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Introdução

Desde fevereiro de 2020, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP) têm unido esforços para a análise da disseminação do novo 
coronavírus, em especial no interior paulista. Dentre essas iniciativas, destaca-se o 
chamado RADAR COVID-19, cujas análises contribuem para o processo de tomada de 
decisão na situação de emergência em saúde pública existente no estado de São Paulo 
em função do crescimento do número de casos da COVID-19 em municípios paulistas 
(Fortaleza, 2020a e 2020b).

A presente nota técnica será a primeira de uma série que a equipe do RADAR 
COVID-19 se propõe a publicar para acompanhar a situação específica do município de 
Presidente Prudente. Para isso, foram utilizados dados fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde a respeito da COVID-19 (casos confirmados, casos suspeitos e 
internações hospitalares), além das internações dos Síndrome Respiratórias Agudas 
Graves (SRAGs).
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Descrição dos procedimentos adotados

Um modelo simples do tipo Suscetível-Exposto-Infectado-Recuperado (SEIR) foi 
usado para ajustar os dados (numero de casos × dia). As variáveis do modelo são S := 
S(t), E := E(t), I := I(t), R := R(t) e t, respectivamente, densidades e tempo. Assim dado o 
número total de habitante em Presidente Prudente N = 228.743 habitantes (dados do 
IBGE), por exemplo, I mede o número total de indivíduos infectados dividido por N. O 
modelo compartimental é dado por::

com E(0) = R(0) = 0, I(0) = I0 e S(0) = 1 − I0. Os parâmetros do modelo são η−1 período 
de incubação do vírus (≈ 3) dias, γ−1 é o período infeccioso (≈  6.4) dias e β(t) é a taxa de 
transmissão per capita. O programa estima m valores de β(t) e I0. O número de 
intervalos m é

escolhido previamente rodando o programa para vários valores de m (Fig 1) e verificando 
para qual conjunto obtemos o melhor ajuste (menor valor do erro de predição σ).

sendo Y¯j , Yj e j, respectivamente, o número de casos estimados, o número de casos 
observados e o dia (tempo).

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Diretoria 
Rua Roberto Simonsen, 305  CEP 19060-900  Presidente Prudente  SP
Tel 18 3229-5300   fax 18 3229-5343   diretor@fct.unesp.br



 Fig 1 - m valores de β(t) testados

Uma vez escolhido o valor de m, rodamos novamente o programa para obter as 
curvas epidêmicas e os valores de β. Como o algoritmo de busca, chamado algoritmo 
genético, é um método heurístico, precisamos executá-lo um número x de vezes e 
calcular valores médios. Fig. 2 mostra os resultados obtidos para 10 simulações.
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Figure 2: Em (a) novos casos versus tempo. Em azul os dados reais e em vermelho as 
simulações. Em (b) β(t), taxa de transmissão per capita (verde), e m(t), taxa de 
isolamento (marrom) versus tempo. Foram feitas 10 simulações.

A Fig 3 mostra a evolução temporal do número de casos, caso a taxa de 
transmissão per capita se mantenha constante.
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 Fig 3 - Evolução temporal do número de casos

Por fim, foi possível estimar a taxa de ocupação do leitos de UTI para COVID-19 em 
Presidente Prudente, conforme a figura 4. 

 Fig 4 - Estimativa da evolução temporal da taxa  de ocupação dos leitos disponíveis 
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Para analisar a disseminação dos casos de COVID-19 pelo espaço urbano de 
Presidente Prudente, geramos a Função K para os casos suspeitos de COVID19 para 
verificar o comportamento dos dados em uma dada distância. Conforme o Gráfico 5, os 
casos estão aglomerados aproximadamente d e  0,4 km até 3,4 km, com valores 
estatisticamente significantes. De acordo com essa técnica, escolhemos o raio de 1 km 
para gerar uma superfície de interpolação.

Gráfico 5: Função K para os casos suspeitos de COVID19

A Figura 1 representa a densidade de casos suspeitos de COVID19 em 
Presidente Prudente por meio do estimador de intensidade de Kernel, que estima o 
número de pontos dentro de uma área abrangida por um raio, demonstrando os eventos 
por unidade de área (Bailey and Gatrell 1995).
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Figura 1: Concentração dos casos suspeitos da COVID19 em Presidente Prudente-SP, 
Brasil
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Resultados e Discussão

O índice de isolamento social no município de Presidente Prudente está abaixo 
da média do estado de São Paulo, apresentando um índice de 0.45, no início do estudo 
e uma ligeira queda no final (0.42). Trata-se de uma pequena mudança, mas que impacta 
no aumento da transmissão da COVID-19 no município de Presidente 
Prudente. Conforme as projeções representadas na figura 3, caso a taxa de isolamento 
social não se alterar, esse fato irá gerar um aumento no número de casos da doença 
no município (18 casos). 

As previsões para a evolução da taxa de ocupação de leitos de UTI 
para COVID-19 no município de Presidente Prudente ainda são preliminares. É preciso 
analisar com maior detalhe os fluxo de entrada e saída de pacientes nas internações, 
assim como considerar a demanda regional, tendo em vista que os leitos de UTI 
reservados para COVI-19 nos hospitais localizados em Presidente Prudente não 
são apenas desse município. A estimativa preliminar aponta o esgotamento do número 
de leitos de UTI reservados para a COVID-19 até 34 dias. 

Com relação ao mapa de distribuição dos casos, observa-se que há 
cinco grandes superfícies de concentração dos casos de COVID19 em Presidente 
Prudente: uma a noroeste (área de saúde 2), próximo ao serviço de atenção básica 
da COHAB, uma próxima a São Judas e ao centro econômico da cidade (ambas na zona 
5), ao sul do Parque do Povo (zona 3) e na zona leste, entre as unidades São Pedro e 
Santana (zona 4).

Dessa forma, de 28 de fevereiro a 01 de maio de 2020, em apenas dois meses, 
observa-se a ocorrência de casos suspeitos por toda a extensão territorial da cidade, 
tendo a concentração tanto em áreas centrais, como em bairros mais distantes, 
demonstrando a necessidade  de mobilizar os serviços de saúde da atenção básica em 
algumas áreas específicas.
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Considerações Finais

Essa primeira análise realizada em Presidente Prudente demonstra a necessidade 
de prosseguirmos no detalhamento do estudo, considerando a situação desse município no 
contexto regional. Nesse aprofundamento, destaca-se a necessidade urgente da análise 
mais detalhada da capacidade de atendimento dos casos  mais graves da COVID-19, dado 
o número de leitos de UTI disponíveis para a doença. 

Será preciso também considerar a disseminação da COVID-19 na área urbana  
de Presidente Prudente, em especial, com destaque para as áreas de maior 
vulnerabilidade social. 
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