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APRESENTAÇÃO 

Com o propósito de indicar o grau de vulnerabilidade de cada município brasileiro em 

relação aos impactos provocados pela pandemia do COVID-19, o Instituto Votorantim 

desenvolveu um indicador que pode ser consultado de maneira online, em 

http://institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm/. Trata-se do Índice 

de Vulnerabilidade Municipal - COVID-19 (IVM), que utiliza dados secundários 

públicos obtidos por meio de fontes oficiais. 

A consulta e utilização do Índice são disponibilizadas gratuitamente para apoiar a 

tomada de decisão de gestores públicos e privados envolvidos em ações de combate à 

pandemia do COVID-19. O sistema do IVM permite a realização de buscas por regiões 

geográficas, pilares temáticos, níveis de criticidade e o cruzamento com o número de 

casos confirmados e óbitos por município, que são atualizados diariamente. 

O propósito desta análise foi apresentar a situação de vulnerabilidade de São Luís 

frente à pandemia do COVID-19.  Neste estudo, será apresentado um panorama do IVM 

para a capital São Luís (MA), onde foram analisados os dados disponíveis para o 

município. Foram considerados também a posição da capital maranhense em relação 

a outras cidades do Estado e frente as capitais e municípios do país. Devido a 

atualização diária, a data de referência dos dados é do dia 25 de maio de 2020. 

  



 

3 

  

1. Metodologia do Índice de Vulnerabilidade Municipal - COVID-19 (IVM) 

O cômputo do Índice de Vulnerabilidade Municipal - COVID-19 (para simplificar, 

chamaremos de IVM)  é baseado nos dados divulgados por órgãos como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Único de Saúde (SUS), o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANSS). O objetivo é mapear a situação de vulnerabilidade dos municípios 

considerando um espectro de análise multidimensional e a situação dos mesmos antes 

do início do cenário pandêmico do COVID-19.  

Ao todo, o IVM é composto por dezoito indicadores distribuídos em cinco pilares 

temáticos de diferentes pesos de acordo com a sua relevância no contexto da pandemia: 

população vulnerável (peso: 32,35%), economia local (peso: 11,76%), estrutura do 

sistema de saúde (peso: 23,53%), organização do sistema de saúde (peso: 20,59%) e 

capacidade fiscal da administração municipal (peso: 11,76%).  

Número de leitos disponíveis na UTI e de respiradores são indicadores essenciais, mas 

além desses, o Índice de Vulnerabilidade Municipal também leva em consideração 

fatores como a proporção da população idosa, o PIB per capita e a situação fiscal da 

cidade. Cabe ressaltar que o pilar sobre a estrutura do sistema de saúde é o único que 

considera a qualidade dos serviços na microrregião onde ficam os municípios, pois essa 

é a maneira como o SUS mapeia os possíveis pacientes.  

Já índices sobre população idosa, por exemplo, condizem apenas ao contabilizado na 

cidade. Os municípios foram distribuídos em grupos populacionais com o propósito de 

garantir comparações de forma consistente. Portanto, o sistema de pesquisa e 

comparação dos índices só é permitido entre municípios do mesmo grupo. O IVM varia 

de 0 a 100 pontos, indicando que quanto maior o valor do índice de um determinado 

município, mais vulnerável e suscetível ele está com relação aos impactos do COVID-19. 

2. Índice de Vulnerabilidade Municipal de São Luís 

No levantamento para a capital maranhense, os dados mostram que o IVM do munícipio 

é de 50,21 pontos, o que coloca São Luís na posição 959º das cidades menos vulneráveis 

e suscetíveis aos impactos da Covid-19 (Colina - SP é a cidade brasileira menos 

vulnerável à Covid-19, com IVM de 28,61 pontos), tomando-se como referência a data 

de 25 de maio de 2020, quando foram confirmados 8.068 casos de Covid-19 e 497 óbitos 

em São Luís.  

No Quadro 1, constam as informações mais recentes para São Luís, as quais serviram 

para a classificação do grupo populacional, o qual São Luís se encontra no grupo 



 

 

populacional dos municípios com população superior a 500 mil habitantes. 

Considerando o contingente populacional de São Luís e o número de casos confirmados 

até a data de referência, o número de contaminados por mil habitantes é de 7,32 

contaminados por mil habitantes e o número de óbitos por mil habitantes foi estimado 

em 0,45 óbitos por mil habitantes. 

IVM 50,21 

Microrregião Aglomeração Urbana de São Luís 

População 2019 1.101.884 

Grupo Populacional Maior que 500.000 (Hab.) 

Quadro 1 – Dados Gerais de São Luís 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 
 

2.1 Os indicadores do IVM para São Luís 
 
2.1.1 POPULAÇÃO VULNERÁVEL 

 
O indicador leva em conta: Proporção de população idosa (grupo de risco); Proporção 

da população inscrita no Cadastro Único (famílias de baixa renda); Internações por 

doenças sensíveis ao COVID-19 por mil habitantes; Densidade demográfica; Taxa de 

urbanização. Nesse indicador, São Luís obteve 41,34 pontos. 

População vulnerável 41,34 

Proporção de população idosa 9,54% 

Proporção da população inscrita no Cadastro Único 39,78% 

Internações por doenças sensíveis ao COVID-19 por mil 
hab. 

6,53 

Densidade demográfica 1.890,11 

Taxa de urbanização 94,45% 

Tabela 1 – População Vulnerável 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 

 
2.1.2 ECONOMIA LOCAL 
 

O objetivo é identificar o nível de desenvolvimento econômico da população 

municipal. São Luís possui um índice maior que o de Recife, que tem economia local 

de 58,59 pontos, isto indica que Recife está em melhor situação, uma vez que a capital 

tem PIB per capital de R$31.743,72, proporção da população ocupada de 43,60% e 
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salário médio dos trabalhadores igual a 3,2. Já a cidade de Colina (SP), cidade com 

menor índice de vulnerabilidade, tem pontuação igual a 59,09. 

Economia local 67,74 

PIB per capita R$ 27.226,41 

Proporção da população ocupada (%) 33,14% 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais (em 
salários mínimos) 

3,00 

Tabela 2 – Economia Local 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 

 
2.1.3 ESTRUTURA DE SISTEMA DE SAÚDE 
 

Este indicador tem como finalidade identificar a capacidade de equipamentos do 

sistema de saúde no combate à pandemia de Covid-19 disponível ao município. Com 

índice igual a 24,53, Recife tem maior número que São Luís de leitos de UTI e 

respiradores por 100 mil habitantes. Enquanto Colina tem um índice de 7,41. 

Estrutura do sistema de saúde 42,93 

Leitos hospitalares na microrregião por 10 mil hab. 27,80 

Leitos de UTI na microrregião por 100 mil hab. 26,32 

Ventilador e respirados na microrregião por 100 mil hab. 42,16 

Tabela 3 – Estrutura do Sistema de Saúde 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 
 

2.1.4 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 
 

São Luís tem um indicador maior que o de Recife (33,04). A capital Recife tem população 

que depende menos do sistema público de saúde, assim como tem uma cobertura pela 

atenção básica (65,47%) maior que São Luís. Em Colina, o índice é de 21,89 pontos. 

Organização do sistema de saúde 52,22 

Proporção da população dependente do sistema público de 
saúde 

72,64% 

Necessidade de referência - internações Não 

Necessidade de referência - exames Não 

Proporção da população coberta pela Atenção Básica 43,56% 

Tabela 4 – Organização do Sistema de Saúde  
Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 

 

 
 



 

 

2.1.5 CAPACIDADE FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

A capital maranhense tem uma capacidade fiscal de 68,16 pontos, enquanto a 

capacidade de Recife é de 35,58 e no município de Colina a capacidade fiscal é de 25,63. 

Todas as cidades têm autonomia fiscal igual a 1. O índice de investimentos da capital 

São Luís é de 0,18, Recife e Colina têm, respectivamente, investimentos de 0,47 e 0,63. 

Os gastos com pessoal de São Luís é o menor entre as cidades analisadas.  

Capacidade fiscal administração municipal 68,16 

IFGF autonomia fiscal 1,00 

IFGF investimentos 0,18 

IFGF gastos com pessoal 0,26 

Tabela 5 – Capacidade Fiscal de Administração Municipal  
Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 

 

3. Ranking nacional das capitais 

Conforme a tabela 6 apresenta, a capital brasileira mais vulnerável é Macapá (AP) com 

IVM de 59,78 pontos. A capital conta com 6 leitos de UTI e 13 respiradores por 100 mil 

habitantes, sua estrutura do sistema de saúde tem índice de 95,63. Belém (PA) e Manaus 

(AM), a quarta e a quinta capitais mais vulneráveis, possuem, respectivamente, 17 e 10 

leitos de UTI para cada 100 mil habitantes e, 35 e 34 respiradores na mesma proporção. 

A capital maranhense ocupa a 6ª posição no ranking das capitais mais vulneráveis ao 

COVID-19. 

Capitais mais vulneráveis IVM Posição Ranking Nacional 

1. Macapá - AP 59,78 3051 

2. Maceió - AL 57,10 2393 

3. Fortaleza - CE 55,34 1945 

4. Belém - PA 54,75 1814 

5. Manaus - AM 52,92 1431 

6. São Luís - MA 50,21 959 

Tabela 6 – IVM das 5 capitais mais vulneráveis 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 

 

Em relação as capitais menos vulneráveis,  Cuiabá (MT) consta como menos vulnerável 

à Convid-19, com IVM de 32,54 pontos. Sua estrutura do sistema de saúde tem índice de 

8,58, contando com 39 leitos de UTI e 84 respiradores por 100 mil habitantes. Palmas 
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(TO), quarta capital menos vulnerável, possui 18 leitos de UTI e 43 respiradores por 100 

mil habitantes. Enquanto em Brasília (DF), quinta capital menos vulnerável ao COVID-

19, há 30 leitos de UTI e 70 respiradores por 100 mil habitantes. São Luís ocupa a 22ª 

posição no ranking, conforme tabela 7. 

Capitais menos vulneráveis IVM Posição Ranking Nacional 

1. Cuiabá - MT 32,54 6 

2. Florianópolis - SC 34,43 12 

3. Vitória - ES 37,33 34 

4. Palmas - TO 38,41 41 

5. Brasília - DF 38,56 44 

22. São Luís - MA 50,21 959 

Tabela 7 - IVM das 5 capitais menos vulneráveis 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 
 

4. Ranking das Capitais do Nordeste 

Os dados apresentados mostram que, das capitais nordestinas, Maceió tem o maior 

índice de vulnerabilidade com IVM de 57,10 pontos, enquanto a cidade menos 

vulnerável do ranking é Recife com IVM de 43,92. São Luís, por sua vez, é a terceira 

cidade mais vulnerável entre as capitais do nordeste com IVM de 50,21 pontos. 

O Instituto Votorantim leva em consideração dados oficiais de fatores como o número 

de leitos disponíveis na UTI e de respiradores a cada 100 mil habitantes, além de dados 

estatísticos e financeiros como a proporção da população idosa, PIB per capita e a 

situação fiscal da cidade.  

Enquanto em São Luís há 26 leitos de UTI e 42 respiradores por 100 mil habitantes, 

Maceió tem 13 leitos de UTI e 32 respiradores por 100 mil habitantes. Já Recife soma 30 

leitos de UTI por 100 mil habitantes e 61 respiradores para a mesma proporção. 

Capitais mais vulneráveis IVM Posição Ranking Nacional 

1. Maceió - AL 57,10 2393 

2. Fortaleza - CE 55,34 1945 

3. São Luís - MA 50,21 959 

4. João Pessoa - PB 49,16 779 

5. Natal - RN 47,98 631 

6. Salvador - BA 47,73 591 

7. Teresina - PI 46,66 453 



 

 

8. Aracaju - SE 45,51 341 

9. Recife - PE 43,92 229 

Tabela 8 – IVM Capitais do Nordeste 

Fonte: Instituto Votorantim, 2020. 
 

5.  Ranking dos municípios do Maranhão por busca de serviços de saúde 

Os serviços para atendimento de baixa e média complexidade, englobam consultas 

médicas e odontológicas, exames clínicos, serviços ortopédicos e radiológicos, 

fisioterapia e pequenas cirurgias, dentre outros atendimentos que não impliquem 

internação. O município com a maior vulnerabilidade que busca por esses serviços é 

Viana, com IVM de 68,30 pontos. Sua estrutura do sistema de saúde tem índice de 88,02, 

e conta com apenas 1 leito de UTI e 2 respiradores por 100 mil habitantes. Em 

contrapartida, São José de Ribamar tem IVM de 46,46 pontos e estrutura do sistema de 

saúde de 50,30 pontos. Possui, 26 leitos de UTI por 100 mil habitantes e 42 respiradores 

para a mesma proporção.  

Municípios mais vulneráveis IVM Posição Ranking Nacional 

1. Viana 68,30 5211 

2. Morros 67,92 5142 

3. Itapecuru Mirim 63,35 4057 

4. Pirapemas 62,99 3969 

5. Miranda do Norte 62,21 3749 

6. Barreirinhas 61,78 3614 

7. Vitória do Mearim 61,01 3385 

8. Bacabeira 59,06 2872 

9. Paço do Lumiar 51,31 1140 

10. São Luís - MA 50,21 959 

11. São José de Ribamar 46,46 436 

Tabela 9 – IVM dos 10 municípios com maior busca por serviços de saúde de baixa e média 
complexidade 

Fonte: IBGE, 2020, Instituto Votorantim, 2020. 

Os serviços para atendimento de alta complexidade, incluem cirurgias, transplantes e 

avaliações como tomografias e ressonâncias. Morros é o município com maior índice de 

vulnerabilidade (67,92 pontos) que busca por esses serviços. Sua estrutura do sistema 

de saúde tem índice de 90,45 e não dispõe de leitos de UTI e possui somente 4 

respiradores por 100 mil habitantes. Por sua vez, apesar de Bacabeira estar em melhor 

situação no ranking de vulnerabilidade com IVM de 59,06 pontos, sua estrutura do 

sistema de saúde conta com os mesmos índices de Morros.  
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Municípios mais vulneráveis IVM Posição Ranking Nacional 

1. Morros 67,92 5211 

2. Axixá 66,55 4861 

3. Primeira Cruz 66,49 4845 

4. Cachoeira Grande 65,48 4632 

5. Humberto de Campos 65,42 4618 

6. Icatu 62,79 3906 

7. Rosário 62,51 3829 

8. Penalva 61,98 3680 

9. Presidente Juscelino 61,27 3456 

11. Bacabeira 59,06 2872 

10. São Luís - MA 50,21 959 

Tabela 10 – IVM dos 10 municípios com maior busca por serviços de saúde de alta 
complexidade 

Fonte: IBGE, 2020, Instituto Votorantim, 2020. 

6. Efeito do deslocamento dos serviços de saúde e dos casos de COVID-19 no 

Maranhão 

O IBGE publicou, recentemente, o estudo das Regiões de Influência das Cidades 

(REGIC), onde busca mapear a distribuição da oferta dos serviços de saúde no território 

brasileiro e define regiões e centros urbanos de concentração de oferta destes serviços de 

saúde, demonstrando uma transitoriedade territorial da demanda dos serviços de saúde 

devido a uma concentração da oferta dos serviços de saúde. Conforme Figura 1, é 

apresentado um mapa com a hierarquização dos serviços de saúde e sua correlação 

espacial no território do Maranhão, levando em conta também o número de casos do 

COVID-19. 

O município que apresenta uma zona de influência próxima ao nível de São Luís é 

Teresina, capital do Estado do Piauí, com fortes conexões na região centro-leste do 

Maranhão. A zona de influência de São Luís é concentrada no norte maranhense, 

destacando uma zona de confluência do nordeste maranhense com a influência do centro 

urbano de Teresina. Além disso, próximo a São Luís, existem poucos centros urbanos de 

serviços de saúde de baixa complexidade, levando o excesso da demanda de saúde desses 

serviços para o centro urbano ludovicense. 

 



 

 

Figura 1 Deslocamento para serviços de saúde e casos de COVID-19 no Maranhão. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados divulgados pelo IBGE e pelo Governo do 
Estado do Maranhão. 

De acordo com o mapa acima, o município de São Luís é considerado um centro urbano 

com oferta de serviços de alta complexidade, exercendo influência nos municípios e 

regiões vizinhas. Isto implica que o aumento do contágio nos municípios que sofrem 
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influência da oferta de serviços de saúde de São Luís seja absorvido pelo centro urbano, 

aumentando a demanda por serviços de saúde, podendo levar a um inchaço do sistema 

de saúde ludovicense. 

Um destaque relevante para a análise das zonas de influência, de acordo com a Figura 1, 

é que as cidades de Imperatriz e Balsas, situadas no extremo oeste e sul maranhense, 

respectivamente, exercem poucas influências nas suas regiões vizinhas, com Balsas 

redirecionando suas conexões para o Tocantins e Imperatriz para Teresina. Isto 

demonstra que o município de São Luís exerce forte influência nas regiões centrais do 

Maranhão e pouco nas regiões oeste e sul, sendo necessário considerar a evolução do 

contágio dos municípios dentro destas regiões e suas possíveis migrações para São Luís. 

 

Gráfico 1 Evolução do número de casos confirmados e de óbitos de São Luís entre 1° de 
abril a 25 de maio de 2020. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados divulgados pelo Governo do Maranhão. 

Conforme Gráfico 1, que demonstra a evolução dos casos de COVID-19 no município de 

São Luís entre 1° de abril e 25 de maio, é evidenciado a necessidade em manter a demanda 

por serviços de saúde dentro da capacidade de oferta dos serviços de saúde local. Uma 

vez que os municípios vizinhos mais próximos e os demais que sofrem influência da zona 

de oferta de serviços de saúde, conforme publicado pelo REGIC, pressionam o sistema de 

saúde local, somente com uma redução do número de casos e de óbitos que é possível 

evitar um colapso do sistema de saúde ludovicense. 
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5. Considerações Finais 

Com base nas informações apresentadas, São Luís se encontra em uma situação de 

vulnerabilidade municipal alta, ainda que sua pontuação não seja tão elevada, de acordo 

com a metodologia empregada pelo Instituto Votorantim. A 3ª colocação no ranking das 

capitais da Região Nordeste e a 6ª colocação no ranking nacional das capitais evidenciam 

que São Luís apresenta um cenário acima da média nacional, demonstrando a necessidade 

da redução do contágio do COVID-19 na região. 

Isto é ratificado ao considerar a zona de influência na oferta dos serviços de saúde, de 

modo em que não basta considerar apenas a evolução do contágio e do número de óbitos 

no município de São Luís e sim considerar todos os municípios que se encontram na zona 

de influência. Estes municípios, apesar de não entrarem no cômputo dos números de 

contágio e óbitos por mil habitantes, influenciam em um possível cenário de colapso do 

sistema de saúde local, devido a uma demanda por serviços de saúde acima da capacidade 

ofertada pelo município de São Luís. 


