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A Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais (Fepaes-MG)
por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa Darci Barbosa (IEP-
MG), tem realizado ações para apoiar a Rede Mineira das Apaes
no que se refere à pandemia do novo coronavírus COVID-19. 

Com o objetivo de conhecer melhor os impactos da pandemia
na Rede Mineira das Apaes, e oferecer orientações mais
direcionadas às realidades locais, iniciamos uma pesquisa para
investigar as condições de funcionamento das Apaes mineiras
diante da pandemia. 

Foram considerados os fatores de recebimento de recursos dos
municípios e as modalidades de funcionamento das Apaes. A
estes dados foram agrupados o número de casos confirmados e
o número aproximado de habitantes por municípios, tendo
como base as informações da Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG), em 06 de agosto de 2020.

O Boletim de Monitoramento do COVID-19 na Rede Mineira das
Apaes terá publicação mensal, a fim de conhecermos e
informarmos melhor sobre a situação e ações desenvolvidas na
nossa rede em meio à pandemia.

A tabela com os dados por município será atualizada
mensalmente e poderá ser acessada pelo   link
https://bit.ly/2AWb8uf. 
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400

Apaes  
participantes do monitoramento

Conselhos
participantes do monitoramento*

32

151%

Aumento de casos entre Julho e Agosto

121.563

Total de casos nos municípios da 
rede mineira das Apaes

Dados Gerais 

*Conselhos que não disponibilizaram dados: 
Norte II, Vale do Aço I, Vale do Piranga, Zona da Mata IV 



Tabela 1 – Distribuição das Apaes por situação de funcionamento – Feapaes MG, agosto, 2020

Figura 1 – Distribuição das Apaes por situação de funcionamento em relação ao total de Apaes
em Minas Gerais – Feapaes MG, agosto, 2020

Funcionamento das Apaes na pandemia

Fonte: FeapaesMG/IEP-MG - Agosto 2020



Atendimento ao usuário na pandemia

Tabela 2 – Distribuição das Apaes por modalidade de atendimento ao usuário – Feapaes MG,
agosto, 2020

Figura 2 – Distribuição das Apaes por modalidade de atendimento ao usuário em relação ao
total de Apaes em Minas Gerais – Feapaes MG, agosto, 2020

Fonte: FeapaesMG/IEP-MG - Agosto 2020



Evolução de funcionamento presencial nas

Apaes MG

Figura 3 – Comparativo do número de Apaes com alguma atividade presencial* entre os meses
de Julho e Agosto de 2020 – Feapaes MG, Julho e Agosto, 2020

*Consideramos como atividade presencial: o funcionamento informado como somente presencial e o informado
como presencial e remoto

Fonte: FeapaesMG/IEP-MG - Agosto 2020



Situação Financeira das Apaes MG na pandemia 

Fonte: FeapaesMG/IEP-MG - Agosto 2020



Taxa de contaminação por Conselho Regional*  

Fonte: SES-MG - Agosto 2020

*Taxa de contaminação = casos confirmados a cada 100 mil habitantes*Taxa de contaminação = casos confirmados a cada 100 mil habitantes

Neste mapa  a maior intensidade da cor e o tamanho da circunferência

sugerem maior taxa de casos de COVID-19 por conselho. 

Confira a taxa de contaminação a cada 100 mil

habitantes por conselho na tabela a seguir. 



Tabela 3 – Evolução da taxa de casos por 100k habitantes agrupados por Conselho Regional  –
Feapaes MG, agosto, 2020

Fonte: SES-MG - Agosto 2020


