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PNAD COVID19: Número de pessoas afastadas do trabalho devido à
pandemia cai para 46 mil em setembro em Mato Grosso

A PNAD COVID19 aponta que 46 mil pessoas ocupadas estavam afastadas do trabalho que
tinham devido ao distanciamento social em Mato Grosso em setembro, o que representa 3% do
total da população ocupada. Esse número havia passado de 149 mil (9,7%), em maio, para 126 mil
(8,3%), em julho, para 128 mil (6,8%), em julho, e para 62 mil (4,1%), em agosto. O percentual de
3% coloca Mato Grosso em 24º  lugar  entre os estados no ranking  de percentual  de pessoas
ocupadas que estavam temporariamente afastadas do trabalho devido ao distanciamento social.

Já o número de pessoas que estavam trabalhando de forma remota (home office) passou de
74 mil, em agosto, para 69 mil, em setembro. Em maio, eram 60 mil profissionais, em junho, 65 mil,
e em julho, 69 mil.

Os dados estão nos resultados de setembro da PNAD COVID19,  uma versão da PNAD
Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com o Ministério da Saúde desde o início de
maio,  e  com coleta  exclusivamente  por  telefone,  para  identificar  os  impactos  da pandemia no
mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal. 

Em Mato Grosso, os entrevistadores do IBGE telefonam mês a mês para monitorar os cerca
de  5.000  domicílios  selecionados  em  97  cidades.  O  levantamento  faz  parte  das  Estatísticas
Experimentais do IBGE. A coleta de dados da PNAD COVID19 será realizada até 11 de dezembro
de 2020. Com isso, estão previstas mais duas divulgações, referentes aos meses de outubro e
novembro.

Segundo  a  PNAD  COVID19,  144  mil  mato-grossenses  não  ocupados  não  procuraram
trabalho no mês passado por conta da pandemia de Covid-19 ou por falta de vaga na localidade
em que vivem, mas gostariam de trabalhar na semana de referência.  Em maio,  eram 168 mil
pessoas nessas condições, em junho, 147 mil, em julho, 175 mil, e em agosto, 167 mil.
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O IBGE  estima  que,  em setembro,  1,5  milhão  de  pessoas  estavam ocupadas  em Mato
Grosso, embora 2,7 milhões estivessem em idade para trabalhar, ou seja, tinham 14 anos ou mais
de idade. Já o total de desocupados no estado variou de 170 mil, em agosto, para 168 mil, em
setembro. Eram 174 mil em maio, 187 mil em junho e 172 mil em julho.

A taxa de desocupação de Mato Grosso se manteve estável, em 9,8% em setembro. Essa foi
a quinta menor taxa de desocupação entre todos os estados do país,  atrás de Santa Catarina
(7,8%), Rondônia (9,1%), Mato Grosso do Sul (9,5%) e Rio Grande do Sul (9,7%). Bahia foi o pior
no ranking, com 19,6%. Em maio e em julho, Mato Grosso teve taxa de 10,2% e, em junho, 10,9%.
Em agosto foi de 10%.

Dentre  todas as  pessoas ocupadas e afastadas do trabalho no estado em setembro por
qualquer  motivo  (91  mil),  73  mil  continuaram a receber  a remuneração e  18 mil  deixaram de
receber  a remuneração.  Em maio,  de 207 mil  pessoas ocupadas e afastadas do trabalho por
qualquer razão, 123 mil recebiam e 84 mil não recebiam salário.

Segundo  a  pesquisa,  do  total  de  ocupados  no  estado,  541  mil  pessoas  estavam  na
informalidade em setembro, 15 mil a mais do que em agosto. A Proxy da taxa de informalidade,
que é o percentual de pessoas ocupadas como trabalhadores informais em relação ao total de
ocupados  (isto  é:  [trabalhadores  informais/pessoas  ocupadas]  x  100),  foi  de  35%,  estável  em
relação aos 34,5% de agosto e de junho. Tanto em maio quanto em julho havia sido de 34,4%.

O percentual de domicílios que receberam algum auxílio relacionado à pandemia (como o
Auxílio  Emergencial  e  o  Benefício  Emergencial  de  Preservação do Emprego e  da Renda)  em
setembro foi  de 42,7%. De maio para junho aumentou de 38,8% para 43,3% e tanto em julho
quanto  em agosto  foi  de  42,5%.  Em todo o  Brasil,  a proporção de domicílios  que receberam
algum auxílio passou de 43,9%, em agosto, para 43,6%, em setembro.

twitter.com/ibgecomunica ● facebook.com/ibgeoficial ● instagram.com/ibgeoficial ●
youtube.com/ibgeoficial

2



http://saladeimprensa.ibge.gov.br
sdimt@ibge.gov.br
(65) 3928-6129/ 6130 /6113Informativo para a Mídia

Quanto ao comportamento diante da pandemia, 63 mil (1,8%) não adotaram qualquer medida
de restrição em setembro, contra 52 mil (1,5%) em agosto; 1,5 milhão (44,1%) reduziu o contato,
mas  continuou  saindo  de  casa;  1,1  milhão  (33,8%)  ficou  em  casa  e  só  saiu  em  caso  de
necessidades básicas e 690 mil (19,8%) ficaram rigorosamente isolados.

Das 815 mil  pessoas de 6 a 29 anos que frequentavam escola ou universidade em Mato
Grosso em setembro, 714 mil tiveram atividades escolares, 90 mil não tiveram nenhuma e 11 mil
não tiveram porque estavam de férias. Em agosto, dos 795 mil alunos, 662 mil tiveram atividades,
113 mil não tiveram nenhuma e 20 não tiveram porque estavam de férias. 

Em  Mato  Grosso,  algum  morador  de  73  mil  domicílios  (6,5%)  solicitou  empréstimo  e
conseguiu e algum morador de 19 mil domicílios (1,7%) solicitou empréstimo, mas não foi atendido.
Moradores de outros 91,9% dos domicílios não solicitaram nenhum empréstimo em setembro. Em
agosto, o percentual que solicitou e conseguiu foi de 5,9% e 1,5% em que houve solicitação não
atendida.

A PNAD COVID19 também investigou a existência de itens básicos de higiene e proteção: em
quase todos os domicílios havia sabão ou detergente (99,7%) e máscara (99,3%). Água sanitária
ou desinfetante estava presente em 97,5% das residências, e o “álcool 70%” ou superior (em gel
ou  líquido),  em 96,6%,  enquanto  que  havia  luvas  descartáveis  somente  38,8% das  unidades
domiciliares.

98 mil pessoas fazem o teste de Covid-19 em Mato Grosso em setembro

Desde o início da pandemia até setembro de 2020, 408 mil pessoas já haviam feito algum
teste  para  diagnóstico  da  Covid-19  em  Mato  Grosso.  Esse  número  representa  11,7%  da
população. Foram 199 mil  homens e 209 mil  mulheres. Até agosto, 310 mil  mato-grossenses
haviam sido testados. O total de pessoas com resultado positivo no teste aumentou de 79 mil
(2,3% da população), até agosto, para 119 mil, até setembro (3,4% da população). Até julho, eram
66 mil (ou 1,9% da população). 
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Entre os testes para diagnóstico da doença, as pessoas poderiam ter realizado o exame
com material coletado na boca ou nariz com o cotonete – SWAB (155 mil realizados, sendo 49 mil
positivos);  o  teste  rápido  com sangue coletado por  um furo  no dedo (173 mil,  sendo 37 mil
positivos); ou o exame com sangue retirado da veia do braço (161 mil, sendo 53 mil positivos). 

Segundo  a  PNAD  COVID19,  144  mil  mato-grossenses  (ou  4,1%  da
população) apresentaram em setembro pelo menos um dos 12 sintomas associados à síndrome
gripal  (febre,  tosse,  dor  de  garganta,  dificuldade  para  respirar,  dor  de  cabeça,  dor  no  peito,
náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor
muscular) que são investigados pela pesquisa. Esse número era de 187 mil (5,4%) em maio, 209
mil (6%) em junho, 262 mil (7,6%) em julho e 176 mil (5,1%) em agosto.

Dos  144  mil  mato-grossenses  que  apresentaram  algum  sintoma,  56  mil  afirmaram  ter
procurado algum estabelecimento de saúde em busca de atendimento (postos de saúde, equipe
de saúde da família, UPA, Pronto-socorro ou Hospital do SUS ou, ainda, ambulatório/consultório,
pronto-socorro ou hospital privado). Esse número era de 37 mil em maio, 62 mil em junho, 99 mil
em julho e 58 mil em agosto.

twitter.com/ibgecomunica ● facebook.com/ibgeoficial ● instagram.com/ibgeoficial ●
youtube.com/ibgeoficial

4



http://saladeimprensa.ibge.gov.br
sdimt@ibge.gov.br
(65) 3928-6129/ 6130 /6113Informativo para a Mídia

O total de pessoas que apresentaram sintomas conjugados de síndrome gripal que podiam
estar associados à Covid-19 (perda de cheiro ou sabor; ou tosse, febre e dificuldade para respirar;
ou tosse e febre e dor no peito) passou de 31 mil, em agosto, para 35 mil, em setembro. Em julho,
eram 61 mil, em junho, 37 mil e, em maio, 15 mil.

O número de mato-grossenses que têm plano de saúde se manteve estável, de 644 mil
(18,6% da população) em agosto, para 670 mil (19,3% da população). Antes, havia caído de 789
mil usuários (22,8% da população), em maio, para 699 mil (20,3% da população), em junho, e
para 672 mil (19,5% da população), em julho. Entre maio e setembro, porém, 119 mil deixaram de
ter um convênio.

Em  setembro,  havia  no  estado  598  mil  pessoas  com  alguma
das comorbidades pesquisadas,  o  que  representa  17,2%  da  população  mato-grossense.
Hipertensão  era  a  mais  frequente  (385  mil),  seguida  por  Diabetes  (139  mil),
Asma/Bronquite/Enfisema/Doença  respiratória  crônica  ou  outra  doença  do  pulmão  (106  mil),
Doença(s) do coração (71 mil), Depressão (69 mil) e Câncer (26 mil). Dentre as pessoas com
alguma comorbidade, 29 mil testaram positivo em algum dos testes em setembro. Em agosto,
esse número era de 17 mil.

Contatos: Telefones: (65) 3928-6100/ 3928-6130

Raquel Gomes e Luiza Goulart (SDI/UE/MT)

Supervisão de Disseminação de Informações – SDI/UE/MT 
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