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DESTAQUES 

• Esta é a terceira nota técnica deste grupo responsável pelas análises de dados e 

modelagem da epidemia de COVID-19 em Juiz de Fora. 

• Neste trabalho foram analisados os dados da macrorregião de saúde Sudeste de Minas 

Gerais, desagregados por municípios e por microrregiões de saúde, até o dia 23 de maio 

(fim da 21ª semana epidemiológica). 

• O objetivo é entender a dinâmica da epidemia da COVID-19 na macrorregião de saúde da 

qual Juiz de Fora é a principal cidade polo e desta forma auxiliar os gestores nos planos 

de contingenciamento dos recursos de saúde na região. 

• Os casos e óbitos confirmados diários por COVID-19 continuam a aumentar nos 

municípios polo e nas microrregiões de saúde da macro Sudeste. 

• As taxas de crescimento dos casos acumulados são elevadas na maioria das 

microrregiões e cidades polo da macro Sudeste e superam as taxas de crescimento de 

Minas Gerais e do Brasil. 
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• As taxas de incidência e de mortalidade dos municípios polo e das microrregiões da 

macro Sudeste em sua maioria são superiores à taxa média de Minas Gerais, embora 

inferiores à taxa média do Brasil.  

• Dos primeiros casos de COVID-19 identificados em Juiz de Fora na semana 

epidemiológica 11, houve um espalhamento e na semana 21 todas as microrregiões já 

apresentavam casos confirmados. A última microrregião a apresentar casos confirmados 

foi Lima Duarte, na semana 19. 

• Os primeiros óbitos da macrorregião foram de residentes em Juiz de Fora na semana 15 

e até a semana 21 atingiram as demais microrregiões, exceto Carangola e Lima Duarte. 

Os óbitos ainda estão concentrados em poucos municípios, com predomínio em Juiz de 

Fora. 

• Foram analisados dados de notificações de casos e óbitos confirmados por município de 

residência, disponíveis publicamente. Taxas de crescimento dos casos confirmados 

foram estimadas por modelos de regressão de Poisson. 

• A evolução dos casos e óbitos por COVID-19 pode ser acompanhada em gráficos na 

plataforma virtual “JF Salvando Todos” (http://jfsalvandotodos.ufjf.br), coordenado pelo 

terceiro autor desta nota. Nesta plataforma estão disponíveis dados de municípios de 

todo o Brasil, bem como dados agregados por microrregiões de saúde, macrorregiões de 

saúde, regiões do IBGE e Unidades da Federação. 

  

https://jfsalvandotodos.ufjf.br/
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1. Objetivos 

 

Esta é a terceira nota técnica do grupo responsável pelas análises de dados e modelagem da 

epidemia da COVID-19 em Juiz de Fora, formado pelos professores supracitados como 

autores deste documento. Este grupo é parte de uma iniciativa de parceria entre a UFJF e a 

Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que contempla diversas ações nas mais variadas áreas de 

conhecimento.  

Esta nota técnica busca apresentar as distribuições temporal e espacial dos casos e óbitos 

confirmados por município de residência, bem como das taxas de incidência e de 

mortalidade, nos municípios e microrregiões da macrorregião de saúde Sudeste de Minas 

Gerais, para subsidiar propostas de intervenção. 

Neste primeiro momento de análise da macrorregião foram utilizados dados disponibilizados 

publicamente pelas secretarias estudais de saúde e compilados pelo pesquisador da UFV 

Wesley Cota (https://covid19br.wcota.me/), que vem sendo usada por outros grupos de 

pesquisa pela sua confiabilidade. 

Em um próximo momento, poderemos analisar os microdados disponibilizados pelas 

Superintendências Regionais de Saúde (SRS) da macrorregião, no âmbito de acordo de 

cooperação técnica assinado com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o que 

enriquecerá as análises. 

A nota atual analisa os dados da macrorregião até o dia 23 de maio (fim da 21ª semana 

epidemiológica). 

 

  

https://covid19br.wcota.me/
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2. Território 

 

Minas Gerais está dividida atualmente em 14 macrorregiões de saúde (Mapa 1) e Juiz de 

Fora é o município-polo da macro Sudeste. 

 

 

MAPA 1 – Macrorregiões de saúde de Minas Gerais. 
 

A macrorregião de saúde Sudeste é composta por 9 microrregiões de saúde (Além Paraíba, 

Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina/Cataguases, Lima Duarte, Muriaé, Santos Dumont, São 

João Nepomuceno/Bicas e Ubá), que contêm 94 municípios com população estimada pelo 

IBGE em 2019 de 1.677.090 habitantes (Mapa 2). O Mapa 3 identifica os municípios polo das 

microrregiões de saúde da macro Sudeste. 
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MAPA 2 – Microrregiões de saúde da macrorregião de saúde Sudeste. 
 
 



 
GRUPO DE MODELAGEM EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

6 
 

 
MAPA 3 – Municípios polos das microrregiões de saúde da macrorregião de saúde Sudeste. 
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3. Métodos 

 

Foram obtidos os dados de casos de notificação e óbitos confirmados até o dia 23/05/2020 

(final da semana epidemiológica 21) por município de residência, da plataforma virtual do 

pesquisador da UFV Wesley Cota (https://covid19br.wcota.me/).  

As taxas de incidência e de mortalidade por 100.000 habitantes foram calculadas usando a 

população estimada pelo IBGE para 2019 e disponibilizadas pelo DATASUS 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/poptbr.def).   

Foram elaborados gráficos com as distribuições diárias e acumuladas dos indicadores e 

mapas com estes indicadores agregados por semana epidemiológica, para permitir a 

identificação de mudanças espaciais ao longo do tempo. 

Foram estimados modelos de regressão de Poisson com a distribuição temporal dos casos 

acumulados. Com os coeficientes dos modelos, foram estimadas as taxas de crescimento e 

feitas projeções para os próximos 7 dias.  

Já quanto aos óbitos acumulados, ainda não é possível fazer estimativas e previsões para os 

municípios e microrregiões da macro Sudeste, devido ao número pequeno de eventos, com 

exceção de Juiz de Fora. 

Nos gráficos temporais das taxas foram acrescentadas as curvas de Minas Gerais e do Brasil, 

para fins de comparação. 

Todas as análises foram desenvolvidas no programa R v. 3.6.1 (https://cran.r-project.org/).  

 

  

https://covid19br.wcota.me/
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/poptbr.def
https://cran.r-project.org/
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4. Distribuição temporal 

 

Os casos confirmados diários de COVID-19 continuam a aumentar nos municípios polo 

(Gráfico 1) e nas microrregiões de saúde (Gráfico 2) da macro Sudeste. Os destaques em 

número de casos são o município e a microrregião de Juiz de Fora, que concentram a 

maioria de casos dentro da macro Sudeste. 

Os óbitos confirmados diários de COVID-19 por enquanto estão em crescimento apenas no 

município e microrregião de Juiz de Fora, dentro da macro Sudeste.  As microrregiões de 

Lima Duarte e de Carangola e vários municípios polo ainda não tiveram seu primeiro óbito 

confirmado. Os municípios de Cataguases e Muriaé tiveram um registro negativo de óbito 

cada, provavelmente por reclassificação do caso pela Secretaria Estadual de Saúde após o 

registro do mesmo (Gráficos 3 e 4). 

 

  



 
GRUPO DE MODELAGEM EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

9 
 

 

GRÁFICO 1 – Casos confirmados diários por COVID-19 nos municípios polos da macrorregião 
de saúde Sudeste. 

 

  



 
GRUPO DE MODELAGEM EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

10 
 

 

GRÁFICO 2 – Caso confirmados diários por COVID-19 nas microrregiões de saúde da 
macrorregião de saúde Sudeste. 
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GRÁFICO 3 – Óbitos confirmados diários por COVID-19 nos municípios polos da macrorregião 
de saúde Sudeste. 
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GRÁFICO 4 – Óbitos confirmados diários por COVID-19 nas microrregiões de saúde da 
macrorregião de saúde Sudeste. 
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A macrorregião de Saúde Sudeste, bem como o estado de Minas Gerais e o Brasil, estão em 

contínuo crescimento nos números diários de casos e óbitos confirmados por COVID-19 

(Gráfico 5). 

 

 

GRÁFICO 5 – Casos e óbitos confirmados diários por COVID-19 na macrorregião de saúde 
Sudeste, em Minas Gerais e no Brasil. 

 

Em relação aos casos acumulados, a maioria dos municípios polo, com exceção de Bicas, e 

todas as microrregiões de saúde da macro Sudeste apresentaram taxas de crescimento 

positivas e maiores que as de Minas Gerais e do Brasil, com destaque para os municípios de 

Lima Duarte, Carangola e Além Paraíba e suas microrregiões (Tabelas 1, 2 e 3, Gráficos 6 e 

7). 
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TABELA 1 – Taxas de crescimento (%) dos casos de COVID-19 para os municípios polos da 
macrorregião de saúde Sudeste, estimadas por modelos de Poisson. 

Município Taxa (%) IC95% 

Lima Duarte 19,2 13,9; 25,1 

Carangola 14,1 12,5; 15,9 

Além Paraíba 10,9 9,3; 12,6 

Muriaé 9,2 8,6; 9,8 

Leopoldina 9,1 7,6; 10,8 

Cataguases 8,0 6,7; 9,5 

Santos Dumont 7,7 6,6; 8,9 

Ubá 7,6 6,6; 8,6 

Juiz de Fora 6,2 6,1; 6,4 

São João Nepomuceno 3,9 2,0; 5,8 

Bicas 1,8 -2,4; 6,2 

 

TABELA 2 – Taxas de crescimento (%) dos casos de COVID-19 para as microrregiões de saúde 
da macrorregião de saúde Sudeste, estimadas por modelos de Poisson. 

Microrregião de saúde Taxa (%) IC95% 

Lima Duarte 22,9 18,4; 28,0 

Carangola 11,3 10,4; 12,2 

Além Paraíba 11,7 10,6; 12,9 

Leopoldina/Cataguases 10,1 9,1; 11,1 

São João Nepomuceno/Bicas 10,0 8,7; 11,3 

Muriaé 9,8 9,2; 10,4 

Santos Dumont 7,7 6,6; 8,9 

Ubá 8,6 7,8; 9,5 

Juiz de Fora 6,3 6,1; 6,4 

 

TABELA 3 – Taxas de crescimento (%) dos casos de COVID-19 para a macrorregião de saúde 
Sudeste, Minas Gerais e Brasil, estimadas por modelos de Poisson. 

Local Taxa (%) IC95% 

Macrorregião de saúde Sudeste 7,29 7,16; 7,42 

Minas Gerais 5,97 5,93; 6,01 

Brasil 7,48 7,48; 7,49 
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GRÁFICO 6 – Casos confirmados acumulados e estimativas e previsões para 7 dias por 
modelo de Poisson para os municípios polo da macrorregião de saúde Sudeste, em escala 

logarítmica. 
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GRÁFICO 7 – Casos confirmados acumulados e estimativas e previsões para 7 dias por 
modelo de Poisson para as microrregiões da macrorregião de saúde Sudeste, em escala 

logarítmica. 
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Em relação às taxas de incidência (por 100.000 habitantes), nenhum município polo da 

macro Sudeste estava acima da média do Brasil, mas quase todos, com exceção de Ubá, se 

localizavam acima da média do estado de Minas Gerais no final deste período de 

observação, com as taxas mais elevadas sendo observadas em Além Paraíba, Carangola e 

Juiz de Fora (Gráfico 8). Situação muito semelhante ocorreu em relação às microrregiões de 

saúde da macro Sudeste (Gráfico 9). 

Quanto às taxas de mortalidade (por 100.000 habitantes), cerca de metade dos municípios 

polo apresentavam-se com valores acima da média de Minas Gerais, com destaque para Juiz 

de Fora, Muriaé e São João Nepomuceno, e novamente nenhum município acima da média 

do Brasil (Gráfico 10). Situação semelhante ocorreu nas microrregiões de saúde, com as 

maiores taxas nas micros de São João Nepomuceno / Bicas, Juiz de Fora e Além Paraíba 

(Gráfico 11). 
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GRÁFICO 8 – Taxas de incidência de COVID-19 (por 100.000 habitantes) nos municípios polo 
da macrorregião de saúde Sudeste. 
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GRÁFICO 9 – Taxas de incidência de COVID-19 (por 100.000 habitantes) nas microrregiões de 
saúde da macrorregião de saúde Sudeste. 
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GRÁFICO 10 – Taxas de mortalidade de COVID-19 (por 100.000 habitantes) nos municípios 
polo da macrorregião de saúde Sudeste. 
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GRÁFICO 11 – Taxas de mortalidade de COVID-19 (por 100.000 habitantes) nas 
microrregiões de saúde da macrorregião de saúde Sudeste. 
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5. Distribuição espacial 

 

Em relação aos mapas de casos confirmados, percebe-se um espalhamento da doença 

atualmente em todas as microrregiões da macro Sudeste, embora com predomínio onde a 

epidemia começou em nossa região, o município de Juiz de Fora (Mapa 4). Os óbitos ainda 

estão concentrados em poucos municípios, com mais da metade em Juiz de Fora (Mapa 5). 

Os mapas de taxas de incidência e de mortalidade por 100.000 habitantes destacam, além 

dos municípios com maior número de casos e óbitos, alguns municípios com população 

muito pequena e que por isso apenas 1 caso ou óbito já leva a uma taxa muito elevada 

(Mapas 6 e 7). 
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MAPA 4 – Casos confirmados de COVID-19 por municípios e semana epidemiológica na 
macrorregião de saúde Sudeste de Minas Gerais. 
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MAPA 5 – Óbitos confirmados de COVID-19 por municípios e semana epidemiológica na 
macrorregião de saúde Sudeste de Minas Gerais. 
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MAPA 6 – Taxas de incidência de COVID-19 (por 100.000 habitantes) por municípios e 
semana epidemiológica na macrorregião de saúde Sudeste de Minas Gerais. 
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MAPA 6 – Taxas de mortalidade por COVID-19 (por 100.000 habitantes) por municípios e 
semana epidemiológica na macrorregião de saúde Sudeste de Minas Gerais. 

 

 


