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Boletim semanal de modelagem epidemiológica – 14/07/2020 

Este boletim utiliza os mesmos métodos expostos na Nota Técnica 2, publicada em 9 de maio. 
O objetivo é uma rápida atualização semanal da evolução das curvas de casos suspeitos e 
confirmados, corrigindo uma previsão superestimada, devido a motivos justificados neste 
boletim. 

 

 

• A Semana Epidemiológica 27, que compreende os dias entre 28/06/2020 e 04/07/2020 
apresentou um recorde de casos novos confirmados no município de Juiz de Fora. 
Foram 626 casos, conforme divulgado na nota técnica 6, publicada em 9 de julho de 
2020. 

• Este recorde levou a um alerta da equipe, bem como do poder público, e buscou-se 
entender algum motivo, dado que na semana 28 este número de casos foi bem menor, 
com 370 casos. Além disso, esta subida repentina levou o modelo de previsão a estimar 
números inclusive bem maiores do que os observados na semana 28, levando o grupo 
a adequar as estimativas, conforme gráfico acima. 
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• De acordo com o ajuste anterior do modelo, eram previstos 3993 casos acumulados 
no dia 17 de julho, sendo que na presente data este número previsto é de 2984, mas 
de 1000 casos a menos. 

Justificativa do pico 

• A primeira hipótese foi o começo de uma coleta ampliada realizada pela UFJF, iniciada 
em 22 de junho e finalizada em 13 de julho, que compreendeu a inclusão de qualquer 
paciente sintomático com 20 anos ou mais, que comparecesse com queixa em algum 
serviço de saúde pública; 

• Não encontramos evidências de que esta coleta ampliada, com objetivo exatamente 
de tentar estimar a infecção na população sem comorbidades, seja responsável por 
todo pico. Um efeito semelhante foi observado nos laboratórios privados, com 
populações mais jovens, entre 20 e 39 anos, demandando testes nas semanas 25 e 26, 
como se observa nos gráficos abaixo, que representam o número de casos por Data 
de Coleta (e não do laudo); 

• Observa-se um aumento nesta mesma população nos testes da UFJF, no entanto na 
própria semana 27; 

• Uma das possíveis explicações para este aumento na demanda por testes de 
laboratórios privados podem ser pequenos surtos em instituições, empresas de 
diversas naturezas, que ao identificar um colaborador positivado, demandaram testes 
para todos os demais, mesmo que assintomáticos. Esta é uma hipótese ainda em 
investigação, que segue junto ao pessoal da DVEA. 

 

 

 



 
GRUPO DE MODELAGEM EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

contato: modepi.covid.ufjf@gmail.com 

Casos novos 

Incidência 100.000hab 
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