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RESUMO 
 
O enfrentamento da pandemia de COVID-19 representa um desafio para muitos municípios brasileiros, 

considerando o impacto na saúde pública. O objetivo do trabalho foi descrever os casos e óbitos por 

COVID-19 na região de saúde de Itapeva, em comparação ao estado de São Paulo, no período de 

fevereiro de 2020 a setembro de 2022, através de estudo descritivo retrospectivo, realizado com base 

no Painel de Monitoramento do Coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde e interpretação dos 

dados, com aporte da literatura. A região de saúde de Itapeva acumulou um total de 53.966 casos, no 

período considerado para o estudo, com representatividade de 0,2% em 2020, 1% em 2021 e 1,1% em 

2022, em relação ao estado. Em 2020, o coeficiente de incidência foi 1,22%, porém nos anos 

posteriores superou os valores do estado, 10,51% em 2021 e 6,58% em 2022. Em relação à letalidade, 

em 2020 e 2021 o coeficiente se manteve em 1,3 e 1,1 vezes acima do estado, respectivamente, 

diminuindo em 2022. Em geral, a evolução de casos e óbitos na região de Itapeva acompanhou a do 

estado, porém, apresentou índices de letalidade, incidência e picos de agravamento superiores. 
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ABSTRACT 
 

Facing the COVID-19 pandemic represents a challenge for many brazilian municipalities, considering 

the impact on public health. The objective of this study was to describe the cases and deaths by COVID-

19 in the health region of Itapeva, compared to the state of São Paulo, from February 2020 to September 

2022, through a retrospective descriptive study, carried out based on the Coronavirus Monitoring Panel 

of the State Health Department and interpretation of data, with input from the literature. The Itapeva 

health region accumulated a total of 53,966 cases in the period considered for the study, with a 

representativeness of 0.2% in 2020, 1% in 2021 and 1.1% in 2022, in relation to the state. In 2020, the 

incidence coefficient was 1.22%, but in later years it exceeded the state values, 10.51% in 2021 and 

6.58% in 2022. Regarding lethality, in 2020 and 2021 the coefficient remained in 1.3 and 1.1 times 

above the state, respectively, decreasing in 2022. In general, the evolution of cases and deaths in the 

Itapeva region followed that of the state, however, it presented higher lethality rates, incidence and 

worsening peaks. 
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Introdução 
 

A doença infecciosa respiratória COVID-19 que foi notificada pela primeira vez 

em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na república popular da 

China, onde observou-se surtos de pneumonia, e que, rapidamente foi possível 

identificar seu agente etiológico, o qual pertencia a espécie da família Coronavírus, 

vírus causador da Síndrome Respiratória Aguda 2 (SARS CoV-2), no qual infectava 

apenas morcegos, e que após mutações passou a infectar humanos (BRASIL, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) após sucessivas reuniões, decretou 

em 30 de janeiro de 2020, que estes casos entrariam como Emergências em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), e após atingir 114 países, com casos 

leves, moderados e graves com grande evolução de óbitos, em 11 de março de 2020 

foi elevada a pandemia (CAVALCANTE et al., 2020). 

  Desde então, começou-se a espalhar de forma exponencial para os países 

asiáticos e para os demais países, no mês de fevereiro os países do Irã e da Itália 

chegaram rapidamente a um colapso na área da saúde (BRASIL, 2020).    

No Brasil o primeiro caso foi notificado em 23 de fevereiro de 2020, através de 

dois pacientes do sexo masculino vindos da Itália. Em 3 de março já contabilizados 

488 casos suspeitos notificados, 2 confirmados e 240 casos descartados no Brasil, 

não existindo evidências de transmissão local.  O SARS-CoV-2 é transmissível de 

pessoa para pessoa sendo capaz de evoluir para doença respiratória grave, contudo, 

também tem a capacidade de ser transmitido através de casos assintomáticos, fato 

ainda desconhecido da proporção de pacientes que adquiriram e não desenvolveram 

a doença ou as manifestações mais graves da mesma (BRASIL, 2020). 

A apresentação das formas sintomatológicas graves fez com que os pacientes 

procurassem o atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil e que os 

mesmos fossem admitidos em unidades de tratamento intensivo (UTIs) e/ou 

isolamentos, fazendo com que estes pacientes evoluíssem de forma rápida a 

alterações não pulmonares da doença, levando a índices elevados de mortalidade 

(URURAHY et al., 2021). 

De acordo com Lorenz et al. (2021), no estado de São Paulo, do inicio da 

pandemia em 20 de fevereiro até o dia 20 de maio de 2021, foram notificados 366.802 



 
casos de SRAG confirmados para COVID-19, sendo desses 106.437 óbitos no Estado 

de São Paulo. Numa análise por 100mil habitantes, as maiores incidências 

acumuladas foram observadas em São José do Rio Preto (1.187,3) sendo na grande 

São Paulo (954), assim como as taxas de óbitos, mantendo uma análise por 100mil 

habitantes, as taxas mais altas foram na cidade de São José do Rio Preto (352,9) e 

na cidade de Araçatuba (301,7). Sobre a disseminação pelo estado de São Paulo, 

nota-se uma fase inicial com grandes quantidades de casos na região da grande São 

Paulo e consequentemente um espalhamento e avanço dos casos para o interior do 

estado. 

O fato da região de saúde de Itapeva, ser constituída por 15 municípios, todos 

com população abaixo de 100.000 habitantes, considerados na tipologia IBGE, 

municípios de médio e pequeno porte, a distância geográfica de grandes centros, o 

insuficiente parque tecnológico de saúde e uma boa parte da população em risco 

social. Esse cenário trouxe preocupação aos gestores e profissionais de saúde da 

região, pois quando o vírus atingisse a região, o agravo poderia ser de grandes 

proporções. 

Nesse sentido, o objetivo do artigo foi apresentar a evolução de casos e óbitos 

por COVID-19, na região de saúde de Itapeva e comparar com os dados do estado 

de São Paulo, no período de fevereiro de 2020 a setembro de 2022. 

 

 

Material e Métodos 

 

 

 A pesquisa foi realizada através de estudo epidemiológico descritivo 

retrospectivo, de casos e óbitos por COVID-19, nos municípios de abrangência da 

região de saúde (RS) de Itapeva, composta pelos seguintes municípios: Apiaí, Barra 

do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, 

Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Riversul e 

Taquarivaí (Figura 1), em comparação ao estado de São Paulo. 

Os dados do estudo foram retirados do Painel de Monitoramento do 

Coronavirus, da Secretaria Estadual de Saúde (SES/SP) / Fundação SEADE (Sistema 



 
Estadual de Análise de Dados–SP). Por se tratar de dados públicos, sem identificação 

dos usuários, este estudo dispensou aprovação em Comitê de Ética, de acordo com 

o Artigo 1º da Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. 

O período considerado par o estudo foi de fevereiro de 2020 a setembro de 

2022, no qual se observa a evolução dos casos, divididos em cinco períodos ou 

semestres, como uma forma de facilitar as observações e análises. 

 

Figura 1 - Municípios de abrangência na região de saúde de Itapeva/SP, localização geográfica no 

mapa do estado. 

 

 

                                                Fonte: SES/ Regionalização do Estado de São Paulo. 

 

Figura 2. Mapa dos 15 municipios da Região de Saúde de Itapeva/SP. 

 

 Fonte: SES/ Regionalização do Estado de São Paulo. 

 

 A sistematização dos dados foi realizada através do Microsoft Office Excell 

2016, sem utilização de análises estatísticas. A análise se deu por comparação no 



 
período considerado, e a interpretação dos resultados com aporte da literatura. Foram 

selecionados textos, leis e decretos, utilizando os buscadores SciELO, BVS e Google 

Acadêmico. As palavras chave utilizadas foram: COVID-19, pandemia, Coronavirus. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os casos de COVID-19, começaram a surgir na RS de Itapeva, no mês de abril 

de 2020, quando o primeiro caso foi confirmado por exames laboratoriais. Conforme 

pode-se observar na Figura 3, a curva cresceu de forma exponencial, nos meses de 

pandemia nessa região de saúde. Também se observa que no primeiro semestre da 

pandemia, se chegou a 694 casos, no segundo semestre, chega a 3.124 casos, no 

terceiro semestre chega ao número de 27.481 casos, o maior aumento apresentado 

e chegando ao quinto semestre da pandemia acumulando 53.966 casos. 

 

Figura 3. Total de casos confirmados de COVID-19, nos municípios da região de saúde de Itapeva, no 
período de abril de 2020 a setembro de 2022. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 No estado de São Paulo (Figura 4), pode-se observar que a conformação da 

curva apresenta bastante semelhança com a curva da RS de Itapeva. Porém, o 

primeiro caso confirmado ocorreu dois meses antes, em fevereiro de 2020. O primeiro 

semestre da pandemia totaliza 483.982 casos, o segundo semestre apresenta um 

crescimento de 4,5 vezes chegando a 2.202.983 casos, o quarto semestre com 

crescimento de 2,25 vezes chegando ao total de casos de 4.969.667 e o quinto 

semestre com tendência de crescimento bem menos acentuado que os anteriores, 

chegando ao total de 6.115.707 casos confirmados de COVID-19. 

 
Figura 4. Total de casos confirmados de COVID-19, no estado de São Paulo, no período de fevereiro 
de 2020 a setembro de 2022. 



 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

  

Observa-se também, nos dados apurados sobre os casos confirmados (Figura 

5), que a representatividade dos casos nos municípios da RS Itapeva é bem pequena, 

apenas 0,6% da população, no ano de 2020. Porém, a representatividade no número 

de casos ficou em 0,2% em 2020, 1% em 2021 e 1,1% em 2022. Destaca-se, que o 

ano de 2020, corresponde aos meses de abril a dezembro na RS de Itapeva, e de 

fevereiro a dezembro de 2020, no estado de São Paulo. Também em 2022, que o 

período representado é de janeiro a setembro de 2022. 

 

Figura 5. Total de casos confirmados no Estado de São Paulo e na Região de Saúde de Itapeva, por 
período, ano de 2020, de 2021 e 2022. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 Apresenta-se na figura 6, como se deu as internações na RS Itapeva, o primeiro 

caso de internação ocorreu em abril de 2020 e durante todo o período, desde o inicio 

até setembro de 2022, manteve leito ocupado por paciente positivo para COVID-19. 
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No ano de 2020, o número de pacientes internados totalizou 173, e a maior média 

móvel foi de 66 pacientes no mês de julho. No ano de 2021, o número total de 

pacientes internados, foi de 940 e a maior média móvel foi de 195 e o maior número 

absoluto nesse mês foi de 166 pacientes. Em 2022, o total de pacientes internados foi 

de 346, com um pico de média móvel em fevereiro, onde também ocorreu um total de 

132 pacientes internados, seguido de uma queda significativa, apresentando no mês 

de setembro uma média móvel de 1 paciente internado por COVID-19. 

 
Figura 6. Internações por COVID-19 por dia e média móvel, na RS Itapeva, no período de abril de 2020 
a setembro de 2022. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 Na figura 7, demonstra-se as internações ocorridas no estado de São Paulo, 

com grande semelhança na evolução dos casos de internação, com a RS Itapeva. 

Ainda se observa, uma média móvel de internações em 113 nos últimos 7 dias do mês 

de setembro de 2022, mas a tendência de queda está bem acentuada no estado, 

assim como na RS Itapeva, no Brasil e no mundo. 

 

Figura 7. Internações de COVID-19, por dia e média móvel de internações, no Estado de São Paulo, 
no período de março de 2020 à setembro de 2022. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 



 
 

 A figura 8 apresenta os casos de óbitos por COVID-19 na RS Itapeva, o primeiro 

ocorreu em maio de 2020, encerrando o período com 147 óbitos. O ano de 2021 com 

1082 e o ano de 2022 com 147, acumulando o total de óbitos até o momento de 1.350 

por COVID-19. 

 

Figura 8. Total de óbitos por COVID-19, na Região de Saúde de Itapeva, no período de maio de 2020 
a setembro de 2022. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 No caso do estado de São Paulo, pode-se observar que a conformação da 

curva do gráfico é bastante semelhante, totalizando do início até o momento, 175.123 

óbitos por COVID-19 (Figura 9). 

 

Figura 9. Total de óbitos por COVID-19, no Estado de São Paulo, no período de março de 2020 a 
setembro de 2022. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 Na apresentação da média móvel de óbitos, da RS Itapeva, observa-se picos 

de média de 15 óbitos em meados de maio de 2021 e número absoluto de 33 óbitos 

num único dia em meados de julho do mesmo ano. A curva segue descendente 



 
aproximando de zero em dezembro, voltando a apresentar alguns episódios de alta 

até 4, mas mantendo a média móvel entre 1 e zero, até o momento atual, conforme 

demonstrado na Figura 10. 

 

Figura 10. Óbitos por COVID-19, por dia e média móvel de mortes, na RS de Itapeva, no período de 
maio de 2020 à setembro de 2022. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

O quadro de média móvel e de óbitos por dia, do estado (Figura 11) tem a 

conformação muito semelhante, apresentando tendência de alta em julho de 2020, 

seguida de queda, chegando muito próximo de zero. Tendência de alta até no primeiro 

semestre de 2021, chegando ao pico em maio, com 1.389 óbitos em um único dia e 

uma média móvel de 890 casos nos 14 dias anteriores. Uma nova tendência de queda, 

porém, ainda lenta, chegando em dezembro de 2021 com média móvel de 45 óbitos. 

Em 2022, a tendência de queda se mantém, com alguns intervalos de aumento 

seguido de nova queda, chegando a 29 óbitos na média móvel nos últimos 14 dias, 

no momento atual. 

 
Figura 11. Óbitos por dia e média móvel de óbitos, no Estado de São Paulo, no período de março de 
2020 a setembro de 2022.  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 

 Na figura 12, temos a representação dos dados de coeficiente de incidência 

(CI), que demonstra a forma que a doença afetou a população em determinado 



 
período. Observa-se que em 2020, o CI na RS Itapeva, foi de 1,22% bem abaixo do 

ESP. No ano seguinte, 2021, o quadro se inverteu, e foi para 10,51% ficando maior 

que do estado. E em 2022, ficou em 6,58% ainda acima do estado. 

 

Figura 12. Demonstração das diferenças entre os Coeficientes de Incidência, entre os casos 
confirmados da RS Itapeva e o Estado de São Paulo, no período dos anos de 2020, 2021 e 2022. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 

 
 A figura 13 apresenta a letalidade, indicador que demonstra o quanto uma 

determinada doença pode levar ao óbito os indivíduos afetados. No ano de 2020, a 

letalidade da região ficou 1,3 vezes acima do estado. Em 2021, esse coeficiente ficou 

1,1 vez acima do coeficiente do estado. E em 2022, esse indicador ficou abaixo do 

estado. 

Figura 13. Demonstração das diferenças entre os Coeficientes de Letalidade por COVID-19, na RS 
Itapeva e no E São Paulo, nos anos de 2020, 2021 e 2022. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras – Painel de Monitoramento COVID – SES/SEADE. 
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Na RS de Itapeva, o segundo e terceiro semestre da pandemia, foram 

considerados os mais complexos, com aumento de 4,5 vezes e 8,8 vezes 

respectivamente, provocando uma grande pressão sobre o sistema de saúde local. 

Houveram muitos casos confirmados, com aumento expressivo de casos 

necessitando de internação, principalmente em leitos de UTI e também um grande 

número de óbitos.  

O espaço de tempo entre o início da pandemia no estado de São Paulo e a 

publicação dos decretos estaduais de Calamidade Pública (Decreto n° 64.879/2020) 

e de Quarentena (Decreto n° 64.881/2020) no estado e o registro do primeiro caso 

confirmado na Região de Saúde de Itapeva foi de 8 e 6 dias respectivamente. Os 

municípios seguiram a orientação estadual e também publicaram decretos de medidas 

não farmacológicas para combater a pandemia, suspendendo eventos, aulas, 

suspensão parcial de atividades econômicas, barreiras sanitárias para controlar 

entrada de veículos de outras localidades, entre outras.  

Silva et al. (2020), concluíram que a adoção de medidas de distanciamento 

social, restrição de movimentação da população, isolamento dos casos, foram 

medidas eficientes para diminuir o ritmo de avanço da transmissão no estado de São 

Paulo, no Brasil e em diversos países. Porém, a flexibilização das medidas 

preventivas para a retomada da atividade econômica, pode ter sido um dos elementos 

que impulsionou o aumento no número de casos e de óbitos no segundo e terceiro 

semestre da pandemia na região, pois são períodos que tem coincidência com os 

decretos de flexibilização e retomada da atividade econômica. 

Os quinze municípios da RS Itapeva, tem como referência hospitalar mais 

especializada, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que atendendo a demanda 

dos gestores de saúde à época, disponibilizou 12 leitos de UTI COVID e 30 leitos de 

clínica média na Ala COVID.  

Mesmo representando apenas 0,6% da população do estado, em 2021 e 2022, 

o percentual de casos representou 1% e 1,1% respectivamente. Na incidência a 

região, apresentou índices de 1,6 vezes maior que o estado em 2021 e 1,8 vezes 

maior em 2022, somente em 2020 ficou com índice 2,5 vezes menor. Pode-se supor 

que em 2020, a interiorização da pandemia levou mais tempo, isso pode explicar esse 

índice abaixo da média do estado, além de ser uma região que não está no fluxo das 



 
grandes rodovias do estado é bem provável que pela antecipação do decreto estadual 

de isolamento social, publicado em março de 2020, na maioria dos municípios da 

região (BRASIL, 2020).  

Porém, nos dois anos seguintes, o aumento dos casos, pode ser explicado com 

a população já deixando de lado as medidas de distanciamento social, o parque 

tecnológico instalado de baixa densidade de serviços, tendo em vista que somente 

um serviço dispunha de leitos de UTI, e uma nova cepa do vírus circulando, podem 

ser os motivos para esse coeficiente de incidência mais elevado que o do estado. Em 

um estudo, alguns resultados também corroboraram com os nossos, esses indicaram 

que as características locais, sociais e demográficas podem ser condicionantes na 

pouca adesão as medidas não farmacológicas de enfrentamento da COVID-19 

(CAVALCANTE et al., 2020).  

As maiores pressões sobre o sistema de saúde na região, foi entre março e 

julho de 2021, onde a média móvel de internação ultrapassou o número de leitos 

disponíveis, e muitos pacientes foram encaminhados para outras regiões. Nesse 

mesmo período, a média móvel de óbitos também foi a maior registrada durante todo 

o período de pandemia. Supõe-se que a pressão sobre o sistema de saúde, que não 

conseguiu absorver rapidamente os agravamentos dos casos, a possível demora na 

regulação de leitos, as distâncias entre o local de origem dos pacientes e os locais 

onde haviam leitos disponíveis, podem explicar essas coincidências dos picos, de 

internação e de óbitos.  

O coeficiente de letalidade, também reflete esse momento de pressão no 

sistema e aumento nos casos de óbitos, no ano de 2021. Já no ano de 2020, talvez a 

melhor explicação seja da pouca apropriação dos profissionais de saúde para tratar 

essa doença, e também a demora em se reorganizar a rede de saúde para 

atendimento dos casos que chegavam em grandes quantidades aos serviços, a 

dificuldade e demora nas testagens e a falta da vacina. Alguns municípios fizeram 

ações de conscientização da necessidade do distanciamento social, medidas 

protetivas sanitárias, mas essas ações não foram unanimes e disseminadas 

continuamente em todos os municípios.  

Como limitação do estudo, observamos que os dados públicos disponíveis não 

permitiram traçar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos pela COVID-19, 



 
não foi possível estratificar a faixa etária e gênero, identificar morbidades pré-

existentes, tempo de internação, tipo de internação e tipo de alta. 

 

Conclusão 

 

 Observamos nesse estudo que a evolução dos casos confirmados de COVID-

19 e óbitos na região de saúde de Itapeva, acompanhou a do estado, apresentando, 

porém, incidência de casos e letalidade acima, com temporalidade posterior e com 

picos de agravamento superior à do estado, indicando a necessidade de estudos 

complementares para evidenciar as causas que podem esclarecer as disparidades 

encontradas. 
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