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Resumo

Neste trabalho, observamos qual o potencial impacto de um lockdown na quantidade de
casos registrados de COVID-19 em Porto Alegre, bem como nas hospitalizações em leitos de
UTIs.

Durante o texto, um perı́odo de lockdown (ou apenas lockdown) é um tempo no qual fica
proibida a mobilidade urbana da população de uma dada região, a não ser para a realização de
comprovada atividade essencial. O lockdown se difere das medidas de restrição até então adotadas
no Rio Grande do Sul, que por hora restringiram o comércio e acesso da população a alguns
parques e praças, mas não impediram a livre circulação. O lockdown é uma medida extrema que
deve ser adotada por perı́odos curtos e de emergência, para desafogar momentaneamente o sistema
de saúde.

1 Resultados principais.
Para detalhes técnicos da modelagem, veja a Seção 2. Por hora, apenas observamos que é utilizado
um modelo SEIR modificado que considera subnotificação de 2,5 vezes (segundo a média do RS,
via estudo estatı́stico coordenado pelo prof. Pedro Hallal, UFPEL), diferenciando pacientes sin-
tomáticos de pacientes assintomáticos e utiliza o ı́ndice de isolamento social diário fornecido pela
empresa Inloco. A modelagem se inicia no dia 23/03 (quando Porto Alegre registrava oficialmente
103 casos confirmados de COVID-19, a primeira data acima de 100 casos) e vai até o dia 31/12/20.
Utilizando a modelagem no perı́odo entre 23/03 e 05/07 o erro médio no número de casos regis-
trados em Porto Alegre ficou em 1,98%. Observe a Tabela 2 e a Figura 6 onde os valores oficiais
são comparados com os dados da modelagem. Em relação ao número de internações em UTIs,
estimamos que 5% dos casos ativos necessitam internação em leitos de UTI.

Os principais resultados obtidos estão elencados individualmente abaixo, mas, por conveniência
e para facilitar a comparação, vamos condensar as informações na Tabela 1 abaixo.
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Total de casos Máximo de Hospitalizações
Ref. Cenário em 31/12/20 casos ativos Simultâneas (5%)
1 Sem lockdown 84.713 16.172 809
2 Lockdown de 14 dias 51.106 13.338 667
3 Lockdown de 21 dias 38.686 10.743 537
4 2 lockdowns, cada um de 14 dias 29.714 7.170 359
5 3 lockdowns, cada um de 14 dias 22.856 3.075 154

Tabela 1: No cenário 1, simulamos o número de casos até o final do ano, sem lockdown. No
cenário 2, colocamos um perı́odo de 14 dias de lockdown (70% de isolamento social) entre 20/07 e
02/08. No cenário 3, este perı́odo é de 21 dias (entre 20/07 e 09/08). No cenário 4, vemos o efeito
de 2 lockdowns, cada um de 14 dias (o primeiro entre 20/07 e 02/08 e o segundo entre 14/09 e
28/09). Finalmente, no cenário 5, além destes dois perı́odos de lockdown adicionamos um terceiro
perı́odo entre 09/11 e 23/11.

A seguir, detalhamos os resultados descritos acima. Em todos os cenários, no perı́odo que não
é de lockdown, estamos considerando o nı́vel médio de isolamento social percebidos em junho
em Porto Alegre (a saber, 40,7% durante a semana, 44,9% aos sábados e 54,1% aos domingos).
Lembramos que o número de internações estimadas são apenas daqueles pacientes provenientes
de Porto Alegre e apenas aqueles que serão internados por causa de complicações da COVID-19.

Resultado 1. Ao se manterem os nı́veis de isolamento social percebidos em junho, sem lockdown,
no dia 31/12/20 Porto Alegre pode ter registrado um total de 84.713 casos de COVID-19. O
maior número de casos ativos se daria no dia 13/12/20, com 16.172 casos ativos, dos quais 809
necessitariam internação simultânea em UTIs.

Figura 1: Cenário 1 (sem lockdown). O perı́odo dos gráficos é entre os dias 23/03 e 31/12. A
esquerda, estimativa do total de casos confirmados em Porto Alegre. A direita, o número diário de
casos ativos. Observamos que o auge se apresenta apenas no final do ano.

Em contraste com o Resultado 1, observamos o efeito a longo prazo de um único lockdown,
no perı́odo de 20/07 a 02/08, com isolamento social de 70% durante todo esse perı́odo.

Resultado 2. Mantendo os nı́veis de isolamento social percebidos em junho, com a exceção do
perı́odo entre 20/07 e 02/08, onde se assume que o isolamento social chega a 70%, no dia 31/12/20
Porto Alegre pode registrar 51.106 casos de COVID-19. Neste dia terı́amos 13.338 casos ativos,
dos quais 667 necessitariam internação simultânea em UTIs.
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Figura 2: Cenário 2 (lockdown entre 20/07 e 02/08). O perı́odo dos gráficos é entre os dias 23/03
e 31/12. A esquerda, estimativa do total de casos confirmados em Porto Alegre. A direita, o
número diário de casos ativos. Observamos o lockdown imediatamente atrasa o avanço da curva
total e diminui momentaneamente o número de casos ativos (que volta a crescer quando ocorre a
reabertura).

Observe que o efeito de um único lockdown a longo prazo reduz em 27 mil o número de pessoas
infectadas com o COVID-19 na cidade1. Porém, ainda não é o suficiente para que o sistema de
saúde de Porto Alegre não entre em colapso. A seguir observamos o efeito a longo prazo de um
lockdown de 21 dias em vez de um lockdown de 14 dias.

Resultado 3. Mantendo os nı́veis de isolamento social percebidos em junho, com a exceção do
perı́odo entre 20/07 e 09/08, onde se assume que o isolamento social chega a 70%, no dia 31/12/20
Porto Alegre pode registrar 38.686 casos de COVID-19. Neste dia terı́amos 10.743 casos ativos,
dos quais 537 necessitariam internação simultânea em UTIs.

Figura 3: Cenário 3 (lockdown entre 20/07 e 09/08). O perı́odo dos gráficos é entre os dias 23/03
e 31/12. A esquerda, estimativa do total de casos confirmados em Porto Alegre. A direita, o
número diário de casos ativos. Observamos o lockdown imediatamente atrasa o avanço da curva
total e diminui momentaneamente o número de casos ativos (que volta a crescer quando ocorre a
reabertura). A diferença entre o lockdown de 14 dias para o de 21 dias é que o número de casos
ativos cai um pouco mais, o que atrasa em maior grau o retorno do crescimento do número de
casos e de casos ativos.

Alongar o lockdown também tem um efeito positivo a longo prazo. Porém, o número de
casos ativos volta a crescer algumas semanas após o término do lockdown e não é o suficiente,
a longo prazo, para resolver o problema. A seguir, vamos observar o que poderia acontecer ao
adicionarmos um segundo perı́odo de lockdown em setembro, com o primeiro lockdown de 14
dias.

1Assumindo uma taxa de letalidade de 2%, é seguro dizer que essa redução pode salvar 540 vidas.
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Resultado 4. Mantendo os nı́veis de isolamento social percebidos em junho, com a exceção do
perı́odo entre 20/07 e 02/08 e 14/09 a 28/09, onde se assume que o isolamento social chega a
70%, no dia 31/12/20 Porto Alegre pode registrar 29.714 casos de COVID-19. Neste dia terı́amos
7.170 casos ativos, dos quais 359 necessitariam internação simultânea em UTIs.

Figura 4: Cenário 4 (dois perı́odos de lockdown). O perı́odo dos gráficos é entre os dias 23/03
e 31/12. A esquerda, estimativa do total de casos confirmados em Porto Alegre. A direita, o
número diário de casos ativos. Observamos que o segundo lockdown inicia quando o número de
casos ativos está crescendo e ultrapassa a marca anterior dos casos ativos. Isso faz os números da
epidemia ficarem sob controle por mais tempo antes que os casos ativos (e consequentemente as
hospitalizações) saiam de controle.

Com a adição de um segundo perı́odo de lockdown 6 semanas após o término do primeiro,
observamos que pela primeira vez existe uma chance do sistema de saúde da cidade não entrar
em colapso. Porém, novamente perto do fim do ano os casos voltam a crescer perigosamente. Um
terceiro perı́odo de lockdown solucionaria esta questão. Esse modelo simula um cenário periódico,
com 6 semanas com distanciamento social médio seguidos por 2 semanas com lockdown forte.

Resultado 5. Mantendo os nı́veis de isolamento social percebidos em junho, com a exceção dos
perı́odos entre 20/07 e 02/08, entre 14/09 a 28/09 e entre 09/11 e 23/11, onde se assume que
o isolamento social chega a 70%, no dia 31/12/20 Porto Alegre pode registrar 22.856 casos de
COVID-19. Neste dia terı́amos 3.075 casos ativos, dos quais 154 necessitariam internação si-
multânea em UTIs.

Figura 5: Cenário 5 (três perı́odos de lockdown). O perı́odo dos gráficos é entre os dias 23/03 e
31/12. A esquerda, estimativa do total de casos confirmados em Porto Alegre. A direita, o número
diário de casos ativos. Um sistema periódico de lockdowns pode manter o número de casos ativos
sob controle, pois no perı́odo de crescimento dos casos ativos apresenta-se um novo perı́odo de
lockdown que diminui esse crescimento.
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Figura 6: Em azul, os casos oficiais registrados. Em vermelho, a curva gerada com os dados da
modelagem.

Observamos que neste cenário, o número de casos ativos em Porto Alegre fica sempre baixo,
não muito acima dos valores atuais, permitindo, assim, que o sistema de saúde da cidade não
entre em colapso. A não ser que haja uma alteração significativa no ı́ndice de isolamento social
ou na taxa de contaminação do COVID-19 em Porto Alegre, entre os cenários observados neste
modelo este é o único que consegue manter o número de pacientes em UTIs dentro da capacidade
hospitalar atual.

2 Considerações técnicas.
Salientamos que modelos matemáticos são uma aproximação simplificada da realidade. Eles apre-
sentam esboços da complexidade de certas situações, no caso abordado neste trabalho a epidemia
de COVID-19 focalizada em Porto Alegre, e possuem tanto qualidades quanto limitações, porém
eles podem servir como guia no planejamento estratégico de ações futuras. Temos que observar
que a COVID-19 é uma doença recente, e que não existem na literatura resultados clássicos e uni-
ficados sobre suas caracterı́sitcas. Em particular, pode haver algum fator ainda desconhecido que
influencie o espalhamento do vı́rus que não esteja previsto nesse estudo.

Os dados oficiais desta modelagem foram obtidos através do painel oficial de COVID-19 man-
tido pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS [1]) e coletados no dia 16/07.
Todas as projeções e simulações foram realizadas com o software R e utilizam métodos padrão
para aproximar soluções de equações diferenciais ordinárias.

A seguir, 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.
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Casos Est. Erro Casos Est. Erro Casos Est. Erro
Data Of. Mod. Rel. Data Of. Mod. Rel. Data Of. Mod. Rel.
23/03 103 103 0,0% 26/04 464 469 1,1% 31/05 1441 1474 2,3%
24/03 113 117 3,5% 27/04 477 476 0,2% 01/06 1516 1532 1,1%
25/03 131 129 1,5% 28/04 484 484 0,0% 02/06 1582 1595 0,8%
26/03 140 142 1,4% 29/04 502 493 1,8% 03/06 1704 1665 2,3%
27/03 159 155 2,5% 30/04 511 503 1,6% 04/06 1792 1742 2,8%
28/03 160 168 5,0% 01/05 524 513 2,1% 05/06 1893 1828 3,4%
29/03 176 182 3,4% 02/05 530 525 0,9% 06/06 1944 1920 1,2%
30/03 197 195 1,0% 03/05 534 537 0,6% 07/06 1977 2014 1,9%
31/03 229 209 8,7% 04/05 538 551 2,4% 08/06 2101 2111 0,5%
01/04 240 222 7,5% 05/05 556 565 1,6% 09/06 2246 2208 1,7%
02/04 268 236 11,9% 06/05 571 581 1,8% 10/06 2366 2306 2,5%
03/04 277 249 10,1% 07/05 619 598 3,4% 11/06 2412 2404 0,3%
04/04 280 263 6,1% 08/05 642 617 3,9% 12/06 2530 2503 1,1%
05/04 283 276 2,5% 09/05 651 638 2,0% 13/06 2574 2602 1,1%
06/04 297 289 2,7% 10/05 657 661 0,6% 14/06 2645 2698 2,0%
07/04 301 301 0,0% 11/05 711 687 3,4% 15/06 2756 2792 1,3%
08/04 314 313 0,3% 12/05 731 716 2,1% 16/06 2842 2883 1,4%
09/04 323 324 0,3% 13/05 796 748 6,0% 17/06 2966 2971 0,2%
10/04 324 334 3,1% 14/05 837 783 6,5% 18/06 3082 3056 0,8%
11/04 326 344 5,5% 15/05 871 822 5,6% 19/06 3160 3140 0,6%
12/04 330 354 7,3% 16/05 890 862 3,1% 20/06 3192 3222 0,9%
13/04 348 364 4,6% 17/05 895 903 0,9% 21/06 3223 3305 2,5%
14/04 373 374 0,3% 18/05 932 943 1,2% 22/06 3333 3387 1,6%
15/04 385 383 0,5% 19/05 974 983 0,9% 23/06 3443 3469 0,8%
16/04 398 393 1,3% 20/05 1026 1021 0,5% 24/06 3559 3551 0,2%
17/04 408 402 1,5% 21/05 1058 1059 0,1% 25/06 3659 3633 0,7%
18/04 410 411 0,2% 22/05 1097 1096 0,1% 26/06 3743 3715 0,7%
19/04 423 420 0,7% 23/05 1113 1133 1,8% 27/06 3795 3797 0,1%
20/04 425 428 0,7% 24/05 1142 1171 2,5% 28/06 3822 3879 1,5%
21/04 429 436 1,6% 25/05 1191 1210 1,6% 29/06 3941 3960 0,5%
22/04 440 443 0,7% 26/05 1251 1249 0,2% 30/06 4066 4039 0,7%
23/04 441 450 2,0% 27/05 1289 1289 0,0% 01/07 4127 4116 0,3%
24/04 449 456 1,6% 28/05 1332 1331 0,1% 02/07 4210 4193 0,4%
25/04 453 462 2,0% 29/05 1402 1375 1,9% 03/07 4292 4268 0,6%
26/04 464 469 1,1% 30/05 1429 1422 0,5% 04/07 4327 4344 0,4%

Tabela 2: Comparativo entre os casos oficialmente registrados e o número de casos estimado pelo
modelo. O erro relativo médio é de 1,98%.
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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 da cidade com seus proto-
colos de testagem.

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 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.

• Ia os infecciosos assintomáticos.

• Is os infecciosos sintomáticos.

• R os retirados.

A transição de pessoas entre classes distintas segue o esquema apresentado na Figura 7. Além
dessas funções apresentadas, utilizaremos as funções auxiliares abaixo.

• I = Is + Ia o total de pacientes infecciosos.
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Figura 7: 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).

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

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.

• 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 receber o diagnóstico é de 3 dias.

Tomando como base o modelo SEIR para disseminação de doenças, temos que o nosso trabalho
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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
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.

Observamos que no perı́odo pré-pandêmico em Porto Alegre (anterior ao dia 16 de março),
o isolamento social tinha média de 26,7% em dias de semana, 33,8% aos sábados e 43,2% aos
domingos. A partir do dia 16 de março, com as notı́cias sobre casos de COVID-19 no Rio Grande
do Sul se difundindo e as medidas de isolamento social adotadas pela prefeitura, deu-se no dia
22/03 o maior nı́vel de isolamento social registrado, atingindo 72,3%. Após esse primeiro perı́odo
de maior isolamento, com valores acima de 50% por 18 dias consecutivos (entre 21/03 e 07/04),
percebemos uma lenta, porém constante, diminuição neste ı́ndice de isolamento. Atualmente, no
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Perı́odo Datas Seg-Sex Sábados Domingos
Pré-epidemia de 01/02 a 15/03 26,7% 33,8% 43,2%
Inı́cio da epidemia de 16/03 a 31/03 50,1% 61,2% 69,9%
Abril de 01/04 a 30/04 50,7% 54,7% 62,1%
Maio de 01/05 a 31/05 44,2% 47,6% 55,5%
Junho de 01/06 a 30/06 40,7% 44,9% 54,1%
Total da epidemia de 16/03 a 10/07 45,8% 50,3% 59,0%

Tabela 3: As médias de isolamento social em Porto Alegre.

Perı́odo α Perı́odo α
De 19/03 a 25/03 2.6 De 15/05 a 21/05 1.1
De 26/03 a 02/04 2.0 De 22/05 a 28/05 1.8
De 03/04 a 09/04 1.0 De 29/05 a 04/06 2.8
De 10/04 a 16/04 1.5 De 05/06 a 11/06 1.4
De 17/04 a 23/04 1.7 De 12/06 a 18/06 1.0
De 24/04 a 30/04 2.8 De 19/06 a 25/06 1.3
De 01/05 a 07/05 2.7 De 26/06 a 02/07 1.2
De 08/05 a 14/05 3.0 De 03/07 a 09/07 1.6

Tabela 4: Valores modelados de α.

perı́odo entre 16/03 e 10/07, a média de isolamento em um dia de semana (sem considerar feriados)
é de 45,8%, para sábados 50,3% e domingos 59,0%. Veja a Tabela 3.

2.1 A estimativa da taxa de contaminação.
A seguir, explicamos a nossa estimativa da taxa de contágio 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
Municipal da Saúde [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 4. Os gráficos resultantes
da modelagem, em comparação com os dados oficiais, estão na Figura 6. Os valores especı́ficos
encontrados pela modelagem, em comparação com os dados oficiais, podem ser explicitamente
encontrados na Tabela 2. Durante o perı́odo das projeções, se utilizou α = 1.6.
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[1] Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Pmpa - coronavı́rus em porto alegre. Dis-

ponı́vel em https://infografico-covid.procempa.com.br/, acessado em 16/07/2020.

10



[2] Ferretti et al. Quantifying sars-cov-2 transmission suggests epidemic control with digital con-
tact tracing. Science, 2020. DOI 10.1126/science.abb6936.

[3] Nedjati-Gilani G et al. Ferguson NM, Laydon D. Impact of non-pharmaceutical interventions
(npis) to reduce covid-19 mortality and healthcare demand. 2020. Imperial College London,
DOI: https://doi.org/10.25561/77482.

[4] Inloco. Mapa brasileiro da covid-19. Available in
https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/.

[5] Jonathan Roux, Clément Massonnaud, and Pascal Crepey. COVID-19: One-month impact of
the French lockdown on the epidemic burden. working paper or preprint, April 2020.

11


	Resultados principais.
	Considerações técnicas.
	A estimativa da taxa de contaminação.


