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O Grupo de Modelagem Epidemiológica para a COVID-19 é parte de uma iniciativa de parceria 

entre a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que 

teve início em março de 2020. A produção de notas técnicas periódicas tem como objetivo 

auxiliar nos planos de contingenciamento dos leitos, profissionais e equipamentos de saúde 

no decorrer do crescimento da infecção na cidade, além da tomada de decisões que possam 

favorecer a redução de contatos sociais visando o controle da pandemia.  

 

Destaques 

1. A pandemia passa pelo seu pior momento no Brasil desde que foi declarado o seu início 

em março de 2020, tanto em termos do número de registros de casos quanto do 

número de vidas perdidas, As médias móveis de 7 dias atingiram o seu ápice no dia 10 

de março sendo iguais a 69.096,4 para o número de casos e 1.626,4 para o número de 

vidas perdidas.  
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2. Assim como no restante do país, a vacinação caminha com passos muito lentos, o que 

certamente acarretará um tempo muito longo para que se atinja o objetivo de uma 

campanha de imunização efetiva;  

3. Há, no entanto, um empenho muito grande por parte do poder público na campanha 

de imunização, que realmente deve ser um dos focos principais. Mas imunizar sem 

garantir boa vigilância e bom monitoramento pode levar a uma interpretação 

equivocada, principalmente por parte da população, dado o cenário de tranquilidade 

aparente que se apresenta com os dados oficiais e públicos; 

4. É evidente que há um descompasso entre os indicadores de incidência de casos 

suspeitos e confirmados com o crescimento de leitos ocupados no município. Este fato 

não deve ser entendido como um fenômeno inerente à dinâmica do vírus, ou 

características de novas cepas, mas muito provavelmente a uma subnotificação destes 

casos; 

5. Esta subnotificação pode ocorrer por diversos motivos. O sistema de saúde, de forma 

geral e em seus diversos níveis, pode ter diminuído as notificações por problemas de 

fluxo de informação, problemas nos sistemas de informação ou outros motivos que 

precisam ser levantados pela Secretaria de Saúde do município. Pode também 

inclusive por conta da própria população, que voltou seu foco para as campanhas de 

conscientização sobre as vacinas, e perdeu de certa forma o foco no autocuidado. 

Também, a escassez de informação sobre onde e quando procurar unidades de saúde, 

como solicitar testes, já que toda mídia (incluindo as campanhas da PJF) voltou toda 

atenção para as vacinas; 

6. O município está em um estado preocupante de transmissibilidade do vírus, fato 

evidenciado pela retomada do crescimento da ocupação de leitos, semelhante à 

observada no momento de pior crise, em novembro e dezembro de 2020. Ou seja, a 

velocidade é a mesma, mas a diferença para este período anterior é que nunca 
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retornamos aos níveis mais baixos de ocupação de leitos de outubro/2020, saindo 

agora de uma patamar já mais elevado de ocupação, o que levará a uma escassez de 

leitos em tempo muito menor; 

7. Ainda se faz necessário e urgente medidas restritivas de isolamento. Cidades como 

Araraquara, estado de São Paulo, mostraram uma queda de 76% nos casos 

confirmados após duas semanas de lockdown completo, inclusive com fechamento e 

funcionamento limitado de alguns serviços tidos como essenciais. Sem medidas 

drásticas por parte do poder público, e dado o cenário de uma campanha de 

imunização bastante lenta (reflexo das ações principalmente do Ministério da Saúde), 

o município tem alto risco de colapso do sistema de saúde que acarretará aumento 

expressivo dos óbitos causados pela Covid-19, bem como de óbitos por outras causas 

que não poderão ser atendidas neste cenário de sistema colapsado; 

8. Sugerimos fortemente medidas restritivas mais drásticas e efetivas, mantendo apenas 

o essencial para que a sociedade possa ter acesso a alimentos, medicações e 

atendimento médico/ hospitalar; 

9. Também, urgem campanhas de conscientização para a população em termos de 

autocuidado para prevenção e para busca de atendimento dados os primeiros 

sintomas. Estas campanhas devem indicar de forma clara para onde o cidadão deve se 

dirigir e quais medidas deve tomar após a notificação e, principalmente, após 

confirmação da contaminação; 

10. Por último, mas não menos importante, campanhas de conscientização para o uso 

adequado de máscaras, distanciamento social e isolamento; 

11. Sem as medidas sugeridas acima, é muito claro que não só o município, mas também 

a microrregião, caminharão em passos largos a um colapso dos sistemas público e 

privado. 
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CONTEXTO ATUAL 

A pandemia passa pelo seu pior momento no Brasil desde que foi declarado o seu início em 

março de 2020, tanto em termos do número de registros de casos quanto do número de vidas 

perdidas. Apenas na 9ª semana epidemiológica (28 de fevereiro a 6 de março de 2021), foram 

registrados números recordes de 421.604 casos e 10.104 óbitos. As médias móveis de 7 dias 

atingiram o seu ápice no dia 10 de março sendo iguais a 69.096,4 para o número de casos e 

1.626,4 para o número de vidas perdidas. 

De forma diferente da maioria dos demais municípios do país, Juiz de Fora vinha mostrando 

queda na incidência tanto de casos suspeitos quanto de casos confirmados, apesar dos 

indicadores de ocupação de leitos hospitalares passarem a apresentar rápido crescimento. 

Além disso, em Juiz de Fora, até o dia 10 de março haviam sido aplicadas 41.146 doses das 

vacinas, sendo 25.542 primeiras doses e 15.604 segundas doses, com aplicação limitada até o 

momento a profissionais da área de saúde e idosos com idades avançadas. Na 9ª semana 

epidemiológica (28 de fevereiro a 6 de março de 2021), foram aplicadas 2.307 primeiras doses 

e 2.266 segundas doses das vacinas. Se consideramos imunizadas as pessoas que já receberam 

as duas doses das vacinas estimamos que até o momento apenas 2,72% da população do 

município esteja com proteção para a Covid-19. Consideramos o número de doses de vacinas 

disponibilizadas ainda é muito limitado, é urgente a ampliação da vacinação e mesmo a 

disponibilização na rede pública de vacinas de outros laboratórios que já tenham concluído 

com sucesso os seus estudos de eficácia e segurança. 

A seguir, a presente nota busca compreender o cenário atual do município e estimar projeções 

da ocupação de leitos no município. 
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE JUIZ DE FORA 

O grupo de modelagem adotou a série de casos suspeitos como indicador principal no início 

da epidemia, entre março e maio de 2020, e seguindo metodologia inclusive utilizada pelo 

InfoGripe da FIOCRUZ, voltou a monitorar esta série. 

No entanto, desde meados de janeiro, a série de casos suspeitos vem caindo, acompanhado 

também de queda proporcional no número de casos diários confirmados. Apesar da aparente 

queda na incidência destes indicadores, desde a semana de 20 de fevereiro de 2021, o número 

de leitos de enfermaria e UTI ocupados no município vem crescendo de forma semelhante à 

observada em novembro de 2020. 

O objetivo desta nota é explorar as séries destes indicadores e procurar entender este 

descompasso entre internações e incidências, por meio de mudanças no padrão de associação 

entre estas séries históricas e ainda projetar cenários relativos ao número de leitos ocupados 

no município. 

Evolução dos casos, ocupação de leitos e óbitos por COVID-19 confirmados em Juiz de Fora: 

questões metodológicas  

Foram utilizados dados diários de ocupação de leitos de Enfermaria e UTI no município, bem 

como o número de casos suspeitos e confirmados diários, em suas datas de notificação. Vale 

ressaltar: 

1) Entende-se por ocupação de leito o número de leitos ocupados no dia, sem se considerar 

novos internados ou as altas. Apenas o número total de leitos ocupados, que resume esta 

dinâmica e é a informação relevante para efeitos de planejamento. 

2) Os dados de casos suspeitos e confirmados são os mesmos dados públicos disponíveis  
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O período de análise dos dados foi de 30 de março de 2020 até 6 de março de 2021 

Foi utilizada a técnica de *Vector Auto-regressive models* (VAR), que possibilita a modelagem 

de séries temporais multivariadas, sendo possível que se estime equações simultâneas que 

estimam os efeitos de uma série específica nas demais, incluindo nisso a defasagem de tempo, 

chamada neste relatório de *lag*. Em resumo, é como se fossem estimados modelos de 

regressão simultâneos, um para cada indicador que compõe a série multivariada. Entende-se 

aqui uma série multivariada como um conjunto de indicadores com observações indexadas 

por uma data, por exemplo, ou qualquer outro índice temporal. 

Além disso, por meio das chamadas Funções de Resposta ao Impulso (FRI), podemos entender 

como e quando um "choque" em determinado indicador impacta nos demais indicadores, o 

que permitirá projetar futuros cenários da ocupação de leitos a partir da observação da série 

de suspeitos.  

Maiores detalhes e uma breve introdução sobre o tema podem ser encontrados no anexo 

técnico da Nota Técnica 14 (https://www2.ufjf.br/noticias/wp-

content/uploads/sites/2/2021/01/nota-tecnica-ufjf-14-versao-7-2021-com-anexo.pdf). 

Também, foram utilizados modelos de Poisson segmentados, como já utilizados em outras 

notas técnicas, para captar os efeitos de mudanças de regime das curvas em análise. 
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Modelagem de séries temporais multivariadas para os indicadores de COVID em Juiz de 

Fora: casos suspeitos, confirmados, ocupação de leitos de enfermaria e UTI  

Nota-se pela figura 1 que, historicamente, e de forma mais clara até o final de 2020, aumentos 

nas curvas de suspeitos precediam aumentos nas curvas de internados, com um tempo de 

aproximadamente 7 dias para os leitos de enfermaria e em torno de 10 dias para os leitos de 

uti. Este padrão foi observado mesmo quando se tomava diferentes períodos de análise, como 

se mostrou na nota técnica 14. 

 

Ao se aplicar o modelo, obtivemos as FRI na figura 2. O impacto de um choque na série de 

suspeitos para enfermaria alterou o pico de 8 dias para 9, com uma redução no número de 

leitos que serão ocupados. Para leitos de UTI, esta relação praticamente deixou de existir. 

Apesar de parecer uma mudança pequena para o caso dos leitos de enfermaria, nota-se a 
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mudança no padrão, que trazia uma forte consistência nesta associação. Já no caso dos leitos 

de UTI, é como se a curva de suspeitos não tivesse nenhum impacto mais nestas internações. 

 

A figura 3 mostra as mudanças de regime captadas pelos modelos Poisson segmentados. 

Observa-se que a velocidade de crescimento na ocupação de leitos retomou a mesma 

velocidade observada entre novembro e dezembro de 2020, de cerca de 3% diário. Em 

contrapartida, a curva de suspeitos mostra uma grande redução no mesmo período. Segundo 

os modelos, as datas de mudança de regime para as curvas de internados foi entre 22 e 24 de 

fevereiro. 
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Desta forma, a tabela 1 abaixo apresenta projeções para os dias 13 e 20 de março, quanto ao 

número de leitos ocupados em Enfermarias e UTIs do município, segundo ao modelo 

estimado. Foram estimados os intervalos de credibilidade de 80% (equivalente a 

aproximadamente 1,5 erro padrão para cima e para baixo) para os valores diários previstos, 

que podem ser interpretados como pessimista, mediano e otimista. A figura 3 indica que se 

espera uma leve tendência de aumento até 20 de março.  
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