirindo um número maior de doenças crônicas, mudanças explicadas pelos 

fenômenos de transição demográfica e epidemiológica. 

Com isso, percebemos que o número de consultas está, também, aumentando 

a cada ano. Entende-se que um maior número de consultas requer um maior consumo de 

medicamentos, um número maior de exames complementares e de hospitalizações. Outro 

aspecto observado é que as mulheres utilizam mais o sistema de saúde, quando comparado 

aos homens (SILVA, et al. 2011) e na idade acima de 60 anos elas estão presentes em maior 

proporção que os homens. 

Todos esses fatores se mostram influentes diretamente na ampliação da 

infraestrutura dos empreendimentos hospitalares de saúde, tanto no Brasil, quanto em Minas 

Gerais para o ano de 2030. O Gráfico 7 apresenta a evolução da participação de idosos sobre 

a população total de Minas Gerais, o que implica em um aumento gradual de atendimentos 

aos idosos, já que estes são responsáveis por maior parte do atendimento nos hospitais. 

 
Gráfico 7 - Evolução do número total da população idosa sobre a população total – Minas 

Gerais  

 

Fonte: Elaboração própria com base nas projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 
 

 

O Gráfico 8 mostra um número maior da população de mulheres, que a dos 

homens acima de sessenta anos sobre o total de pessoas idosas dentro desta faixa etária. 

Este dado embasa que os custo da saúde para as idosas são maiores que para os idosos, 

pois a população feminina utiliza com mais frequência os serviços de saúde pública, que os 

homens. Ou seja, além do aumento da população idosa que será próximo de 69,70%, deve 
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se considerar o impacto que as mulheres idosas proporcionam para os gastos públicos em 

saúde. 

 
Gráfico 8 – Total de mulheres e homens da população acima de 60 anos – Minas Gerais 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 

 

Além disso, dados do Ministério da Saúde mostram que as principais causas 

de internação hospitalar de idosos acima de sessenta anos são devidos a insuficiência 

cardíaca, em seguida, a pneumonia, a bronquite e o acidente vascular cerebral.  

Os tratamentos de doenças do tipo crônicas possuem um custo mais elevado 

para o Estado, que as doenças infecciosas, comuns no século XX. Ou seja, prevenir é menos 

oneroso que tratar. Assim, como a transição epidemiológica já mostrou que as doenças 

crônicas estão mais presentes nos idosos, e o envelhecimento da população brasileira e 

mineira continua acontecendo, os custos das hospitalizações apresentam, também, um 

crescimento considerável, principalmente, para as pessoas idosas acima de 60 anos.  

A Tabela 3 abaixo mostra a evolução dos custos totais de uma internação 

hospitalar do ano 2000 para o ano de 2005 em reais, evidenciando os efeitos de 

encarecimento do custo médio de internação, explicadas em parte, pelas mudanças 

demográficas e epidemiológicas vividas pelo país.  
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Tabela 3 – Valor médio por internação hospitalar (SUS) segundo região e ano Brasil, 2000 e 

2005 em reais 

Especialidade Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Total 

409 609 281 418 333 505 484 706 450 697 381 539 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SE/DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

  
Outro aspecto a ser dito é que a região sudeste possui o maior custo de 

internação para os dois anos, aumentando ainda mais a preocupação na alocação de 

recursos que Estado de Minas Gerais deve ter para conseguir atingir bons índices de saúde 

nos próximos anos. 

O Gráfico 9 a seguir mostra para o ano de 2006 o valor médio da hospitalização 

considerando todas as causas epidemiológicas por três grupos etários: 

 
Gráfico 9 – Valor médio da hospitalização por todas as causas de internação segundo os 

grupos de idade – Brasil – 2006 

 
Fonte: (BRASIL, 2014). 

 

O gráfico deixa claro que a população idosa possui um custo maior para os 

cofres públicos, que os outros grupos etários separadamente. Com isso, percebemos que os 

idosos consomem mais serviços de saúde, tanto no aspecto de frequência, quanto no aspecto 

de custos.  

O uso dos leitos hospitalares por essas pessoas, além de ser mais recorrente, 

é maior na perspectiva de tempo de ocupação, devido à variedade de patologias crônicas, 
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que as idades avançadas estão mais susceptíveis e por possuírem maior dificuldade de 

recuperação, que os grupos etários mais jovens. 

Assim, compreendemos que as mudanças proporcionadas pela transição 

demográfica e pela transição epidemiológica, juntas, acarretam no aumento da demanda por 

leitos para o ano de 2030, visto que a população idosa está aumentando, o uso dos serviços 

de saúde do SUS está crescendo, as doenças crônicas se mostram mais incidentes nas 

pessoas acima de sessenta anos e o número de internações e de ocupação dos leitos é maior 

para as pessoas desta faixa etária. Então, os custos para atender a esta faixa da população 

são maiores e, consequentemente, estes custos possuem uma tendência em aumentar. 

Nos capítulos seguintes vamos abordar indicadores que tendem a amenizar 

essa crescente demanda por leitos e são ótimas alternativas para o Estado de Minas Gerais 

no desenvolvimento de uma estratégia de ajuste da oferta de saúde à demanda requerida 

pelos mineiros, mas antes vamos entender melhor as peculiaridades da transição 

epidemiológica no Brasil e em Minas Gerais na próxima parte. 
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5. TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

 

A Transição Epidemiológica é um processo caracterizado pelas alterações 

ocorridas em um período temporal nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que caminha 

junto aos processos de evolução demográfica, social e econômica de uma determinada 

região. Um estudo do Ministério de Saúde do México complementa que o processo tradicional 

possui as seguintes três fases:  

 

1. A era das epidemias e pestes, onde a mortalidade é alta e flutuante, 
com uma elevada taxa de crescimento da população, a esperança de 
vida ao nascer é baixa e variável entre 30 e 40 anos de idade.  
2. A era do recesso de pandemias, em que há o declínio da 
mortalidade, as doenças infecciosas graves tendem a diminuir e 
expectativa de vida aumentar.  
3. A idade de doenças degenerativas e aquelas causadas por estilos 
de vida; nesta, a mortalidade e fecundidade são baixas. Doenças 
crônico-degenerativas, acidentes e a violência predominam 
gradualmente sobre as infecções. (SANTOS-PRECIADO, et al. 2003, 
p. S141, tradução livre) 

 

Ou seja, o processo é formado por três momentos de mudanças, que são: 

 

 A permuta de um contexto em que predominam as doenças transmissíveis para uma nova 

situação onde preponderam as doenças não transmissíveis e de causas externas; 

 A transferência da carga de morbimortalidade presentes, inicialmente, nos grupos de 

faixas etárias inferiores, para os grupos de faixas etárias mais avançadas; 

 A modificação de um contexto de saúde pública onde há predominância de mortalidade 

para outro em que a morbidade é prevalecente. 

 

Segundo Chaimowicz (1997), o processo de transição demográfica possui uma 

ligação direta com o processo de transição epidemiológica. Tal relação é explicada, por 

exemplo, pela queda das taxas de mortalidade, causadas no século passado por doenças 

infecciosas, e que beneficiou, expressivamente, os grupos etários mais jovens.  

Com o aumento da expectativa de vida, um maior número de idosos começam 

a conviver com as doenças crônicas degenerativas, que aumentam sua predominância no 

contexto de saúde locais em países como o Brasil. 

A transformação do perfil patológico de um país ou de um estado, em que as 

doenças crônicas se tornam dominantes, estimula, também, um replanejamento das políticas 

públicas de saúde, conduzindo para uma adequação e modernização dos serviços, dos 

profissionais da área, da infraestrutura, das políticas de prevenção, dos programas de esporte 

e do aumento de gastos, sempre considerando o aumento ou a diminuição da demanda da 
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população.  

No caso de Minas Gerais esta demanda se mostra crescente para os próximos 

anos e o não replanejamento ou a não adequação às condições futuras, podem acarretar um 

agravamento dos déficits de qualidade dos serviços de saúde no estado, presentes nos dias 

de hoje. 

 

5.1. Transição epidemiológica brasileira 

 
A transição epidemiológica no Brasil está acontecendo de forma diferenciada 

quanto ao padrão dito anteriormente e aos modelos mundiais que hoje se apresentam, como, 

por exemplo, nos países latino-americanos. O país possui uma singularidade denominada 

contra-transição, (SCHRAMM, et al. 2004, p. 898) que impossibilita o natural processo de 

transição epidemiológica. Esta particularidade é explicada pela existência de doenças 

transmissíveis como a dengue, cólera, malária, hanseníase e leishmaniose, que criam um 

contexto em que há presença de doenças transmissíveis e crônico-degenerativas no país.  

As múltiplas características epidemiológicas no Brasil, presentes, também em 

Minas Gerais, fazem com que aconteça a chamada transição prolongada, (SCHRAMM, et al. 

2004, p. 898) em que os padrões de evolução do processo, por se encontrarem em estágios 

diferentes nas regiões ou nos estados de uma união, resultam em um maior período de tempo 

para se alcança a predominância das doenças degenerativas. No caso do Brasil, ocorrem, 

por exemplo, alguns contrastes dos modelos de transição das regiões do Norte com as do 

Sul. 

Esta dissonância dos padrões dentro do país é esclarecida pelas recentes 

evoluções urbanísticas, demográficas e sociais vividas nos últimos cinquenta anos, além das 

diferenças de climas e de ecossistemas que favorecem a resistência e a proliferação de 

algumas doenças transmissíveis em algumas regiões do Brasil. 

Assim, a transição epidemiológica no Brasil não segue os mesmos critérios de 

sequência, intensidade e velocidade em todas as suas regiões, acontecendo, assim, de forma 

heterogênea (SCHRAMM, et al. 2004). Com isso, as políticas públicas devem, de alguma 

forma, ser planejadas para trazer mais harmonia e equilíbrio na evolução epidemiológica 

regional, para que as políticas de saúde sejam mais capazes de atender as questões sociais 

locais e, consequentemente, permitir maiores avanços no amadurecimento do perfil 

epidemiológico nacional.  
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6. ASPECTOS A FAVOR DA REDUÇÃO DA DEMANDA FUTURA POR LEITOS 

 

6.1. Eficiência no atendimento hospitalar 

 

A eficiência dos leitos hospitalares envolve diversos fatores, que de alguma 

forma, contribuem, tanto juntos, quanto separadamente, para a otimização de seu 

funcionamento e, consequentemente, do hospital como um todo. A melhoria do sistema de 

saúde público pode estar associada à algumas ações que estão presentes nos dias de hoje, 

como a introdução dos tratamentos domiciliares, a aplicação de novos procedimentos e 

técnicas de gestão hospitalar, a introdução de equipamentos robóticos, a disponibilização de 

novos remédios, que embora sejam caros, reduzem a frequência de uso dos hospitais e o 

aprimoramento da atenção primária à saúde realizada pelo SUS. 

Os avanços na medicina e nos tratamentos de doenças, possibilitaram nos 

últimos anos o aumento dos tratamentos na casa dos pacientes e a redução do número de 

internações, em alguns casos, até a desativação de alguns leitos específicos ocorreu. Com o 

avanço de remédios e a sua disponibilização pelo sistema público de saúde, tratamentos de 

saúde como os da tuberculose, da AIDS, da pneumonia e da dengue, dentro dos seus limites 

de gravidade, puderam ser tratados em casa através de orientações médicas e da 

disponibilização de remédios mais eficientes. O que fez com que houvesse, 

consideravelmente, uma queda na taxa de ocupação de alguns leitos. Entretanto, os 

processos de transição demográfica e de transição epidemiológica fizeram com que estes 

leitos fossem, naturalmente, ocupados pela nova dinâmica da saúde. 

O atendimento hospitalar está evoluindo para aumentar a eficiência dos leitos, 

no que condiz o aumento do número de atendimentos por um leito em um espaço de tempo. 

A introdução de novas metodologias de gestão hospitalar, visando o melhor funcionamento 

de todo o hospital, tem funcionado muito bem. O aumento da comunicação entre os setores 

dentro de um hospital possibilitou uma maior harmonização dos procedimentos ambulatoriais 

e fez com alguns desperdícios de gastos fossem sanados. A logística na saúde permitiu a 

introdução de sistemas informatizados nos processos do hospital e aperfeiçoou a 

comunicação entre os profissionais. 

A taxa de ocupação dos leitos é um dos principais focos das ações de 

otimização da eficiência dos leitos. O governo federal nos últimos anos introduziu uma política 

de saúde com o atendimento domiciliar chamado “Melhor em Casa”, que visa, além de levar 

um atendimento melhor à população, à redução das taxas de ocupação dos hospitais. Além 

desta política, em Belo Horizonte existe o Programa de Assistência Domiciliar – PAD, 

implantado pela prefeitura e que visa à chamada “desospitalização. O PAD permite aprimorar 
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os leitos hospitalares, aumentando a sua rotatividade e, consequentemente, o seu 

desempenho, permitindo atender um maior número de demandantes nos hospitais da capital.  

Ações como essa são de grande importância quando enfrentamos um 

momento em que a demanda por leitos é muito grande na rede pública e os déficits estaduais 

são elevados. Além disso, existe uma redução nos custos por paciente, já que este 

acompanhamento domiciliar promove menos gastos, nos casos dos tratamentos de 

intensidade intermediária. 

Outro fator que possui grande significância na redução das taxas de ocupação 

dos leitos públicos é a introdução da robótica nos tratamentos de saúde. Os robôs, por 

exemplo, embora sejam caros no momento de se comprar, reduzem outros gastos como o 

tempo de internação, permitindo uma recuperação mais rápida e reduzindo as chances de se 

contrair uma infecção durante um processo cirúrgico, fazendo com que o tempo de ocupação 

do leito seja menor (HEALTHCHESS, 2015). 

Por fim, um outro tópico importante a ser abordado é o aumento dos chamados 

leitos privados ou os leitos não SUS, que possuem uma influência direta na demanda pelos 

leitos públicos SUS. 

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência que 

regula os planos de saúde privados no Brasil, o crescimento dos planos de saúde no país foi 

mais de 50% do ano de 2001 até dezembro do ano de 2014.  

O Gráfico 10, a seguir, extraído do relatório consolidado da ANS do mês de 

abril de 2015, mostra que até dezembro de 2014, o Brasil atingiu o recorde de 50,8 milhões 

de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, ou seja, em 14 anos tivemos um 

aumento de 62,82% no número de beneficiários dos planos de assistência à saúde privados. 

Gráfico 10 – Beneficiários de planos privados de assistência à saúde Brasil (2000-2014) 
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Fonte: (BRASIL, 2014). 
 

Com isso, percebemos que parte deste aumento dos planos de saúde, se dá 

pela falta de serviços de saúde pública de qualidade. Claro, que o envelhecimento 

populacional, o desenvolvimento econômico nos últimos quinze anos, o melhor poder 

aquisitivo do brasileiro e o aumento das formalizações trabalhistas, que permitiram a venda 

de planos de saúde empresariais, contribuíram para o crescimento da saúde privada. E este 

crescimento trouxe efeitos na redução da taxa de ocupação dos leitos SUS. 

A Atenção Primária à Saúde – APS é entendida no mundo como uma ”[...] 

estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, 

contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades.” 

(MATTA; MOROSINI, 2009). Com isso, a especialização e a melhoria deste atendimento têm 

um impacto positivo na saúde da população, no sentido de maior alcance da equidade, da 

maior satisfação dos usuários e na redução dos custos para o sistema de saúde (CONASS, 

2011). 

6.2. Políticas de prevenção e de prática de exercícios físicos 

 

As práticas de prevenção têm-se mostrado como excelentes alternativas de 

redução da pressão do uso dos serviços de saúde pública pelas pessoas. A ampliação de 

programas de prevenção é uma alternativa atual, que tem muito a aprimorar e que pode ser 

melhor desenvolvida, em conjunto com outras ações diretas, de forma estratégica para o 

ajustamento do contexto futuro demográfico com a infraestrutura de saúde disponível. 

O novo modo de ser dos brasileiros e mineiros, em que o ritmo da vida urbana 

dita quando, como e onde a alimentação e a prática de exercícios físicos devem ocorrer, tem 

se tornado um desafio para os governos na produção de políticas, campanhas de prevenção 

de doenças e de incentivos à saúde. 

A introdução de uma cultura de prática de esportes tem sido um bom caminho 

para a redução da demanda por serviços médicos, já que esta prática possibilita uma 

amenização do envelhecimento natural dos seres humanos. A prática de atividades físicas 

constantes também tem um papel crucial na redução de doenças cardiovasculares (COELHO; 

BURINI, 2009), que é uma das maiores causas de morte das pessoas idosas e de uso dos 

serviços de saúde. A consolidação dessa cultura cria uma relação inversa entre a saúde do 

indivíduo e o uso da saúde pública, pois uma saúde melhor dos indivíduos faz com que a 

necessidade de uso dos serviços de saúde sejam menores  

É importante ressaltar que doenças do cotidiano como o stress e a ansiedade, 

presentes em um elevado número de pessoas com idades inferiores aos sessenta anos, 
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também são reduzidas através da prática de exercícios. Ou seja, as políticas de prevenção 

não podem estar, estritamente, atreladas as pessoas de mais idade. Deve-se construir uma 

agenda de programas que envolva a prática de atividades desde a infância, 

independentemente da social. Ações como essas terão um papel de prevenção mais eficiente 

e que irá promover a redução por serviços médicos e, consequentemente, na demanda por 

leitos hospitalares no futuro.  

Campanhas de Prevenção da Gripe para pessoas acima de 60 anos e 

campanhas de Prevenção da Dengue possuem uma função muito importante na ocupação 

de leitos, na verdade, podem ser bons indicadores de qualidade da gestão da saúde em uma 

região. Quando as campanhas de prevenção são bem planejadas e executadas a demanda 

por leitos hospitalares, causada pelas doenças transmissíveis, reduz muito, permitindo um 

melhor atendimento às pessoas com doenças crônicas (COELHO; BURINI, 2009). 

Grande parte das políticas de prevenção de doenças transmissíveis são 

acessíveis financeiramente à administração pública, já que, intuitivamente, elas possuem um 

custo de prevenção por indivíduo inferior ao custo de um tratamento da doença por indivíduo. 

Então, a concepção de políticas governamentais de saúde dos governantes e dos gestores 

devem compreender que tais fatos produzem um caminho mais adequado na busca pela 

eficiência e efetividade das suas políticas.  

Como vimos, o Brasil possui ainda uma forte influência das doenças 

transmissíveis e caracteriza-se por um pais com elevada diversidade epidemiológica e de 

infraestrutura de saúde. Com isso, parte da elevada taxa de ocupação dos leitos públicos SUS 

no país sofre grande influência que as doenças transmissíveis ainda causam. A adoção de 

políticas e programas mais consistentes pode permitir grandes resultados, sem que haja a 

alocação de grandes quantidades de recursos, que comprometam outras áreas 

governamentais. 
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7. SITUAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

7.1. As Bases Legais da Saúde Brasileira 

 
A Constituição Federal de 1988 prevê, pelo Art. 6º, como direitos sociais a 

educação, a alimentação, o trabalho, a morada, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e também a saúde. O 

artigo 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) diz que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. ” 

Os artigos 196 a 200 da CF/88 ainda complementam como maior detalhe 

algumas das diretrizes que o estado deve seguir para promover o pleno direito à saúde. A 

partir da institucionalização desse direito, o Estado iniciou a adoção de medidas de 

planejamento, prevenção e promoção de políticas na área da saúde, e com a determinação 

de um percentual do orçamento da União e dos Estados destinado à saúde, parte dessas 

políticas conseguiram ser introduzidas em todos os níveis federados.  

A concepção do Sistema Único de Saúde – SUS está inteiramente ligada à 

tomada de responsabilidade por parte do Estado, com a CF/88. O SUS nasceu com o objetivo 

de promover e recuperar a saúde de todos os brasileiros. Infelizmente, este sistema não 

atingiu ainda um nível de organização e eficiência, que seja capaz de atender as necessidades 

reais da população brasileira. Entretanto, tais direitos estão garantidos e devem ser cobrados, 

continuamente, para que sejam cumpridos. 

Com o passar dos anos, o amadurecimento e a especialização do Sistema 

Único de Saúde, a inserção de manuais, padrões de atendimentos, políticas de prevenção, a 

produção e disponibilização de dados através do Portal Datasus, permitiram que muitas 

instituições de pesquisa, universidades, estudiosos da temática e gestores públicos 

obtivessem mais informações que os capacitaram a fazer seus estudos e promover melhorias 

significativas, tanto no sistema público, quanto no sistema privado de saúde no Brasil. 

O portal Datasus disponibiliza alguns dados e informações que são 

determinantes para o entendimento do funcionamento da Infraestrutura do Sistema de Saúde 

do Brasil. Tais subsídios serão abordados nos próximos itens e darão uma base para o melhor 

entendimento do contexto de saúde envolvendo a quantidade de leitos do Brasil no ano de 

2015 e a sua demanda em 2030. 
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7.2. Situação dos leitos públicos em Minas Gerais 

 
A variável de número de leitos hospitalares disponíveis para a população 

representa um bom aspecto de avaliação da cobertura e acesso à saúde.  É interessante 

destacar que “o equilíbrio entre a necessidade, oferta e utilização dos leitos é fundamental 

para a garantia de uma assistência integral em tempo oportuno” (MINAS GERAIS, 2014a). 

Neste caso, utilizaremos as variáveis de demanda e oferta, não considerando 

outros fatores de forte influência como a frequência do uso dos leitos públicos SUS, políticas 

de esporte e de prevenção, melhorias tecnológicas nos âmbitos dos tratamentos e remédios, 

aumento da eficiência dos leitos, que possuem uma tendência de proporcionar uma demanda 

menor por leitos SUS. 

Quando se refere ao critério de leitos por mil habitantes, detecta-se uma 

ausência de um padrão para todos estados brasileiros. Isso acontece devido a várias 

realidades presentes em todo o território do país. Tal ausência, dificulta a introdução de metas 

e estratégias, que alinhem as políticas governamentais intraestadual e interestadual. Neste 

estudo, utilizaremos o padrão estabelecido pelo Ato Portaria GM/ nº 1.101/2002 como 

referência para compararmos a situação atual de Minas Gerais com o mínimo considerado 

pela Lei. 

A Portaria GM/MS nº 1.101/2002 impõe alguns parâmetros da infraestrutura 

dos leitos SUS no Brasil e o item 3.5 do documento define que os leitos hospitalares 

totais devem estar entre 2,5 a 3 leitos para cada mil habitantes. No caso da Organização 

Mundial de Saúde - OMS, tais parâmetros são de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes.  

Dados extraídos do Portal Datasus mostram que até o ano de 2014 o Estado 

de Minas Gerais tinha 32.385 leitos SUS ativos distribuídos em 398 municípios mineiros. 

Através do cálculo aplicado sobre a fórmula, representada na Fórmula 2, Minas Gerais possui, 

atualmente, 1,55 leitos por 1000 habitantes. Este número é resultante de um simples cálculo 

em que se pega o número total de leitos do Estado de Minas Gerais, 32.385 leitos SUS e o 

divide pela razão do número da população total de Minas Gerais no ano de 2015, que de 

acordo com as projeções do Censo Demográfico do IBGE é de 20.869.101 milhões de 

habitantes, por mil habitantes. 

O cálculo foi realizado de acordo com a fórmula abaixo: 

 

Fórmula 2  
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Agora, aplicando os dados do Estado de Minas Gerais obtivemos os seguintes resultados 

exibidos pela Fórmula 3: 

 

Fórmula 3 

 

 

 

Percebe-se que o nº de leitos por mil habitantes em Minas está abaixo do 

mínimo estabelecido pela Portaria GM/MS nº 1.101/2002 e bem abaixo dos índices 

estabelecidos pela OMS. Diante disso, verifica-se que o Estado deveria possuir, 

aproximadamente, mais 19.800 leitos para atingir os índices mínimos de 2,5 leitos por 1000 

habitantes, no ano de 2015. E para atingir os índices da OMS, o Estado deveria ter mais que 

o dobro de leitos que atualmente, ou seja, aproximadamente, 40.660 leitos que somados aos 

existentes totalizariam pouco mais de 73 mil leitos. 

A Tabela 4, a seguir, resume os dados ditos anteriormente, utilizando os dados 

da projeção demográfica do IBGE para o ano de 2015 e apresenta os déficits baseados nos 

índices da Portaria GM/MS nº 1.101/2002 e da OMS: 

 
Tabela 4 – Número de leitos atual e déficit de leitos em Minas Gerais 

 

 Minas Gerais (2015) Portaria GM/ n.º 1.101/02 OMS 

 N.º de 
leitos atual 
(Datasus) 

Índice atual 
(leitos/hab.) 

Déficit 
(leitos) 

Índice 
(leitos/hab.) 

Déficit 
(leitos) 

Índice 
(leitos/hab.) 

Cenário da 
população 
de 2015 
(IBGE) 

32.385 1,55 -19.795 2,50 -40.665 3,00 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Nota: População total baseado nas Projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE 

 

Em se tratando de leitos destinados ao atendimento e tratamento de pessoas 

idosas, esse número de leitos reduz ainda mais, pois parte dos leitos são especializados no 

atendimento de gestantes e de crianças. Nos próximos itens falaremos sobre o número de 

leitos que estão aptos a receber pessoas idosas e vamos apresentar a pressão que existe 
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sobre o Sistema de Saúde Brasileiro, devido as projeções de aumento da população com 

faixa etária acima de sessenta anos. 

 

 

 

7.3. Leitos destinados a população idosa 

 

 

7.3.1 Quantidade de leitos aptos a receber idosos 

 

Apresentado o número de leitos disponíveis em Minas Gerais é importante 

realçar que tais dígitos não devem ser avaliados de modo simplista. Existe uma extensa 

complexidade na alocação de leitos para que estes sejam eficientes e atendam de forma 

dinâmica uma região. “Trata-se de uma questão complexa e multifacetada, exigindo uma 

análise criteriosa” (MINAS GERAIS, 2014a). 

A Tabela 5 apresenta os números totais de leitos elencados pelo tipo de 

especialidade que ele é disponibilizado. 

 

Tabela 5 – Total de leitos por especialidade médica em Minas Gerais 

 

 
 
 

 

Cirúrgico Clínico Complementar Obstétrico Pediátrico Outras Hospital/DIA Total 

Total de leitos 
por 
especialidade 

6.927 11.728 3.107 3.293 3.873 3.103 354 32.385 

 
            Fonte: (BRASIL, 2015). 
 

 

Os Quadros 1 e 2 mostram com maior detalhe as especialidades de 

atendimento de cada tipo de leito. Com isso, é razoável eliminar os tipos de leitos: Obstétrico 

e Pediátrico (Quadro 1), pois estes apresentam especialidades exclusivas aos atendimentos 

de gestantes e crianças. 

Assim, consideramos o restante dos leitos para o cálculo do número de leitos 

que são disponíveis para o atendimento do idoso. 
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Fonte: (BRASIL, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 – Especialidades médicas por tipo de leito 
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Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

Eliminado os leitos obstétricos e pediátricos percebemos que houve uma 

redução de 32.385 mil leitos para exatamente 25.219 mil leitos, totalizando uma queda de 

22,13 %. Ou seja, o Estado possui atualmente 77,87% do seu total de leitos aptos a receber 

pessoas acima de 60 anos. A Fórmula 4: 

 
Fórmula 4  

 

 
Este número intensifica a situação de pressão por parte dos idosos, na busca 

por melhores atendimentos na área da saúde, já que, na realidade, o déficit de leitos para esta 

faixa etária é maior ainda, quando pensamos nos leitos que possuem estrutura para atender 

aos idosos mineiros. 

 

 

Quadro 2 – Especialidades médicas por tipo de leito 
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7.3.2 Número de leitos proporcionais à população idosa acima de 60 anos 

 

A próxima etapa é calcular o número mínimo de leitos aptos a receber este 

perfil etário. Esta proporção, posteriormente, será aplicada sobre o total de leitos públicos 

SUS que estão em funcionamento no Estado de Minas Gerais. 

Parte-se do pressuposto simples que os idosos acima de 60 anos utilizam 

igualmente os leitos SUS como o restante da população, ou seja, não estamos considerando 

a frequência de uso dos idosos, que naturalmente é maior que as faixas etárias inferiores e 

tem um impacto de uso dos leitos, também, maior. Novamente, é importante ressaltar o 

cuidado que se deve ter em não interpretar estes valores de forma simplista, a mérito de 

desenvolver políticas específicas de saúde, pois o cálculo, além de ser básico, ele não envolve 

todos os âmbitos que assegurem exatidão sobre os números. 

Primeiro calculamos o percentual da população idosa diante da população total 

estado no ano de 2015, considerando que as pessoas idosas são aquelas com idade igual ou 

superior aos sessenta anos. A Tabela 6, a seguir apresenta o percentual de idosos acima de 

60 anos sobre a população mineira neste ano: 

 

Tabela 6 – Percentual da população acima de 60 anos de Minas Gerais no ano de 2015 
 

 Número de habitantes no 
ano de 2015 

Porcentagem (%) 

População total 20.869.101 100 

População acima de 60 
anos 

2.715.070 13,01 

  
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: População baseada nas projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 

 

Agora, vamos considerar que os leitos são usados igualmente por todas as 

faixas etárias, permitindo interpretar que o número mínimo de leitos necessários para as 

pessoas idosas em Minas Gerais será de 13,01% do total de leitos disponíveis no Estado.  

Pegamos a proporção de 13,01%, relativos a quantidade de idosos sobre a 

população total, e fazemos uma regra de três simples sobre o número total de leitos do Estado, 

correspondente a 32.385, dando o resultado de 4.213 leitos.  
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Tabela 7 – Número de leitos proporcionais à quantidade de pessoas acima de 60 anos do Estado de 

Minas Gerais no ano de 2015 

 

Ano Número total de leitos 13,01% do total de leitos 

2015 32.385 4.213 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: População baseada nas Projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.  

 
 

Este número será usado para revelar a crescente pressão de uso dos leitos por 

parte dos idosos no ano de 2030, pois nesse ano o percentual dessa população será de, 

aproximadamente, 20% da população total e, consequentemente, o número de leitos 

proporcionais a quantidade de pessoas idosas será muito maior, já que o aumento 

demográfico das pessoas acima de sessenta anos nos próximos 15 anos representará um 

aumento de cerca de 70 %. 

 

7.4 Custo de construção de um leito público pelo Departamento de Obras Públicas de 

Minas Gerais 

 
O Decreto n.º 43.294 de 2003 institucionaliza e regulamenta as competências 

e finalidades do Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais – Deop/MG. O artigo 3.º, 

inciso I deste decreto determina que a autarquia deve “elaborar estudos e vistorias técnicas, 

projetos e orçamentos de construção, ampliação, restauração e reforma de prédios e demais 

obras públicas”. 

Dentre os estudos elaborados pelo Deop/MG, como o decreto acima impõe 

como diretriz, um projeto de destaque é o de Parametrização das Obras Públicas, que foi 

concebido pela Diretoria de Projetos e Custos - DPRC.  

Este projeto consiste, basicamente, em fazer uma razão simples do preço final 

de um empreendimento público construído pela autarquia por uma variável, que representa o 

interesse do contexto da análise, como por exemplo, o preço de uma cela em um presídio, 

uma vaga em uma escola, o metro quadrado de uma obra, entre outras variáveis.  

Neste caso utilizaremos o estudo realizado com os Hospitais Regionais que 

estão sendo construídos no Estado de Minas Gerais, sobretudo o Hospital Regional de 

Governador Valadares - HRGV. O Hospital apresenta características de atendimento 

regionalizado e amplo, sendo composto por uma significativa variedade de leitos e 

multiplicidades nos atendimentos. Portanto, uma boa referência de custo médio por leito em 
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uma construção da área de saúde, para aplicar na estimação dos cenários em 2030. 

O empreendimento apresentou no ano de 2014, de acordo com o estudo da 

DPRC, um custo de investimento total de R$ 108.000.000,00. O hospital tem capacidade para 

265 leitos e cada leito tem um custo parametrizado de R$ 407.547,17. Esse estudo, embora 

não apresente os custos pelo tipo de especialidade do leito e o custeio de atendimento do 

hospital, ele inclui em seu cálculo os leitos pediátricos e obstétricos, traduzindo de uma forma 

geral, o preço médio de um leito para o ano de 2014, baseado em conjunto de leitos que 

totalizam um hospital com capacidade de atendimento geral e semelhante aos outros que 

estão sendo construídos em outras localidades do Estado 

Visto que, não se constrói um leito avulso ou pequenos hospitais 

especializados para determinadas faixas etárias, entende-se que a demanda por leitos pelos 

idosos será progressivamente maior que as pessoas com idade inferior aos 20 anos, como foi 

apresentado no Gráfico 6, a diminuição da Razão Total de Dependência da População de 

Minas Gerais.  

A Tabela 8, a seguir, resume os dados obtidos sobre o a construção do Hospital 

Regional de Governador Valadares.  

 

Tabela 8 – Dados parametrizados sobre o Hospital Regional de Governador Valadares 

 

Variáveis 
Hospital Regional de 

Governador Valadares 

Área construída 17.892,21 m² 

Valor de obra (janeiro 
de 2014) 

R$108.000.000,00 

Custo de obra/m² R$6.036,15 

Número de leitos 265 

Custo de obra/leito R$407.547,17 

M²/leito 67,52 

 

Fonte: Diretoria de Projetos e Custos – DPRC - Deop/MG. 

 

É importante ressaltar que as obras públicas possuem traços atípicos de uma 

obra comum. Além da burocracia presente em todos os processos da administração pública, 
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as alternâncias políticas no governo, as alterações frequentes dos escopos das obras, os 

atrasos nos pagamentos, os cortes de gastos, a rotatividade de funcionários, os aditivos de 

prazo e a cultura de executar empreendimentos sem realizar um planejamento sólido e 

consistente, antes de se iniciar a execução, são fatores comuns e que promovem o 

encarecimento da obra como um todo.  

Estes dados servirão como parâmetros para a estimação das projeções de 

custos de investimento por leitos e pela quantidade de hospitais, semelhantes ao HRGV, que 

serão apresentados no próximo capítulo por meio da simulação dos cenários para o ano de 

2030. 
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8. DEMANDA POR LEITOS HOSPITALARES PARA O ANO DE 2030  

 

Apresentados os dados e os elementos sobre a dinâmica demográfica de 

Minas Gerais, o número de leitos disponíveis no estado, junto com seu déficit atual e os custos 

para a construção de um leito, baseado em um hospital regional, o trabalho irá simular dois 

cenários para o ano de 2030.  

O primeiro cenário demonstrará, em um contexto de semelhança dos anos de 

2030 com o de 2015, uma projeção simples, baseada apenas na evolução da demografia 

mineira, exibindo dados como a quantidade de leitos que são necessários para serem 

construídos e o seu custo aproximado, mostrando a influência que o aumento da população, 

proporciona sobre o maior número de leitos públicos estaduais SUS.  

Já o segundo cenário apresentará as metas e, também, os custos aproximados 

que o Estado de Minas Gerais deverá alcançar para conseguir sanar o déficit atual de leitos, 

transformando-o em zero e, ao mesmo tempo, atender a demanda dos idosos no ano de 2030, 

evitando problemas generalizados na área da saúde. É importante ressaltar que estes 

cenários são regressistas e não envolvem um estudo aprofundado com outras variáveis, 

apresentadas nos capítulos anteriores como, a frequência de uso dos leitos, a transição 

epidemiológica, o aumento da eficiência dos leitos nos últimos anos, adoção dos tratamentos 

médicos em casa e os tratamentos e atividades de prevenção de doenças que possuem uma 

influência direta sobre o cálculo aprofundado da demanda exata. 

Para que estes cenários sejam construídos, vamos utilizar um índice referência, 

que é número de 2,5 leitos necessários para atender mil habitantes, baseados na Portaria 

GM/MS nº 1.101/2002. 

 

8.1. Cenário 1 

 

Neste cenário vamos considerar que o Estado de Minas Gerais no ano de 2030 

apresentará semelhanças em seus indicadores e em seus números relativos ao ano de 2015.  

Com isso, ele deverá manter para o ano de 2030 valores como, o índice de 

1,55 leitos por mil habitantes e o déficit de, aproximadamente, 61,12% dos leitos, próximos 

aos do ano de 2015. 

Para fazermos o cálculo da quantidade de leitos para aquele ano, vamos utilizar 

a Fórmula 3, fixando a variável de 1,55 leitos/mil hab. e usando a população total do Estado 

para o valor apresentado pela projeção do IBGE de 2030.  

Com isso, conseguimos chegar no número de 34.401 mil leitos, mantendo 

estável os índices relativos ao ano de 2015. A Tabela 9 resume os dados de 2015 e do ano 
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de 2030, com a variável leito/mil pessoas fixas. 

 

Tabela 9 – Número de leitos por mil habitantes para os anos de 2015 e 2030 
 
 

Ano 
População total de 

Minas Gerais 
Número de leitos/ 

mil hab. 
Número de leitos 

2015 20.869.101 1,55 32.385 

2030 22.194.468 1,55 34.401 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 
Percebemos, que existe uma demanda de 2.016 leitos para manter os níveis 

atuais de infraestrutura de leitos de acordo com o aumento demográfico em Minas Gerais. O 

que não é um número tão desafiador em se alcançar, mas representa uma meta importante 

para evitar o ampliamento dos problemas de saúde do Estado.  

Agora, iremos fazer o cálculo do número de leitos proporcionais à população 

idosa, acima de sessenta anos, para o ano de 2030, que representará 20,76% da população 

total do Estado. Entendendo sempre este número como o mínimo de estrutura necessário 

para atender esta faixa etária e não o número ideal, já que a frequência de uso por parte dos 

idosos no ano de 2030 não foi calculada neste estudo monográfico. 

 A Tabela 10 resume esses dados e mostra o crescimento de quase 70% da 

população acima de sessenta ano em Minas Gerais. 

 

Tabela 10 – Percentual da população acima de 60 anos de Minas Gerais no ano de 2030 

 

Ano 
Número de 

habitantes no ano 
de 2030 

Porcentagem (%) 

População total 22.194.468 100 

População acima de 
60 anos 

4.607.572 20,76 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
 Nota: População baseada nas Projeções do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 

 

A partir dessa proporção, faremos uma regra de três calculando, agora, o 

percentual de 20,76% em cima do número total de leitos que o estado terá na projeção 

mostrada na Tabela 9, de 34.401 leitos. O resultado dessa proporção, que exibe o maior uso 

dos leitos por parte dos idosos neste ano é representado pela Tabela 11. 
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Tabela 11 – Número de leitos proporcionais a quantidade de pessoas acima de 60 anos no 
Estado de Minas Gerais no ano de 2030 

 

Ano Número de leitos 
20,76% do total de 

leitos 

2030 34.401 7.141 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Vimos que o aumento de 69,70 % da população acima de sessenta anos, que 

subiu de 2.715.070 para 4.607.572 foi bem superior ao aumento de 5,86 % do número de 

leitos que pulou de 32.385 para 34.401, proporcionais ao aumento da população total do 

Estado.  

Ou seja, a demografia mineira no ano de 2030 comparada ao ano de 2015 deu 

um salto expressivo no número de idosos, que habitualmente utilizam com mais frequência 

os leitos hospitalares brasileiros. 

Com isso, é possível uma interpretação que esse aumento de 5,86% dos leitos 

continuará sendo insuficiente para atender a demanda real dos idosos, para aquele ano e, 

provavelmente, os problemas de saúde para todas as faixas etárias e, principalmente, as 

acima de sessenta anos, irão se intensificar, já que a demanda por leitos pelos idosos está se 

mostrando muito superior do que as outras faixas etárias. 

Quanto aos custos de construção de mais 2.016 mil leitos, baseados no valor 

parametrizado de um leito do Hospital Regional de Governador Valadares, será de, 

aproximadamente, 821.615.094,72 milhões de reais, sem considerar as correções monetárias 

e as peculiaridades de aditivos que uma obra pública normalmente possui, como as 

alternâncias de governos, os cortes de gastos, as reduções e alterações do escopo da obra, 

os aditivos de prazo e de custos, entre outras, que foram ditas no capítulo anterior e que 

tendem a elevar, ainda mais, este total. 

A estimativa do custo de investimento da edificação de 2.016 leitos é 

representada a seguir pela fórmula 5 que mostra o custo de edificação para atender a 

demanda de leitos do cenário 1: 

 

Fórmula 5  
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Outro número interessante é que de acordo com essa demanda de 2.016 leitos, 

seria necessário a construção de um pouco mais que 7 hospitais iguais ao Hospital Regional 

de Governador Valadares para manter os níveis de infraestrutura atuais.  

Com isso, notamos que a infraestrutura de hospitais e leitos em Minas Gerais 

ainda é muito carente. Portanto, existe uma demanda crescente de acordo com os aumentos 

demográficos, para atingir as condições proporcionais do ano de 2015 para o ano de 2030, 

mesmo que ele esteja abaixo dos índices mínimos estabelecidos como bons pelas normas da 

saúde. É sempre importante destacar que este aumento é feito apenas sobre os crescimentos 

populacionais e não considera os fatores abordados no capítulo 6, que tendem a diminuir a 

demanda por leitos. 

 

8.2. Cenário 2 

 

O cenário 2 irá se basear em um contexto em que o Estado irá corrigir o atual 

déficit de leitos de, aproximadamente, 61,12%, para zero e cumprirá o índice de 2,5 leitos por 

mil habitantes, da Portaria GM/MS nº 1.101/2002. Ou seja, neste caso será necessário a 

construção de uma quantidade muito maior que os 2.016 leitos apresentados no primeiro 

cenário. 

Para realizar o cálculo de leitos, vamos utilizar novamente a Fórmula 3, 

alterando para o número de 2,5 leitos/mil hab. e utilizando novamente a população total 

mineira do ano de 2030, de 22.194.468 milhões de pessoas. O cálculo sobre a fórmula mostra 

que serão necessários, aproximadamente, 55.493 leitos, para que o Estado de Minas Gerais 

atenda os valores mínimos exigidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.  

A Tabela 12 a seguir resume tais valores e exibe a elevada demanda que Minas 

Gerais deve atingir para que seja alcançado a mínima estrutura estabelecido como boa para 

o atendimento da saúde da população mineira, além disso, disponibiliza os dados do Estado 

no ano de 2015. 

 

Tabela 12 – Número de leitos por mil habitantes para os anos de 2015 e 2030 

Ano 
População total de 

Minas Gerais 
Número de leitos/ 

mil hab. 
Número de leitos 

2015 20.869.101 1,55 32.385 

2030 22.194.468 2,5 55.493 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
 Nota: O índice exato de Leitos por mil habitantes é de 2,500347. 
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A partir disso, percebemos que a saúde mineira possui uma estimativa de 

necessidade de edificar 23.108 leitos ou construir, aproximadamente, 87,2 empreendimentos 

hospitalares semelhantes ao de Governador Valadares, parametrizado no capítulo 7, para que 

o déficit de leitos no Estado seja zero. Este valor é muito elevado e corresponde a 71,35% 

dos leitos em funcionamento, atualmente em Minas Gerais. No aspecto financeiro, o cenário 

está em uma condição muito desafiadora para conciliar com as outras demandas das pastas 

políticas. 

No que se refere aos custos de construção dessa grande quantidade de leitos 

para o ano de 2030 serão necessários R$ 9.417.600.004,36 bilhões de reais, sem considerar 

as correções monetárias e as peculiaridades das obras públicas que encarecem ainda mais 

este valor. A seguir, a Fórmula 6 demonstra o custo de edificação para atender a demanda de 

leitos do cenário 2: 

 

Fórmula 6  

 

 

Como a estimativa foi feita sobre os índices da Portaria GM/MS nº 1.101/2002, 

de 2,5 leitos por mil habitantes, a questão do aumento da demanda de leitos causada pelo 

crescimento demográfico dos idosos, acima de sessenta anos, não representa com precisão 

as necessidades concretas de leitos em 2030. Visto que, a Portaria é do ano de 2002 e as 

condições demográficas em 2030 serão diferentes da calculada no ano de 2002 e, 

consequente, essa variável sofrerá algum tipo de alteração, visando uma melhor 

especificação e adequação ao novo contexto demográfico. 

Além disso, o cenário 2 trata-se de uma estimativa conservadora da demanda 

de leitos, relacionada apenas à variável de evolução demográfica de Minas Gerais. Esses 

dados não apreciam todos fatores que giram em torno desse número, como a incidência de 

doenças transmissíveis, a execução de campanhas de prevenção, a introdução de novas 

tecnologia na saúde, o aumento da eficiência dos leitos, o crescimento dos leitos privados no 

Brasil, o aumento das políticas de esporte e prevenção, entre outros fatores. Esses aspectos 

são determinantes no estabelecimento das condições fidedignas da demanda por leitos no 

ano de 2030 e, com isso, devem ser aprofundadas e utilizadas no cálculo perfeito da demanda 

nos próximos estudos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos fenômenos demográficos é de fundamental importância para a 

consolidação de políticas públicas mais eficientes em qualquer âmbito administrativo do 

estado.  

Desta forma, o presente trabalho apresentou as consequências que a 

combinação dos processos de transição demográfica e epidemiológica causam sobre a 

demanda de políticas públicas mais consistentes e coerentes aos quadros futuros econômicos 

de saúde do Estado de Minas Gerais. 

O envelhecimento populacional, que antes era motivado pelas quedas das 

taxas de fecundidade, hoje sofre mais influência dos aumentos consecutivos da expectativa 

de vida dos brasileiros e mineiros. Outro fator importante é o declínio da “janela demográfica”, 

que reduz as possibilidades de crescimento do país e do Estado, aumentando, ainda mais, a 

atenção dos governos na administração dos recursos, já que a redução da oferta de mão de 

obra no mercado, incide em menores arrecadações e crescimento dos gastos. 

A velocidade de envelhecimento da população mineira tem-se mostrado como 

um outro fator preponderante para o planejamento a médio-longo prazo das políticas públicas 

de saúde. A proporção de idosos irá subir em 15 anos, aproximadamente, 69,7% no Estado, 

o que implicará em um substancial aumento dos gastos públicos de saúde com as pessoas 

acima de sessenta anos. 

A transição epidemiológica, no Brasil e em Minas Gerais, não se mostra 

coerente aos padrões observados em outras localidades no mundo, devido as grandes 

diferenças territoriais e multiplicidades patológicas presentes no país. Embora, os números 

do Ministério da Saúde mostrem a predominância de doenças crônicas nos idosos brasileiros, 

tanto no país, quanto em Minas, observamos que ainda há uma grande incidência de doenças 

transmissíveis, que de certa forma, acarretam mais custos aos governos e demandam por 

mais infraestrutura de saúde para o seu atendimento. 

Com isso, o estudo apresentou indicadores, ações e políticas que tendem, 

tanto para o aumento, quanto para a diminuição, da demanda por leitos públicos nos próximos 

anos. O crescimento da população idosa e os custos para o atendimento desta faixa etária, 

indicam um grande aumento dos gastos na saúde. Em contrapartida o aumento de 

campanhas de prevenção de doenças transmissíveis, a ampliação do atendimento domiciliar, 

as melhorias na gestão hospitalar, o aumento da eficiência dos leitos e o crescimento dos 

planos de saúde privados, são exemplos que se mostraram como boas alternativas capazes 

de frear este crescimento da demanda por infraestrutura de saúde. 

Minas Gerais apresentou no ano de 2015 números bem abaixo dos índices 
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mínimos estipulados pelas orientações do Ministério da Saúde. O estado tem um déficit atual 

de 19.795 leitos e o número de leitos por mil habitantes é de apenas 1,55, sendo que a Portaria 

GM/MS nº 1.101/2002 estipula que este índice deva estar entre 2,5 e 3 leitos para cada mil 

pessoas.  

Além destes baixos números, percebemos que o número de leitos aptos a 

receber idosos, que é a classe que mais necessita de tratamentos médicos, é menor ainda, 

quando retiramos os leitos pediátricos e obstétricos do total de leitos do Estado. Significando 

uma queda de 22,13%. Com isso, o déficit de leitos se torna ainda maior para este grupo. 

Posteriormente, o estudo apresentou os resultados da pesquisa realizada no 

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP/MG. O projeto de 

parametrização realizado pela Diretoria de Projeto e Custos que calculou o preço médio de 

um leito do Hospital Regional de Governador Valadares. Esse dado, viabilizou o cálculo dos 

custos, para o Estado, da demanda por leitos em dois cenários no ano de 2030. 

Por fim, simulou-se estes dois cenários, baseados apenas nos aumentos 

populacionais da projeção demográfica em dois diferentes contextos para o Estado de Minas 

Gerais no ano de 2030. 

O primeiro, estimou a demanda por leitos, entendendo que o déficit e o índice 

de leitos/mil hab. seriam semelhantes aos do ano de 2015. Os resultados mostraram que a 

meta a ser atingida é pouco desafiadora, 2.016 leitos, e, de certa forma, acessível as 

condições financeiras do Estado para os próximos quinze anos. Entretanto, os efeitos da 

transição demográfica e epidemiológica podem intensificar os problemas recorrentes da 

administração da saúde em Minas, caso o estado não adote algumas das políticas de redução 

desta crescente demanda, de forma estratégica. 

Já o segundo cenário foi montado com a ideia de que o estado conseguiria se 

adequar as condições legais apresentadas pela Portaria GM/ nº 1.101/2002. Com isso, este 

cenário demostrou-se muito desafiador, primeiro pelo elevado número de leitos a ser 

construído, 23.108 leitos e segundo, pelo elevado gasto financeiro necessário para edificar 

esta demanda, R$ 9.417.600.004,36 bilhões de reais.  

Ainda que este número apresentado neste cenário seja alto, não se sabe se os 

índices estabelecidos como ótimos pelo Ministério da Saúde em 2002 estarão corretos para 

as condições do ano de 2030, pois como foi mostrado, diversos efeitos da transição 

demográfica, epidemiológica, tecnológica, entre outras, mencionadas no trabalho, podem 

acarretar uma mudança desse índice. 

Com isso, conclui-se que a monografia apresenta resultados interessantes e 

consideráveis, a partir de estimativas simples e conservadoras. Para um cálculo mais exato 

da demanda de leitos em 2030, seria necessário incluir todas as variáveis que possuem 



59 

 

 

 

influências significativas nesta demanda. Também, é necessário o aprofundamento do estudo 

sobre o perfil epidemiológico mineiro em 2030, para saber as singularidades de saúde locais 

que podem surgir. Além disso, utilizar um conjunto de hospitais para calcular o custo médio 

de edificação de um leito traria maior precisão nos cálculos financeiros para a edificação da 

demanda exata. 
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