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Resumo

Registra-se o primeiro caso confirmado de COVID-19 no Rio Grande do Sul no dia 28
de fevereiro de 2020. Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul vive em um perı́odo de
aceleração tanto no número de casos quanto no número de óbitos relacionados a esta doença,
que já é a maior pandemia do século XXI. Neste trabalho, trazemos estimativas para o auge
da pandemia a nı́vel estadual, e observamos que pequenas variações no ı́ndice de isolamento
social podem ter grande impacto a longo prazo.

1 Considerações acerca do trabalho.
• Os dados oficiais desta modelagem foram obtidos através do painel oficial de COVID-19

mantido pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES [1]) e coletados no
dia 01/07. Eles estão organizados por data de confirmação, i.e. por data de resultado positivo
para teste de COVID-19.

• É sabido que as confirmações ocorrem em menor número durante os finais de semana, e são
compensadas entre segunda e terça feira. Isso aumenta o erro relativo da modelagem durante
os finais de semana, sem prejuı́zo da análise realizada.

• É sabido que existe uma certa represagem (atraso na divulgação dos dados) nos casos confir-
mados. Isso se deve em grande parte a falhas de comunicação entre as secretarias municipais
de saúde e a Secretaria Estadual. Essa represagem usualmente fica entre 10% a 15% para
o perı́odo de uma semana, entre 5% e 10% para duas semanas e abaixo de 2% para três
semanas. Para tentar diminuir o efeito que essa represagem traz sobre os dados, decidimos
efetuar a modelagem utilizando dados apenas até o dia 11/06.

• Modelos matemáticos são uma aproximação simplificada da realidade. Eles apresentam
esboços da complexidade de certas situações, no caso abordado neste trabalho a pandemia de
COVID-19 focalizada no Rio Grande do Sul, e possuem tanto qualidades quanto limitações,
porém eles podem servir como guia no planejamento estratégico de ações futuras.

O autor deseja expressar seu sincero agradecimento ao professor Rafael Rigão Souza por todas
as conversas e discussões que em muito enriqueceram este trabalho.
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2 Metodologia cientı́fica.
Nesta Seção, descrevemos o modelo matemático utilizado para obter os resultados do trabalho.
Iniciamos esta discussão com as principais hipóteses utilizadas.

1. A população está dividida em 4 compartimentos principais: sucetı́veis, expostas, infecciosas
e removidas.

2. As pessoas sucetı́veis não possuem nenhuma imunidade ao vı́rus SARS-COV-2, causador
da COVID-19. Elas podem estar em isolamento (sem contato com outras pessoas fora do
seu núcleo domiciliar) ou não, e a proporção de pessoas em isolamento pode variar de dia a
dia.

3. As pessoas expostas são aquelas que entraram em contato com o vı́rus mas estão ainda
em seu perı́odo de incubação, e portanto não desenvolveram sintomas e tampouco estão
transmitindo a doença.

4. As pessoas infecciosas são as que em um dado momento estão transmitindo a doença. Subdi-
vidimos os pacientes infecciosos entra os que desenvolvem os principais sintomas da doença
(pacientes sintomáticos) e e os que não desenvolvem os sintomas ou os desenvolvem em
baixo grau (pacientes assintomáticos).

5. As pessoas removidas são os pacientes de COVID-19 que por alguma razão não mais trans-
mitem a doença. Especificamente, são considerados removidos: os pacientes sintomáticos
que obtiveram um diagnóstico de COVID-19 (e portanto, praticam o isolamento social ou
são internados em leito hospitalar ou de UTI); os pacientes curados da doença, sejam sin-
tomáticos ou não (observe que estamos assumindo a impossibilidade de recontágio); os pa-
cientes que vieram a óbito.

6. A maior parte dos pacientes sintomáticos é diagnosticada e uma parcela muito pequena dos
pacientes assintomáticos é diagnosticada. Isso reflete a realidade do Estado com seus proto-
colos de testagem e capacidade do sistema de saúde.

7. O nosso modelo assume homogeneidade da população e não considera mortes por outras
causas nem nascimentos. Acreditamos que tais fatores apenas diminuiriam o foco do traba-
lho, que é a análise da epidemia de COVID-19 no Estado do Rio Grande do Sul, sem trazer
benefı́cios reais para a modelagem.

As funções que definem a quantidade de pacientes em cada uma das classes acima serão deno-
tadas como segue. Estamos assumindo dependência na variável temporal, que será denotada por
t.

• S as pessoas sucetı́veis.

• E as pessoas expostas.
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• Ia os infecciosos assintomáticos.

• Is os infecciosos sintomáticos.

• R os retirados.

A transição de pessoas entre classes distintas segue o esquema apresentado na Figura 1. Além
dessas funções apresentadas, utilizaremos as funções auxiliares abaixo.

• I = Is + Ia o total de pacientes infecciosos.

• D o número de pacientes diagnosticados com COVID-19.

Figura 1: As pessoas sucetı́veis (classe S) podem estar em isolamento (parcela q.S) ou não. Ao
serem infectados com o vı́rus SARS-COV-2, se tornam expostas (classe E). A seguir, na etapa
infecciosa (que inclui o possı́vel perı́odo pré-sintomático), ou desenvolvem sintomas (se tornando
um paciente da classe Is) ou não desenvolvem sintomas claros (classe Ia). Finalmente, após di-
agnóstico, cura ou óbito, a pessoa deixa de infectar outros e se torna um paciente removido (classe
R).

As demais hipóteses do nosso trabalho dizem respeito às taxas de transição entre duas classes
consecutivas e sobre certos coeficientes importantes na modelagem matemática envolvida. São
elas:

• O perı́odo médio de incubação (o tempo que uma pessoa passa na classe E) é de 5 dias
(segundo [3]).

• A proporção entre pacientes sintomáticos e assintomáticos é de 1 paciente sintomático para
2,5 pacientes assintomáticos. Isso decorre do trabalho coordenado pelo prof. Pedro Hallal
(UFPEL) que mediu entre os dias 23 e 25 de maio a subnotificação no Rio Grande do Sul,
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obtendo uma estimativa de 20.226 casos de COVID-19, que estavam já infectados no mı́nimo
desde o dia 15 de maio. Neste dia, haviam 5.901 casos confirmados no Estado do Rio Grande
do Sul, de onde segue a proporção observada.

• Pacientes assintomáticos possuem menor carga viral, e portanto tem menor capacidade de es-
palhamento do vı́rus, estimada em 10% da capacidade de um paciente sintomático. Veja [5]
(e também [2]).

• O tempo médio para um paciente assintomático se recuperar é de 7 dias.

• O tempo médio para um paciente sintomático recebe o diagnóstico é de 3 dias.

As duas últimas hipóteses vêm da observação dos casos no Rio Grande do Sul e dos protocolos
seguidos pela Secretaria Estadual da Saúde.

Tomando como base o modelo SEIR para disseminação de doenças, temos que o nosso trabalho
utiliza o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias:

S ′ = −α(1− q)S
(
θaIa + Is

)
E ′ = α(1− q)S

(
θaIa + Is

)
− µE

I ′a = µρaE − λaIa
I ′s = µρsE − λsIs
R′ = λaIa + λsIs.

(1)

Finalmente, as funções I e D seguem as equações{
I = Is + Ia
D′ = λsIs.

(2)

Os coeficientes acima apresentados são os que seguem:

Coeficiente Valor Observação
α Taxa de infecção * Constante a cada semana
q Coeficiente de isolamento * Medido a cada dia
θa Espalhamento assintomático 1/10 = 0.1 Menor carga viral
µ Coeficiente de incubação 1/5 = 0.2 Tempo de incubação 5 dias
ρa Proporção assintomáticos 2.5/3.5 ' 0.714 2,5 casos não registrados para 1 registrado
ρs Proporção sintomáticos 1/3.5 ' 0.286 2,5 casos não registrados para 1 registrado
λa Coeficiente de recuperação 1/7 ' 0.143 média de 7 dias infeccioso
λs Coeficiente de diagnóstico 1/3 ' 0.333 média de 3 dias até o diagnóstico

Os coeficientes que precisam ser medidos ou estimados são exatamente os coeficientes com
maior importância para a modelagem, a saber a taxa de infecção e o coeficiente de isolamento.

A taxa de infecção é uma caracterı́stica local que pode variar de acordo com o tempo. O fator
que mais influencia essa variação temporal é o grau de conscientização e de cuidados pessoais
da população. Porém, outros aspectos também tem influência, como dependência e qualidade do
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Data q Data q Data q Data q
29/02 0,327 26/03 0,574 21/04 0,543 17/05 0,524
01/03 0,424 27/03 0,554 22/04 0,428 18/05 0,405
02/03 0,273 28/03 0,591 23/04 0,433 19/05 0,400
03/03 0,285 29/03 0,648 24/04 0,418 20/05 0,386
04/03 0,301 30/03 0,529 25/04 0,474 21/05 0,416
05/03 0,296 31/03 0,519 26/04 0,567 22/05 0,401
06/03 0,275 01/04 0,489 27/04 0,441 23/05 0,464
07/03 0,329 02/04 0,522 28/04 0,434 24/05 0,558
08/03 0,428 03/04 0,508 29/04 0,420 25/05 0,403
09/03 0,289 04/04 0,543 30/04 0,401 26/05 0,403
10/03 0,293 05/04 0,613 01/05 0,529 27/05 0,386
11/03 0,278 06/04 0,505 02/05 0,456 28/05 0,392
12/03 0,288 07/04 0,473 03/05 0,525 29/05 0,369
13/03 0,295 08/04 0,462 04/05 0,421 30/05 0,416
14/03 0,372 09/04 0,457 05/05 0,423 31/05 0,522
15/03 0,452 10/04 0,586 06/05 0,410 01/06 0,393
16/03 0,322 11/04 0,505 07/05 0,409 02/06 0,392
17/03 0,321 12/04 0,560 08/05 0,391 03/06 0,383
18/03 0,367 13/04 0,470 09/05 0,420 04/06 0,368
19/03 0,398 14/04 0,475 10/05 0,420 05/06 0,403
20/03 0,420 15/04 0,466 11/05 0,466 06/06 0,425
21/03 0,568 16/04 0,433 12/05 0,412 07/06 0,529
22/03 0,695 17/04 0,441 13/05 0,454 08/06 0,369
23/03 0,574 18/04 0,485 14/05 0,423 09/06 0,367
24/03 0,575 19/04 0,568 15/05 0,402 10/06 0,382
25/03 0,580 20/04 0,452 16/05 0,445 11/06 0,480

Tabela 1: Valores utilizados como ı́ndice de isolamento social no Rio Grande do Sul, de acordo
com Inloco [4]. Veja também a Figura 2

transporte público, locais de trabalho com maior ou menor ventilação, acesso à saneamento básico,
hábitos de higiene e prevenção entre outros.

O coeficiente de isolamento é um número entre zero e um que retrata qual o percentual de
pessoas isoladas em um dado dia, por exemplo, se num dado dia temos q = 0.35, então neste
dia 35% das pessoas ficaram em casa enquanto 65% saı́ram em algum momento. Este coeficiente
pode ser medido de acordo com dados de trânsito, de transporte público e via torres de telefonia
móvel. Neste trabalho, utilizamos os dados fornecidos por Inloco [4] como base deste ı́ndice. Veja
a Tabela 1 e o gráfico apresentado na Figura 2.

Observamos que no perı́odo pré-pandêmico no Rio Grande do Sul (anterior ao dia 16 de
março), o isolamento social tinha média de 28,7% em dias de semana, 34,3% aos sábados e 43,5%
aos domingos. A partir do dia 16 de março, com as notı́cias sobre casos de COVID-19 no Rio
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Figura 2: Os valores diários de isolamento social no Rio Grande do Sul organizados em formato de
gráfico, desde o dia 29/02 até o dia 11/05. As marcações horizontais são semanais e representam
os sábados.

Perı́odo Datas Seg-Sex Sábados Domingos
Pré-epidemia de 29/02 a 15/03 28,7% 34,2% 43,5%
Inı́cio da epidemia de 16/03 a 31/03 47,8% 58,0% 67,2%
Abril de 01/04 a 30/04 46,6% 50,2% 57,7%
Maio de 01/05 a 31/05 41,4% 44,0% 51,0%
Junho de 01/06 a 30/06 40,2% 43,4% 51,3%
Total da epidemia de 16/03 a 30/06 43,2% 47,1% 55,1%

Tabela 2: As médias de isolamento social nos diversos perı́odos considerados no trabalho.

Grande do Sul se difundindo e as medidas de isolamento social regradas pelas prefeituras, pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e por associações e entidades, deu-se no dia 22/03
o maior nı́vel de isolamento social registrado, atingindo 69,5%. Após esse primeiro perı́odo de
maior isolamento, com valores acima de 50% por 11 dias consecutivos, percebemos uma lenta,
porém constante, diminuição neste ı́ndice de isolamento. Atualmente, no perı́odo entre 16/03 e
30/06, a média de isolamento em um dia de semana (sem considerar feriados) é de 42,2%, para
sábados 47,1% e domingos 55,1%. Veja a Tabela 2.

A modelagem feita neste trabalho inicia no dia 19/03 (t = 0), que é o primeiro dia onde o
Estado registrou mais de 100 casos confirmados de COVID-19 (103, para ser preciso). Portanto,
tomando como base este dia, razões técnicas nos levam a utilizar como definição que o perı́odo
denominado semana se inicia em uma quinta-feira e termina na quarta-feira subsequente. É im-
portante salientar que essa definição de semana, além de conveniente do ponto de vista logı́stico
do trabalho, auxilia a suavizar o efeito que os fins de semana possuem sobre o número de registros
de novos casos de COVID-19 no Rio Grande do Sul (é sabido que o número de novos casos cai
drasticamente durante o fim de semana).

6



Perı́odo α
De 19/03 a 25/03 3.0
De 26/03 a 02/04 3.2
De 03/04 a 09/04 0.8
De 10/04 a 16/04 2.5
De 17/04 a 23/04 3.1
De 24/04 a 30/04 2.4
De 01/05 a 07/05 2.3
De 08/05 a 14/05 1.8
De 15/05 a 21/05 1.9
De 22/05 a 28/05 0.9
De 29/05 a 04/06 1.8
De 05/05 a 11/06 1.8

Tabela 3: Valores modelados de α.

2.1 A estimativa do parâmetro α.
A seguir, explicamos a nossa estimativa da taxa de infecção α. Estamos supondo que α é constante
a cada perı́odo de uma semana iniciado em uma quinta-feira e findo na quarta-feira subsequente.
Tendo em vista que o perı́odo médio de incubação da doença é de 5 dias, estimamos o parâmetro α
em uma dada semana utilizando (indutivamente) um método de mı́nimos quadrados entre o número
de diagnósticos observado pelo modelo e os dados oficiais divulgados pela Secretaria Estadual da
Saúde (SES, veja [1]), no perı́odo de 7 dias que se inicia no sexto dia desta dada semana. Os
valores de α modelados através deste método estão divulgados na Tabela 3. Os gráficos resultantes
da modelagem, em comparação com os dados oficiais, estão na Figura 3. Os valores especı́ficos
encontrados pela modelagem, em comparação com os dados oficiais, podem ser explicitamente
encontrados na Tabela 4.

3 O momento atual.
Certos dados do modelo nos permitem observar em qual etapa da pandemia nos encontramos.
Definimos, para t ≥ 0,

Gt =
µE

λaIa + λsIs
,

e vai valer que

• O momento t é de crescimento no número de contágios quando Gt está longe, para mais, de
1;

• O momento é de estabilidade momentânea quando Gt está próximo de 1.

• O momento é de decrescimento quando Gt está longe, para menos, de 1.
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Casos Erro Casos Erro
Data Modelagem Oficiais Relativo Data Modelagem Oficiais Relativo
20/03 122 134 9,8% 1/05 2300 2413 4,9%
21/03 145 142 2,1% 2/05 2462 2491 1,2%
22/03 165 153 7,3% 3/05 2634 2535 3,8%
23/03 185 177 4,3% 4/05 2817 2780 1,3%
24/03 205 201 2% 5/05 3011 3005 0,2%
25/03 226 227 0,4% 6/05 3218 3204 0,4%
26/03 247 245 0,8% 7/05 3439 3493 1,6%
27/03 269 273 1,5% 8/05 3677 3876 5,4%
28/03 293 285 2,7% 9/05 3928 4000 1,8%
29/03 319 308 3,4% 10/05 4193 4052 3,4%
30/03 346 346 0% 11/05 4470 4463 0,2%
31/03 376 391 4% 12/05 4759 4818 1,2%
1/04 407 424 4,2% 13/05 5059 5153 1,9%
2/04 442 461 4,3% 14/05 5369 5547 3,3%
3/04 480 488 1,7% 15/05 5691 5901 3,7%
4/04 519 507 2,3% 16/05 6027 6015 0,2%
5/04 558 539 3,4% 17/05 6377 6164 3,3%
6/04 595 588 1,2% 18/05 6743 6638 1,6%
7/04 631 634 0,5% 19/05 7122 7222 1,4%
8/04 664 670 0,9% 20/05 7517 7742 3%
9/04 696 700 0,6% 21/05 7931 8317 4,9%
10/04 726 711 2,1% 22/05 8363 8775 4,9%
11/04 757 737 2,6% 23/05 8802 8879 0,9%
12/04 788 746 5,3% 24/05 9237 8954 3,1%
13/04 820 802 2,2% 25/05 9661 9439 2,3%
14/04 855 858 0,4% 26/05 10070 9852 2,2%
15/04 892 910 2% 27/05 10463 10247 2,1%
16/04 931 958 2,9% 28/05 10841 10628 2%
17/04 974 1008 3,5% 29/05 11208 11416 1,9%
18/04 1022 1033 1,1% 30/05 11576 11591 0,1%
19/04 1075 1045 2,8% 31/05 11954 11691 2,2%
20/04 1134 1123 1% 1/06 12346 12237 0,9%
21/04 1200 1140 5% 2/06 12750 12763 0,1%
22/04 1272 1265 0,6% 3/06 13171 13268 0,7%
23/04 1352 1351 0,1% 4/06 13612 13803 1,4%
24/04 1441 1471 2,1% 5/06 14074 14343 1,9%
25/04 1539 1549 0,6% 6/06 14561 14573 0,1%
26/04 1645 1609 2,2% 7/06 15072 14701 2,5%
27/04 1759 1748 0,6% 8/06 15605 15461 0,9%
28/04 1881 1915 1,8% 9/06 16157 16100 0,4%
29/04 2011 2100 4,4% 10/06 16732 16820 0,5%
30/04 2150 2304 7,2% 11/06 17334 17138 1,1%

Tabela 4: Comparação diária entre casos oficiais e modelagem. Erro médio: 2,25%.
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Figura 3: Em azul, a curva dos casos oficiais, ajustados. Em vermelho, apresentamos o gráfico
dos casos diagnosticados no mesmo perı́odo segundo o modelo deste trabalho. Observamos que a
discrepância é mı́nima, e perceptı́vel apenas nos finais de semana, que historicamente apresentam
baixa quantidade de casos registrados. No eixo x está o tempo, medido em dias a partir do dia
19/03, e no eixo y o número de casos.

Isso ocorre pois I ′(t) ≥ 0 ⇐⇒ Gt ≥ 1, com I ′(t) = 0 ⇐⇒ Gt = 1. Observamos
que o nosso definido Gt guarda diversas similaridades com o mais bem conhecido número de
reprodução, usualmente denotado por Rt, mas difere na sua definição.

O gráfico apresentado na Figura 4 mostra os valores deGt no perı́odo observado na modelagem.
Observamos que em todo o perı́odo o valor de Gt esteve acima de 0,8 e em apenas 3 dias ele ficou
de fato abaixo de 0,9, o que poderia indicar um curto perı́odo de (leve) decrescimento na época de
maior isolamento social do estado. O fato que na maior parte do perı́odo o valor de Rt ficou acima
de 1,2, juntamente com o fato que nos últimos 6 dias observados Rt ficou inclusive acima de 1,2,
indica que vivemos em um perı́odo de majoritário crescimento da pandemia no Rio Grande
do Sul, com breves perı́odos de estabilidade momentânea.

De acordo com protocolos de abertura adotados em diversos paı́ses do mundo e sugeridos pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o momento adequado para flexibilização das medidas de
isolamento social é quando estamos em um perı́odo de consistente decrescimento da pandemia, ou
seja, quando Gt é menor que 1 por um perı́odo mı́nimo que varia entre 7 e 14 dias. Tendo em vista
esta consideração, observamos que o perı́odo presente não condiz com e não é adequado para a
total flexibilização das medidas de isolamento social e pleno retorno às atividades de trabalho de
maneira presencial.
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Figura 4: Em azul, os valores diários de Gt modelados. Em vermelho, a linha de controle com o
valor 1, que define se o perı́odo é de crescimento, decrescimento ou estabilidade momentânea da
pandemia. Observe que os dois perı́odos que se têm Gt < 1 são breves e, mesmo nestes perı́odos,
o valor de Gt não fica consideravelmente abaixo de 1.

4 Projeções futuras.
Nesta seção, vamos utilizar o modelo descrito anteriormente para fazermos projeções acerca do
auge e do fim da pandemia de COVID-19 no Rio Grande do Sul. O comportamento humano e
as ações de combate à pandemia que serão - ou não serão - tomadas são imprevisı́veis, portanto é
necessário trabalhar com diversos cenários, cada qual com hipóteses distintas. Assim, a realidade
provavelmente se apresente como um (ou como uma média) destes cenários.

Os dois parâmetros a se considerar que modelam os diferentes cenários são o ı́ndice de isola-
mento social q e a taxa de contágio α. A menos quando explicitado o contrário, vamos supôr, nos
cenários que seguem, que o valor de α é a média das 4 últimas semanas, ou seja, α = 1.6.

A variável temporal utiliza t = 0 como o dia 19/03, e as modelagens se darão durante um
perı́odo de 500 dias, sem a hipótese de vacinação. Salientando que o auge da pandemia significa
o dia ou perı́odo com o maior número de novos diagnósticos, as análises que seguem observarão
três fatores:

1. O número de pacientes diagnosticados com COVID-19 no dia 31/12/20 (t = 287).

2. O número de pacientes diagnosticados com COVID-19 no dia 01/08/21 (t = 500).

3. A data do auge da pandemia, assim como o número de pacientes diagnosticados com COVID-
19 neste dia e o número de casos ativos (pacientes infecciosos sintomáticos) neste dia.
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Figura 5: Cenário 1: Em vermelho, o número de casos diagnosticados com COVID-19. Em azul,
o número de casos ativos. A modelagem utiliza os valores médios do mês de junho no ı́ndice de
isolamento social e vai até o dia 01/08/21.

4.1 Cenário 1: mantendo as condições atuais.
Neste cenário, vamos supôr que q continuará seguindo a tendência observada no mês de junho.
Especificamente, vamos utilizar q = 0.402 entre segunda e sexta, q = 0.434 aos sábados e q =
0.513 aos domingos. Neste cenário, os principais resultados são (veja também a Figura 5):

1. Dia 31/12/20 podemos ter 957.808 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

2. Dia 01/08/21 podemos ter 1.217.022 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

3. O auge da pandemia se daria no dia 09/11/20, com um total de 608.929 casos confirmados
nesse dia, sendo 157.886 destes casos ativos.

Neste momento do trabalho, nos sentimos na obrigação de fazer uma ressalva de extrema im-
portância. Este cenário apresentado não se propõe a prever o futuro. Ele serve apenas para
ilustrar o potencial de contágio da pandemia caso as ações tanto do poder público quanto
da população se mantenham equivalentes as atuais. Tendo em vista a gigantesca parcela da
população que se infectaria nesta hipótese, esperamos e confiamos que medidas drásticas de isola-
mento social por parte do poder público e de conscientização popular surtiriam efeito de redução
da taxa de contaminação e de aumento na taxa de isolamento social. Essas medidas, como ve-
remos nos cenários que seguem, têm o potencial de diminuir drasticamente o número de novas
contaminações. Em outras palavras, este cenário provavelmente não seja representativo do
futuro e serve mais como um alerta.

4.2 Cenário 2: Pequeno aumento no distanciamento social.
Neste cenário, vamos supôr que q volta para o patamar médio observado em abril. Especificamente,
vamos utilizar q = 0.466 entre segunda e sexta, q = 0.502 aos sábados e q = 0.577 aos domingos.
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Figura 6: Cenário 2: Em vermelho, o número de casos diagnosticados com COVID-19. Em azul,
o número de casos ativos. A modelagem utiliza os valores médios do mês de abril no ı́ndice de
isolamento social e vai até o dia 01/08/21.

Neste cenário, os principais resultados são (veja também a Figura 6):

1. Dia 31/12/20 podemos ter 397.511 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

2. Dia 01/08/21 podemos ter 655.791 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

3. O auge da pandemia se daria no dia 23/11/20, com um total de 305.280 casos confirmados
nesse dia, sendo 50.649 destes casos ativos.

Observamos a incrı́vel diferença entre os dados do primeiro cenário para este segundo cenário.
A quantidade total de pacientes infectadas cai praticamente pela metade a longo prazo. O auge se
dá no mesmo perı́odo, mas com a metade do total de pacientes nesta data e um terço do número de
casos ativos (o que demonstra uma menor sobrecarga no sistema de saúde). Apesar da diferença
nos casos ser grande, a diferença no ı́ndice de isolamento social não é tão grande e os ı́ndices são
alcançáveis com medidas de isolamento social como fica demonstrado pelo mês de abril.

4.3 Cenário 3: Aumento no isolamento social.
Neste cenário, vamos observar o que ocorreria se a adesão popular ao isolamento social retornasse
aos patamares observados no perı́odo inicial da epidemia, a saber q = 0.478 entre segunda e sexta,
q = 0.580 aos sábados e q = 0.672 aos domingos. Neste cenário, temos (veja também a Figura 7):

1. Dia 31/12/20 podemos ter 236.452 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

2. Dia 01/08/21 podemos ter 353.801 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

3. O auge da pandemia se daria no dia 14/09/20, com um total de 118.336 casos confirmados
nesse dia, sendo 24.284 destes casos ativos.
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Figura 7: Cenário 3: Em vermelho, o número de casos diagnosticados com COVID-19. Em azul,
o número de casos ativos. A modelagem utiliza os valores médios do final do mês de março no
ı́ndice de isolamento social e vai até o dia 01/08/21.

Este cenário mostra o efeito que um alto ı́ndice de isolamento social pode ter sobre a epidemia
de COVID-19. Embora sejam ı́ndices difı́ceis de se manter por um longo prazo, o efeito destes
ı́ndices sobre os números da epidemia é altamente positivo.

4.4 Cenário 4: voltando à normalidade.
Na direção contrária dos cenários anteriores, vamos observar o que poderia ocorrer se os ı́ndices
de isolamento social retornassem aos patamares do perı́odo pré-epidemia, mesmo com medidas de
distanciamento social e utilização dos equipamentos de proteção individual adequados (no sentido
que o valor de α = 1.6 permanece inalterado). Utilizamos, portanto, q = 0.287 entre segunda e
sexta, q = 0.342 aos sábados e q = 0.435 aos domingos. Neste cenário, temos (veja também a
Figura 8):

1. Dia 31/12/20 podemos ter 1.800.973 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

2. Dia 01/08/21 podemos ter 1.842.829 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Estado;

3. O auge da pandemia se daria no dia 05/10/20, com um total de 942.443 casos confirmados
nesse dia, sendo 411.333 destes casos ativos.

Aqui, as consequências da abertura imediata são alarmantes. O auge fica muito mais agudo,
com uma grande quantidade de pessoas infecciosas simultaneamente. Portanto, nos parece que
voltar à normalidade não é recomendável. O número de óbitos esperado, quando comparados
ao do segundo cenário, apresentaria um crescimento muito grande. Cabe aqui ainda observar o
fato de que o valor de α possivelmente não se manteria, dado que o transporte coletivo voltaria a
trabalhar com um alto número de passageiros, e as pessoas em seu dia a dia naturalmente tendem a
esquecer das medidas de proteção individuais, entre outros aspectos. Neste cenário de normalidade
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Figura 8: Cenário 4: Em vermelho, o número de casos diagnosticados com COVID-19. Em azul,
o número de casos ativos. A modelagem utiliza os valores médios do final do mês de março no
ı́ndice de isolamento social e vai até o dia 01/08/21.

os leitos hospitalares se esgotam em poucas semanas, o que poderia fazer a taxa de letalidade subir
a nı́veis bem mais altos do que os atuais. Quando observamos os dados a longo prazo, observamos
que saı́mos de um total de 655.791 pessoas infectadas no Cenário 2 contra 1.842.829 pessoas no
Cenário 4, resultando em uma diferença de mais de 1 milhão de infecções entre estes cenários.
Se a taxa de letalidade nas fases mais crı́ticas atingir o patamar de 5%, esse aumento poderia
significar a perda de 50 mil vidas a mais que no Cenário 2.
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