
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os casos de Covid-19 se concentram na região

metropolitana e Nordeste do Rio Grande do Sul,

tendo como destaque os municípios de Porto Alegre,

Passo Fundo e Caxias do Sul. Verificou-se a relação

entre a concentração do número de casos em

cidades com maior densidade demográfica, maior

PIB, maior IDHM, maior renda per capita e menor

desigualdade econômica. A seguir estão alguns

mapas nos quais esta correlação é observada.

Por outro lado, índices de saneamento básico

(como porcentagem da população com acesso à

água encanada e coleta de lixo) não apresentaram

semelhança ao número de casos de Covid-19 nos

municípios estado do Rio Grande do Sul.
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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

A atual pandemia de COVID-19 causada pelo

vírus SARS-CoV-2 vem causando graves impactos

na saúde e na economia mundial. Os casos não se

manifestam da mesma forma em todos os países,

nem mesmo em todas as cidades. A doença não é

distribuída homogeneamente, possuindo focos em

determinados locais.

Assim, este trabalho busca analisar a possível

relação entre o número de casos de COVID-19 com

o perfil socioeconômico dos municípios do Rio

Grande do Sul.

METODOLOGIA

A análise foi feita de forma espacial e estatística

a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e pela

Secretaria Estadual da Saúde, conforme mostra o

esquema abaixo.

CONCLUSÕES

O vírus se propaga por meio do contato com

pessoas infectadas, ou seja, quanto maior o fluxo de

pessoas, maior é a probabilidade de contágio pelo

mesmo. Portanto, entende-se que o foco da doença

se concentra principalmente nas metrópoles e nos

centros de desenvolvimento socioeconômico, pois

estes são mais povoados e são mais propensos a

terem migrações pendulares entre cidades vizinhas.
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