
Relatório de Campos do Jordão 

Os gráficos abaixo simplificam as informações das notificação de casos do novo coronavírus e 

de casos da Síndrome Respiratória Agudo Grave no município de Campos do Jordão – Estado 

de São Paulo. 

O primeiro gráfico contém o número acumulado de casos confirmados e descartados, juntamente 

com o número de casos investigados em cada dia para o município de Campos do Jordão, 

totalizando o número de notificações acumulado por dia. Nota-se um aumento rápido de 

notificações entre os dias 16 e 19 de Março de 2020, enquanto o número acumulado de 

resultados dos exames, descartados e confirmados, começam a crescer após o dia 31 de Março 

de 2020. Com a diminuição do tempo e a rapidez da entrega dos resultados dos exames após 

meados de abril, observa-se a diminuição dos casos suspeitos, contudo existe um crescimento 

linear de notificações e pedidos de exames (somatório dos casos confirmados, descartados e 

suspeitos). Observa-se também que o número de confirmados se manteve estável nos 

últimos 10 dias. 

 
Figura 1. Número de casos confirmados, descartados e em investigação – Município de Campos 

do Jordão. Os dados são cumulativos e independentes, significando que o somatório do número 

total de casos confirmados, em azul, com o número total de casos destacados, em vermelho, e com 

o número de investigações no dia representa o número total de notificações realizadas.  

 

O gráfico a seguir contém o número de casos acumulados de SRAG notificados, em azul, e o 

número de casos a partir do primeiro dia do sintoma, em laranja. Observa-se um aumento rápido 

de notificações de casos de SRAG entre 19 e 27 de Março. 



 
Figura 2. Número de registro de SRAG sem realização de teste para o Covid-19 – Município de 

Campos do Jordão. 

 

O gráfico a seguir corresponde a porcentagem entre os casos de SRAG que fizeram e os que não 

fizeram o teste para Covid-19, dentre eles os confirmados , descartados e em investigação, com as 

cores azul, vermelho, verde e roxo, respectivamente. Observa-se a proporção de casos investigados 

diminuindo em detrimento do aumento dos casos descartados, permanecendo as proporções de 

casos de SRAG e das notificações de Covid-19 constantes após o final do mês de Março. 

 

 

 

 

 



 
Figura 3. Porcentagem de registros de SRAG, casos confirmados, descartados e em investigação 

– Município de Campos do Jordão. 

Os próximos 4 gráficos relacionam o comportamento da curva do número total dos casos 

confirmados de Covid19 entre municípios referenciais.  

 

Aparentemente o número de casos confirmados de Covid19 é baixo. Todavia, as análises devem 

ser normalizadas por 100 mil habitantes para o efeito de comparação entre cidades de número 

de populações diferentes. A estimativa da população em Campos do Jordão para o ano de 2019 

é de 52088, conforme os dados do IBGE. 

O gráfico abaixo compara o município de Campos do Jordão com São José dos Campos por ser 

um município polo e ambos pertencerem ao mesmo Departamento Regional de Saúde 

(DRSXVII). 



 
Figura 4. Comparação do número de casos confirmados por 100 mil habitantes entre as cidades de 

Campos de Jordão e São José dos Campos. 

O primeiro caso confirmado em São José dos Campos acontece em 18 de março de 2020 

enquanto que o primeiro caso confirmado em Campos do Jordão é registrado em 12 de abril de 

2020, quase um mês de diferença. Para melhor comparação, o gráfico abaixo foi criado com 

base na data do primeiro caso confirmado em cada município. Desse modo, podemos notar a 

semelhança do comportamento dos casos de ambos os municípios no início no primeiro mês. 



 
Figura 5. Comparação do número de casos confirmados por 100 mil habitantes entre as cidades de 

Campos de Jordão e São José dos Campos, a partir do dia do primeiro caso confirmado em cada 

cidade. 

A seguir os gráficos comparam o andamento da epidemia em Campos do Jordão em comparação 

com as capitais com centros de disseminação intra-municipal da doença: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília e Fortaleza. No primeiro gráfico limitamos as cidades ao número de dias após 

o primeiro caso confirmado em Campos do Jordão. No segundo gráfico adicionamos 10 dias a 

todas a capitais para observar o comportamento delas.  

Como a população de Campos do Jordão é pequena, cada novo caso confirmado provoca 

uma mudança abrupta na curva dos casos confirmados na cidade. Portanto, é importante 

observar que, mesmo com pequeno número de casos confirmados, Campos do Jordão aparenta 

ter um comportamento inicial próximo a das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.   



 

Figura 6. Comparação do número de casos confirmados por 100 mil habitantes entre as cidades de 

Campos de Jordão, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza, a partir do dia do primeiro caso 

confirmado em cada cidade. 

 

Figura 7. Comparação do número de casos confirmados por 100 mil habitantes entre as cidades de 

Campos de Jordão, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza, a partir do dia do primeiro caso 

confirmado em cada cidade, adicionando mais 10 dias após o 26º dia (correspondendo ao máximo 

tempo decorrido da cidade de Campos do Jordão). 

O próximo gráfico abaixo é uma predição do número de casos confirmados nos próximos 10 dias, com 

base no período analisado entre os dias 7 de abril a 7 de maio de 2020. Foi ajustado a curva a partir de 



um modelo exponencial. Em 17 de maio a curva informa um total de 8 casos confirmados, com um intervalo 

de confiança entre 5 e 12 casos confirmados, nenhum novo caso confirmado a 7 novos casos confirmados 

respectivamente. 

 

Figura 8. Predição do número de casos confirmados de Covid19 para o município de Campos do 

Jordão. A linha preta representa o número de casos registrados até o dia 7 de maio de 2020. A linha 

vermelha é a curva predita para os próximos 10 dias. A área azul corresponde ao intervalo de 

confiança de 95%. A curva foi modelado a partir da função exponencial. 

 

Os registros de SRAG mostrados acima, figura 2 e 3, para o município de Campos do Jordão 

correspondem cerca de 80% do total de registros e se comporta com crescimento de, 

aproximadamente, 3.5 novos registros por dia entre os dias 27 de março e 7 de maio. Devemos 

ressaltar que não está sendo realizado exames para Covid19 nos registros de SRAG em Campos 

do Jordão, diferentemente de Ribeirão Preto que realiza exames para todos os SRAG 

notificados.  

 

O gráfico abaixo apresenta o número total de registros de SRAG para o município de Ribeirão 

Preto, representado em barras, e para o município de Campos do Jordão, linha roxa. Observa-

se que o número diário de novos registros de SRAG em Ribeirão Preto é aproximadamente de 

8.3, bem acima de Campos do Jordão no mesmo período analisado. Todavia, é preocupante o 

fato de que, em Ribeirão Preto até o dia 7 de maio, 87% dos casos de SRAG testados para 

Covid19 são positivos. 



 
Figura 9. Comparação dos registros de SRAG para os municípios de Ribeirão Preto e Campos do 

Jordão. Os registros de SRAG de Ribeirão Preto está estratificado em número total de casos 

confirmados de Covid19, em azul, número total de casos descartados, em vermelho, e o número de 

casos investigados no dia, em verde. A altura da barra corresponde ao total de registros de SRAG 

para o município de Ribeirão Preto.  

  

Os dados foram obtidos a partir da planilha xls diária enviada para o portal Covid19 até o dia 7 

de maio, acessado pelo link https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/campos-do-jordao/. Os gráficos das 

figuras 6, 7 e 8 serão adicionados no monitoramento de Campos de Jordão em breve. 

 

https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/campos-do-jordao/

