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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 - https://covid19.fct.unesp.br/coronavirus/, 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).

 Esta é a segunda nota técnica de uma série que a equipe do Laboratório de 

Biogeografia e Geografia da Saúde do Departamento de Geografia se propõe a publicar, 

como parte do esforço do RADAR COVID-19, para acompanhar a situação específica do 

município de Presidente Prudente em seu contexto regional. Para isso, foram utilizados os 

seguintes dados sobre a COVID-19 nos 45 municípios do Departamento Regional de 

Saúde de Presidente Prudente (DRS-XI): casos confirmados, casos suspeitos  e 

internações hospitalares; além das internações dos Síndrome Respiratórias Agudas 

Graves (SRAGs).  Mantivemos também a análise da distribuição espacial dos casos 

suspeitos na área urbana de Presidente Prudente, estabelecendo as primeiras relações 

entre a COVID-19 e as áreas de maior vulnerabilidade social, com base em dados obtidos 

na Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal da Assistência Social. 

 Na presente nota adotamos dois conceitos importantes para a análise da difusão 

da COVID-19 no município de Presidente Prudente: vulnerabilidade e risco. São dois 

conceitos distintos, ainda que haja grande confusão entre eles. Isso é decorrente do fato 

do primeiro ter sido produzido a partir do segundo. A concepção do risco se apoia na ideia 

da exposição à fenômenos futuros, normalmente apoiados nos princípios da possibilidade 

ou probabilidade. Já a vulnerabilidade deve ser compreendida como condição presente, 

não mais provável, mas efetiva. Tal condição fragiliza o indivíduo ou população de tal 

maneira que, não somente é afetado no presente, mas como pode expô-los ao risco 

(futuro). Assim, a condição de vida de um indivíduo ou população não somente o fragiliza 

e amplia sua exposição ao fenômeno, como também amplifica os seus efeitos, como 

evidenciado por estudos acerca da SARS-COV-2, que apresentam uma maior infecção 

entre populações mais pobres e entre as minorias étnicas e raciais. 
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 De acordo com publicações recentes, a incidência e a letalidade do SARS-COV-2 

não é equitativa no espaço e na sociedade, sendo determinadas socialmente. Por esse 

motivo, é necessário que sejam analisadas a realidade social das cidades  e áreas rurais a 

fim de entender quais são as populações  mais expostas à infecção e morte por 

Coronavírus. Lusignan et al. (2020) apresenta análise de 3802 testes realizados entre 28 

de janeiro e 04 de abril em Londres, dentre esses, 587 testaram positivo para o vírus 

SARS-COV-2. Os resultados apontam que a taxa de infecção foi maior entre homens 

(18,4%) do que entre as mulheres (13,3%), maior entre adultos (18,5%) do que entre 

crianças (4,6%), maior entre negros (62,1%) do que entre brancos (15,5%). Ainda com 

relação ao lugar de moradia, a infecção se apresentou maior no espaço urbano (26,2%) 

do que no espaço rural (5,6%), maior nos ambientes menos favorecidos (29,5%) do que 

nos ambientes mais favorecidos (7,7%) fornecendo evidências  suficientes que sustentem 

a tese da relação sociodemográfica com a infecção de SARS-COV-2. 

 Outros estudos como de Williamson et al. (2020), Abrams & Szefler (2020), Dorn et 

al. (2020), Bhala et al. (2020), Kirby (2020), Jordan & Adab (2020) apontam para a mesma 

preocupante tendência: os  mais expostos e com maior risco de morte são os menos 

favorecidos e as  minorias étnicas e raciais. Há de se entender que não se passa de uma 

característica genética (protetiva ou expositiva),  mas um contexto social historicamente 

produzido que infelizmente é desvelado nos dados de infecção e óbito de uma pandemia 

como essa. 

 No caso de Presidente Prudente, a equipe do Laboratório de Biogeografia e 

Geografia da Saúde da UNESP tem se preocupado com a disseminação de casos de 

COVID-19 em áreas de maior vulnerabilidade social. Para fazer essa análise, a equipe de 

pesquisa procurou estabelecer o cruzamento da densidade de casos suspeitos  na área 

urbana do município com a localização de famílias de baixa renda. Para isso, a UNESP 

contou com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento (cadastro de 

imóveis  isentos de IPTU) e da Secretaria Municipal da Assistência Social (cadastro único). 

Do primeiro cadastro, obteve-se o endereço dos imóveis de aposentados com renda 

inferior a um salário mínimo e com área menor que 70 m2. Do cadastro único da 

Assistência Social, obteve-se o endereço dos chefes de família de menor renda (abaixo 

de meio salário mínimo), chefes de família pretos e pardos de menor renda e também 

mulheres pretas e pardas chefes de família de menor renda. 
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 Com base nas informações fornecidas pela prefeitura municipal, a equipe do 

Laboratório deu início à análise da expansão da COVID-19 em áreas de maior 

vulnerabilidade social. Trata-se ainda de um estudo preliminar, mas que pode auxiliar o 

poder público municipal a tomar medidas preventivas e de fortalecimento das redes 

sociais  de apoio à população de maior vulnerabilidade para o enfrentamento da pandemia 

no município de Presidente Prudente.

Área do estudo - evolução temporal de SRAG

! O presente estudo tem como base territorial de análise o Departamento Regional 
de Saúde de Presidente Prudente (DRS XI), composto por 45 municípios. Dando 
sequência à análise da nota técnica 1, publicada em 05 de maio último, destaca-se 
também a distribuição de casos suspeitos de COVID-19 na área urbana de Presidente 
Prudente. 
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 O gráfico abaixo ilustra a evolução temporal dos casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) que necessitaram de internação hospitalar em municípios 

abrangidos pelos Grupos de Vigilância Epidemiológica 21 (Presidente Prudente) e 22 

(Presidente Venceslau), ambos pertencentes  à área de abrangência da Delegacia 

Regional de Saúde - 11 (DRS-11) durante o ano de 2020 até o dia 27 de maio.

 Os registros individuais de cada caso foram recuperados do banco de dados do 

SIVEP-GRIPE que é o sistema do Ministério da Saúde para registro e armazenamento de 

informações epidemiológicas  relativas à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave. É importante compreender que os agentes  de vigilância epidemiológica fazem o 

monitoramento das síndromes gripal e SRAG. Trata-se de agravos definidos com base na 

presença de sinais e sintomas, nada mais. Existem vários agentes infecciosos que podem 

ser identificados através de recursos diagnósticos laboratoriais a partir dos casos 

notificados de SRAG. Porém a informação sobre o agente causal é sempre posterior ao 

reconhecimento da síndrome, algumas vezes, após a alta hospitalar ou mesmo o óbito do 

paciente. Dentre esses agentes relacionados  a SRAG temos: vírus (SARS-CoV2, 

Hantavírus, Influenza), bactérias (S. aureus, S pneumoniae) e fungos (H. capsulatum).  

Dessa forma, compreende-se que uma fração dos casos de SRAG deverá ser causada 

pelo SARS-CoV-2, e essa fração predominará durante a pandemia. Em meio aos casos 

de SRAG é que serão encontrados os casos de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID19).
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 Até o dia 27 de maio de 2020, haviam sido notificados no SIVEP-GRIPE 528 casos 

de SRAG na área da DRS 11. Esses registros contém informações chave para a 

construção dessa curva epidêmica, tais como data da internação, data da alta, data do 

resultado do teste de PCR, tipo de alta, e várias outras informações como gênero, idade, 

endereço, sinais e sintomas, necessidade de internação em UTI, etc.

 A curva foi construída com base na premissa de que cada caso notificado passa 

por quatro estados em relação ao diagnóstico de SRAG. Antes de ser internado em 

hospital com diagnóstico de SRAG, o paciente é classificado como caso "inexistente". A 

partir do momento em que é internado, o paciente muda do estado "inexistente" para 

"suspeito". Assim que é classificado como suspeito o paciente passa a contribuir para a 

altura da barra de cor laranja do gráfico. O caso continuará sendo representado na porção 

laranja da barra até o dia em que for disponibilizado o resultado do exame de PCR 

identificando, ou não, o agente infeccioso causador da SRAG. Caso o resultado do PCR 

seja positivo para o SARS-CoV-2 o caso deixa de ser representado como parte da barra 

laranja e passa a contribuir para a barra vermelha que indica os casos de COVID 19.

 Por outro lado, caso o resultado do PCR seja negativo para o SARS-CoV-2 e para 

outros vírus respiratórios, o paciente muda de suspeito para síndrome respiratória aguda 

grave não específica (SRAG NE). Os casos de COVID 19 e SRAG continuam sendo 
contados a cada dia até o dia da alta ou do óbito quando deixam de ser representados na 

curva. Após a alta ou óbito os casos passam a ser classificados como "concluídos". É 
bom que se registre que a curva refere-se ao número de pacientes internados e não a 

casos novos por dia. Um mesmo paciente confirmado é contado em todos os dias após o 

resultado positivo em permaneceu no hospital. Com essas ressalvas em mente, e 
possível observar que: 

(1) a fase de crescimento exponencial de internações hospitalares por SRAG iniciou-se 
em meados do mês de março.
(2) entre 15 de março e 15 de abril, havia predomínio de casos suspeitos sobre os casos 
de SRAG NE e COVID 19. Isso se explica pela dificuldade de acesso ao resultado do 
PCR que houve durante esse período o que contribuía para que as internações fossem 
mais prolongadas.
(3) a partir da segunda quinzena de abril, principalmente devido a disponibilização mais 
rápida dos resultados do PCR tanto pelo Laboratório Adolfo Lutz quanto pela contratação 
de serviços de laboratórios  particulares, começa a diminuir a proporção de suspeitos e 
aumentar a proporção de casos de COVID19 e SRAG NE.
(4) durante o mês de maio o número de internações parece mostrar tendencia a 
estabilização ou mesmo queda, algo que poderá ser comprovado, ou não, próximas 
semanas.
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Descrição dos procedimentos adotados para análise 

 Construimos histogramas do número de ocorrências, como por exemplo a 

diferença entre data de primeiros sintomas e data de notificação, a partir do arquivo de 

dados de SRAGs obtidos no Ministério da Saúde. Para cada um deles fizemos a 

diferença entre as  datas de interesse. Essa diferença versus o número de vezes em que 

ela ocorre é o histograma. Com isso pudemos estimar o tempo médio entre o 

aparecimento dos primeiros sintomas e a internação, o tempo médio entre a internação no 

hospital e a entrada do paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o tempo médio de 

estadia na UTI.

 Medimos a evolução temporal do número de novos casos, do número de óbitos, e 

do número de pacientes na UTI e na enfermaria. Em todos os casos calculamos também 

a evolução semanal das taxas de crescimento dessas curvas, dada por

onde i é o tempo e y a variável em questão, por exemplo número de novos casos. Em 

todos os casos, trabalhamos com a média móvel simples de sete dias dada por

 onde N  é o último dia da série temporal. O número reprodutivo efetivo, R (t), foi 

calculando utilizando a metodologia descrita em ( Wallinga, J. Lipsitch, M. 2007). 
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 Na expressão acima, d(t) é o número de novos casos por dia, g(a) é a função de 

distribuição de probabilidade do intervalo serial da COVID-19, o qual corresponde ao 

intervalo de tempo entre a infecção de um indivíduo A e a infecção de um indivíduo B 

causada pelo A. Em particular, s_1 e s_2 são as taxas de recuperação e incubação do 

vírus, tomadas como sendo 1/6; 4 dias e 1/3 dias.  A partir de R(t), a taxa de transmissão 

é calculada como sendo    

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 agrupamento dos dados em uma dada distância.
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Resultados e discussão 
 Com base na Figura 1 temos que em média, o tempo de atraso em relação a data 

de notificação e a data de primeiros sintomas é 5.3 ± 4.2 com um grande volume de 

ocorrências (atrasos) entre 2 e 4 dias. O conhecimento do atraso na notificação é 

importante para que possamos estimar corretamente o número de casos novos por dia.
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! Observa-se na Figura 2 temos que em média, o número de dias entre a data 

primeiros sintomas e a data de internação é 4.3 ± 4.1 com um grande volume de 

ocorrências em até 2 dias. Em particular 56% dos pacientes são internados em até 3 dias 

(mediana) após a manifestação dos primeiros sintomas, e 83% em até uma semana após 

a manifestação dos primeiros sintomas.
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 Com base na Figura 3 temos que em média, o número de dias  entre a data de 

internação e a data de entrada na UTI é 0.5 ± 1.2 com um grande volume de ocorrências 

em até 1 dia. Isso mostra que os pacientes chegam ao hospital com um quadro grave da 

doença já em curso.

Faculdade de Ciências e Tecnologia  - Rua Roberto Simonsen, 305  CEP 19060-900  Presidente Prudente  SP
Departamento de Geografia - Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde - raul.guimaraes@unesp.br

mailto:raul.guimaraes@unesp.br
mailto:raul.guimaraes@unesp.br


 Com base na Figura 4 temos que em média, o número de dias  entre a data de 

entrada na UTI e a data de saída da UTI é 6. 9 ± 8.3. Em particular, 57% dos pacientes 

ficam até 4 dias (mediana) e 13% dos pacientes ficam de 5 a 7 dias na UTI. Se 

considerarmos somente os pacientes confirmados com covid-19, temos que o tempo 

médio de internacão na UTI é de 8,5 +-6.5 dias (mediana 7, valores máximos e mínimos 

de 1 e 26 dias respectivamente).
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 A Figura 5 mostra a evolução temporal do número de novos casos e do acumulado 

de novos casos na DRS-XI. A evolução semanal da taxa de novos casos  é 30.7%, 13.1%, 

10.9%, 9.5%, 11%, 9.3% e 4.2%. O cálculo considera a média móvel simples de sete dias 

representada na figura como sendo a linha contínua que conecta os dados em cada 

curva.
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 A  Figura 6 mostra a evolução temporal do número de novos óbitos e do acumulado 

de óbitos na região de saúde de Presidente Prudente. O número médio de óbitos é de 

12.6 ± 7.2 pessoas por dia. A evolução semanal da taxa de novos  óbitos  é 29.1%, 7.2%, 

4.9%, 2.9%, 4.8%, 2.9%. O último valor (média de 5 dias) foi de 2,4%. O cálculo foi feito 

considerando a média móvel simples de sete dias mostrada na  figura como sendo a linha 

contínua que conecta os dados em cada curva. As curvas em (a1) e (b2) correspondem a 

evolução temporal das taxas de crescimento de novos óbitos e acumulado de óbitos, 

respectivamente.
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 A  Figura 7 mostra a evolução temporal do número de leitos destinados à 

COVID-19 e o número de leitos ocupados por esses pacientes na DRS-XI. O número 

médio de leitos ocupados considerando todo o período é de 37.4 ± 11.4 e 17.2 ± 3.4, na 

enfermaria e na UTI, respectivamente. A evolução semanal da taxa de ocupação é  -5.3%, 

0.8%, 7%, 0.002% para a enfermaria  e de 1.2%, 0.8%, 4.2% e -0.1% na UTI. O cálculo 

considera a média móvel simples de sete dias mostrada na figura como sendo a linha 

contínua que conecta os dados em cada curva. A proporção de leitos ocupados na 

enfermaria e na UTI semanalmente é, respectivamente, 12.8%, 9.5%, 21%, 22.8% e 

26.9% e 40.5%, 43.7%, 53.9%, 56.7% e 47.1%. Novamente, o último valor, em ambos os 

casos, é uma média dos últimos 5 dias.
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 A  Figura 8 mostra a evolução temporal do número reprodutivo efetivo R (t ) o qual 

mede a velocidade de espalhamento da doença na região. A situação de controle para o 

qual o número de casos  tende a diminuir se dá quando R (t ) < 1 (MELLAN et al, 2020). 

Observa-se que a região estudada (descartado os dados da última semana os quais 

sempre apresentam problemas de notificação, vide Figura 1) tem R (t ) ≈ 2 (os valores 

médios das últimas duas semanas foram 2,1 e 1,8), o que significa que em média 1 

indivíduo infectado transmite a doença para 2 suscetíveis. A adesão ao isolamento é, em 

média, em torno de 40%, e foi obtida de dados de celulares (Google).

 Dado que o pico da epidemia é esperado para o final de junho, estimamos o 

número de leitos necessários a partir dos dados descritos nesse relatório, seguindo a 

tendência observada nas últimas semanas. Com uma taxa de crescimento por semana 

fixa de x%, em 4 semanas teremos y novos casos por dia o que resulta em um total de 

z = 7 x y casos na última semana (considerando que o tempo médio de internação na UTI 

é de 7 dias). Uma fração desses casos necessita de internação na enfermaria ou na UTI.
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 Nos últimos  7 dias  do período de análise tivemos um total de aproximadamente 

1880 casos de internação de SRAGs. Desse total, 2.7% internados  em enfermaria (50 

indivíduos) e 1.1% em UTI (21 indivíduos). Nesses mesmos últimos 7 dias, o número 

médio de novos casos foi de 268 por dia. Se tivermos um crescimento de x = 5% 

(observado na última semana), 61 e 25 indivíduos internados na enfermaria e na UTI 

respectivamente. Por outro lado, se considerarmos os últimos  9 dias teremos, no pico da 

epidemia, um total de 3461 casos. Nesse caso os números sobem para 94 e 38 

internações (tempo médio obtido quando consideramos apenas as inernacões 
confirmadas por covid-19), respectivamente, na enfermaria e na UTI.

Especificamente para o mapeamento dos casos de COVID-19 na cidade de 

Presidente, geramos a Função K para os casos suspeitos de COVID19 na área urbana do 

município de Presidente Prudente para verificar o comportamento dos dados em uma 

dada distância. Conforme com o Figura 9, os casos estão aglomerados de 

aproximadamente 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.

Fig. 9 - Função K de Ripley para casos de COVID-19 em Presidente Prudente 
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A Figura 10 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).

 

Fig 10 - Densidade dos casos suspeitos da COVID19 em Presidente Prudente-SP, Brasil
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Observa-se que na distribuição dos casos  suspeitos  na área urbana de 

Presidente Prudente mantém-se 5 superfícies  de alta 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 10 de maio de 2020, observa-se a 

concentração de casos suspeitos por toda a extensão territorial da cidade, tanto em áreas 

centrais como em bairros mais distantes, demonstrando a necessidade de enfocar os 

serviços de saúde em algumas áreas específicas. 

Preocupados com a disseminação de COVID-19 em áreas de maior 

vulnerabilidade social, a equipe do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde da 

UNESP de Presidente Prudente iniciou uma análise a partir da interpolação do mapa de 

densidade de casos suspeitos da COVID-19 com camadas de informação a respeito dos 

locais  de residência de famílias com maior vulnerabilidade social. Para isto, utilizamos a 

lista de endereços de imóveis precários onde residem aposentados isentos de IPTU 

(cadastro de imóveis da Secretaria Municipal do Planejamento) e a lista de endereços de 

famílias de baixa renda, com destaque para os chefes  de família pretos e pardos  de baixa 

renda e mulheres pretas e pardas chefes  de família de baixa renda (cadastro único da 

Secretaria Municipal da Assistência Social). 

A partir dessa análise preliminar, foi elaborado o mapa da figura 11, identificando-

se áreas de maior vulnerabilidade social, com casos suspeitos de COVID-19, como é o 

caso dos bairros Jardim São Pedro, Jardim Santana, Belo Horizonte, Jardim Guanabara e 

Brasil Novo, COHAB e São Judas.
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Fig 11 - Vulnerabilidade social e COVID-19 em Presidente Prudente - SP
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Considerações finais e recomendações
Para a realização desta nota técnica tivemos diversos apoios sem os quais não 

seria possível a análise. Destacamos o apoio da Prefeitura Municipal de Presidente  

Prudente, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal da 

Assistência Social e da Secretaria Municipal do Planejamento. Também foi muito 

importante o apoio do Ministério Público, representado pelo Dr Marcelo Creste, assim 

como a participação do Dr Paulo Eduardo Mesquita da GVE XXI - DRS-XI, e do Dr 

Umberto Catarino Pessoto - IS/SE - SP. Apesar desse apoio e participação, ainda 

encontramos problemas que dificultaram o detalhamento da análise, como a falta de 

consistência em dados do número de casos de COVID-19 ao longo do tempo, que não 

coincidem entre diferentes tabelas obtidas dos órgãos públicos. Por causa disso, não foi 

possível estimar o número de pacientes que se movem da UTI para a enfermaria, pois 

falta no arquivo essa data, assim como a data em que cada paciente deixa o hospital por 

alta (a data de encerramento apresenta incongruências). 

Todos os valores apresentados aqui foram calculados a partir dos registros que 

estavam com informações completas. Esses valores são importantes pois permitem a 

parametrização dos modelos matemáticos que podem nos auxiliar na tomada de decisão. 

Independente disso, o acesso a base de dados foi muito valioso para o entendimento do 

problema e para as estimativas e estudos apresentados.

Mantidas a atual taxa de crescimento observada para o número de casos de 

COVID-19, e o tempo médio de internação, estimamos uma taxa de ocupação de 63% 

para os leitos de enfermaria e 95 % para os leitos de UTI daqui a 4 semanas. Reforçamos 

a necessidade de atualização dos dados para que possamos semanalmente atualizar 

essa estimativa. 

Como os municípios da região de Presidente Prudente caminham para a 

flexibilização do isolamento social, sugerimos atenção redobrada dos gestores municipais 

para a taxa de ocupação desses leitos. A situação ideal seria a ampliação desse número 

de leitos UTI para a COVID-19 para não ultrapassarmos 90% da taxa de ocupação na 

DRS-XI. 

A análise da correlação entre concentração de casos suspeitos de COVID-19 e 

áreas de maior vulnerabilidade social na cidade de Presidente Prudente ainda é uma 

análise inicial e precisa ser aprofundada. Os dados obtidos apontam para a necessidade 
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de fortalecimento das  redes de apoio social para as famílias mais vulneráveis  de 

Presidente Prudente, assim como ações das equipes da atenção básica para a busca 

ativa de sintomáticos nos bairros destacados de maior vulnerabilidade social, onde o risco 

de letalidade pode ser alto, conforme a bibliografia indicada sobre o assunto.

Por fim, a equipe da UNESP se prontifica a continuar colaborando com as 

autoridades locais e regionais para o aprimoramento do planejamento de medidas de 

emergência da saúde pública diante da pandemia da COVID-19. Especialmente, daremos 

atenção à situação da população carcerária na região de Presidente Prudente, o que é 

uma variável que precisa de maior atenção. 
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