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Resumo

Analisamos a quantidade diária e o crescimento no número de pacientes diagnosticados
com COVID-19 no Estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre, com base nos
dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e da Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre. Os dados são tratados do ponto de vista matemático e a análise aqui
feita não trata dos aspectos epidemiológicos da doença.

1 Introdução.
O primeiro caso de COVID-19 no Rio Grande do Sul foi divulgado no dia 10 de Março de 2020 [4].
Atualmente, se estabelece a data de coleta do material para testagem de COVID-19 como a data
de registro do caso. Em particular, os dados oficiais utilizam o dia 29 de Fevereiro de 2020 como
a data do primeiro caso confirmado de COVID-19 no Rio Grande do Sul [3] e o dia 08 de Março
de 2020 como a data do primeiro caso confirmado em Porto Alegre [1, 2].

Em um estágio inicial de uma pandemia o número total de pacientes infectados com uma dada
doença cresce com um comportamento exponencial. Especificamente, é esperado que o número
total de casos a cada dia seja multiplicado por uma mesma constante positiva, de modo que o cres-
cimento exponencial é também chamado de crescimento geométrico. Partimos deste pressuposto
em diversas das análises que trazemos a seguir.

2 Dados do Rio Grande do Sul.
O número de pacientes do Rio Grande do Sul diagnosticados com COVID-19 (retirados de [3], no
dia 02/04 as 22h00) segue os dados apresentados na Tabela 1, organizados em formato de gráfico
na Figura 1. Este gráfico se encontra em escala linear, onde a origem representa o dia 29/02 e as
marcações verticais se dão a cada 7 dias, de modo que o ponto mais a direita do gráfico representa
o dia 01/04.
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Figura 1: Número de pacientes infectados com COVID-19, por data, no Estado do Rio Grande do
Sul.

2.1 Primeira análise.
Diversos estudos de crescimento no número de infecções tomam como base o primeiro dia no qual
a região atingiu o seu 50◦ caso. No caso do Rio Grande do Sul, podemos tomar como base o dia
16/03, quando o Estado registrava 68 casos.

Observamos que, a partir desse dia, o número de casos (mais que) duplicou em um perı́odo de
3 dias, atingindo a marca de 149 casos em 19/03. Porém, após este dia, foi apenas no dia 29/03 que
o número de casos registrados voltou a duplicar, atingindo 300 casos, veja os pontos destacados na
Figura 2.

A partir desta discussão, pode-se afirmar que durante o perı́odo entre 16/03 e 19/03 o cresci-
mento no número de casos (dobrando em 3 dias) foi bastante superior ao crescimento observado
entre 19/03 e 30/03 (onde os casos dobraram em 11 dias).

2.2 Segunda análise.
Podemos fazer a mesma análise acima tomando como base o dia 15/03, onde o Estado tinha 37
casos confirmados. A partir dessa data, o número de casos mais do que dobrou em apenas dois
dias, pois em 17/03 o número de casos confirmados era de 92 casos. O total de casos confirmados
duplicou 3 dias depois, chegando a 186 casos no dia 20/03. Porém, após o dia 20, nota-se que o
número de casos demorou 11 dias para duplicar novamente, atingindo apenas no dia 01/04 a marca
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Figura 2: No perı́odo de três dias entre 16/03 e 19/03, a quantidade de casos no RS mais que
duplicou. Para duplicar novamente, de 19/3 a 30/3, foram necessários 11 dias.

Data Casos Data Casos
29/02 1 20/03 186
01/03 2 21/03 195
09/03 5 22/03 210
10/03 7 23/03 228
11/03 9 24/03 244
12/03 13 25/03 258
13/03 18 26/03 266
14/03 30 27/03 282
15/03 37 28/03 292
16/03 68 29/03 300
17/03 92 30/03 324
18/03 118 31/03 360
19/03 149 01/04 386

Tabela 1: Os dados diários utilizados na Figura 1, por data de registro de novos casos.
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Figura 3: Durante 15/03 e 17/03, o número de casos de pessoas infectadas com COVID-19 no
Rio Grande do Sul duplicou. O mesmo fato (duplicação do número de casos) se deu entre 17/03 e
20/03 e entre 20/03 e 01/04.

de 386 casos. Veja o gráfico apresentado na Figura 3.

2.3 Número de novos casos registrados.
O gráfico com o número de novos casos registrados por dia é apresentado na Figura 4.

A (aparente des)organização deste gráfico nos mostra perı́odos com distintos comportamento
de crescimento. Por exemplo, no perı́odo compreendido entre 29/02 e 20/03 (com a exceção dos
dias 14 e 16) o número de novos casos aumentou dia após dia, o que demonstra um crescimento
acelerado. Este gráfico também possibilita a visualização onde houve uma redução considerável
no avanço da doença, especificamente entre os dias 21/03 e 29/03. Os próximos dias poderão
nos mostrar se o perı́odo após o dia 29 será de grande expansão, com barras cada vez mais altas
(crescimento acelerado) ou se as barras permanecerão estáveis por mais tempo.

2.4 Conclusão.
O número de casos de COVID-19 no Estado do Rio Grande do Sul vem crescendo. Porém, ob-
servamos que nos perı́odos mais recentes (em especial no perı́odo compreendido entre os dias
21/03 e 29/03), a curva que representa o número total de infectados está com um crescimento mais
controlado do que nos primeiros dias de infecção.
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Figura 4: Número de novos casos por dia no Rio Grande do Sul.

3 Análise dos dados de Porto Alegre.
A Secretaria Municipal da Saúde apresenta, desde o dia 23/03, boletins diários mostrando a evolução
do número de casos de pacientes diagnosticados com COVID-19 em Porto Alegre. No que segue,
utilizamos os dados presentes no Boletim No11/2020 [2], atualizado até o dia 02/04. Os dados
estão apresentados na Tabela 2 e organizados em formato de gráfico na Figura 5. Neste gráfico, a
origem representa o dia 08 de março e as marcações verticais se dão a cada 7 dias. Utilizamos os
mesmos raciocı́nios de anteriormente nas nossas análises.

Tomamos como base o dia 17/03, com 47 casos confirmados. O número de casos em Porto
Alegre (mais que) duplicou no perı́odo de 6 dias entre 17/03 e 23/03. Após esta data, o número
total de casos (praticamente) duplicou novamente no perı́odo de 8 dias entre 23/03 e 31/03. Isso
indica que durante o segundo perı́odo acima, o crescimento exponencial foi mais diluı́do.

Consideramos a seguir o número de novos casos por dia em Porto Alegre. Observando a Fi-
gura 6, vemos que, salvo no dia 31/03, a número novo de casos em todos os dias está limitado
superiormente por um valor fixo (no caso, 17) e em várias ocasiões os números são razoavelmente
menores que este valor. Isso nos leva a observar que o total de número de casos registrados apre-
sentado na Figura 5 está crescendo de maneira controlada, com uma cota superior linear.

Embora o crescimento linear no número de casos de uma pandemia não seja um compor-
tamento esperado a longo prazo, é importante observar que, no perı́odo entre 17/03 e 30/03, a
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Data Casos Data Casos
08/03 1 21/03 79
09/03 2 22/03 87
10/03 2 23/03 101
11/03 4 24/03 109
12/03 7 25/03 124
13/03 8 26/03 129
14/03 15 27/03 140
15/03 19 28/03 143
16/03 35 29/03 154
17/03 47 30/03 170
18/03 58 31/03 200
19/03 64 01/04 210
20/03 77 02/04 227

Tabela 2: Os dados diários registrados em Porto Alegre.

quantidade de casos em Porto Alegre não apresentou aceleração e se comportou como uma função
linear (veja o gráfico apresentado na Figura 7 para um comparativo).

Também salientamos que o aparente crescimento linear pode ser apenas uma questão de escala.
Essa hipótese significaria que o ápice de contágio da doença ainda está longe e que o crescimento
exponencial não é distinguı́vel do linear, dado que o perı́odo considerado (por volta de duas se-
manas) é pequeno diante do todo. Porém, é notável que, mesmo assumindo um comportamento
exponencial de base próxima de 1, o crescimento após o dia 17/03 foi mais diluı́do que o cresci-
mento nos dias iniciais, onde passamos de 1 a 47 casos em apenas 9 dias.

3.1 Projeções.
Neste estágio inicial da epidemia, projeções não são confiáveis, devido aos números ainda serem
baixos e o tempo de evolução do sistema pequeno. Porém, nos permitimos uma projeção obser-
vando os dias iniciais de infecção em Porto Alegre (entre 08/03 e 17/03), época durante a qual as
medidas de restrição da interação populacional e medidas individuais de higiene e distanciamento
ainda não tinham como surtir efeito. Observamos que neste perı́odo, se t é o número de dias após
a primeira infecção, uma função exponencial que se aproxima razoavelmente do gráfico de casos
registrados no perı́odo é a função f(t) = (1, 54)t (veja a Figura 8).

A partir desta observação, seria possı́vel que no dia 02/04, que corresponde a t = 25, a doença
tivesse o potencial de infectar um total de (1, 54)25 ' 48.754 pacientes em Porto Alegre com a
doença COVID-19.

Argumentamos que anteriormente ao dia 20/03, a prefeitura de Porto Alegre fazia testes em
todos os pacientes suspeitos de COVID-19, mas após esta data (onde comprovou-se contágio co-
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Figura 5: Crescimento dos casos confirmados de COVID-19 em Porto Alegre. Em destaque, os
dias utilizados na próxima análise.

munitário) passou a testar apenas profissionais da saúde que apresentassem sintomas ou pacientes
que apresentam sintomas graves ou muito graves da doença. Com base em estudo [5] realizado na
região de Wuhan, China, dividimos os pacientes diagnosticados ou os casos projetados nos grupos:

A. Casos leves e assintomáticos – 80% dos casos;

B. Casos graves (necessitam tratamento com oxigênio) – 15% dos casos;

C. Casos muito graves (necessitam respirador e internação em UTI) – 5% dos casos.

Com base nesta observação, podemos estimar que 2437 pacientes em Porto Alegre (5% dos
48.754 projetados caso o crescimento anterior ao dia 17 se mantivesse) hoje poderiam estar apre-
sentando sintomas muito graves da doença, caso nenhuma medida de isolamento social houvesse
sido tomada. Mesmo contabilizando, em adição aos 227 confirmados até a data de 02/04 os 228
casos ainda em análise, obtemos não mais do que 455 pacientes com sintomas graves de COVID-
19. Ou seja, essa análise mostra que as medidas de distanciamento social podem ter reduzido
drasticamente o número de pessoas infectadas e, consequentemente, o número de óbitos.
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Figura 6: Novos casos por dia em Porto Alegre. A origem representa o dia 08/03.
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Figura 7: No perı́odo entre 17/03 e 30/03, o número de casos em Porto Alegre cresceu de maneira
semelhante a linear, com uma média de aproximadamente 9,5 novos casos por dia.

Figura 8: O gráfico dos casos em Porto Alegre, juntamente com o gráfico da função f(t) =
(1, 54)t.
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