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O novo Coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela pandemia do COVID-19, está causando grande impacto no mundo
em 2020. A doença se alastrou rapidamente em todos continentes e trouxe sérias alterações na gestão da saúde, na
política e na economia dos países. A Embrapa tem especialização e foco na pesquisa, desenvolvimento e inovação na
agropecuária, mas assim como outras entidades públicas e privadas, tem procurado contribuir nos esforços para o
controle dessa enfermidade e reduzir seus efeitos na sociedade. A empresa disponibilizou informações, orientando os
produtores a se prevenirem da doença e também sobre os impactos da pandemia nas cadeias produtivas. Em outra frente,
a Embrapa Suínos e Aves, por meio de seu Laboratório de Sanidade e Genética Animal e de pessoal capacitado, apoia o
Ministério da Saúde cooperando com o Laboratório Central Saúde Pública - LACEN-SC na realização dos diagnósticos
para SARS-CoV-2 por RT-PCR em tempo real, agilizando, assim, a obtenção dos diagnósticos.
A epidemia de SARS-CoV-2, que pode cursar como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), teve os primeiros
casos reportados na China em dezembro de 2019, segundo relatos oficiais das autoridades chinesas e da OMS Organização Mundial de Saúde (WHO, 2020). Apesar do vírus e da doença guardarem semelhanças com o SARS-CoV-1
e MERS-CoV (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), apresentam também diferenças importantes tanto em termos
virais, principalmente na glicoproteína “S” que se localiza na superfície viral e serve como alvo de interação para que o
vírus se ligue ao receptor celular ECA 2 (Enzima conversora de angiotensina 2), principal receptor celular utilizado pelo
vírus para entrar na célula do hospedeiro humano; como em termos da patologia e da epidemiologia, sendo o SARS-CoV2 um vírus de alta contagiosidade e fácil transmissão de pessoa para pessoa (Xu et al., 2020; Roncati et al., 2020).
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Neste estudo os autores realizaram uma análise dos dados oficiais disponíveis, com o uso de ferramentas de modelagem
epidemiológica, para obter inferências sobre a evolução e a possível duração da pandemia. O objetivo foi o de contribuir
com informações numéricas, objetivas e bem fundamentadas com os formuladores das políticas de enfrentamento e com
os tomadores de decisões na superação desse importante e sensível problema, evitando decisões que possam ter forte
conteúdo emocional e de pânico. É possível estimar matematicamente o impacto das ações de enfretamento da COVID19 na mortalidade e também em outros indicadores socioeconômicos. No Brasil, no início da pandemia, devido ao
desconhecimento da epidemiologia, da patogenicidade da nova doença e pela população se encontrar susceptível, havia
motivos para o pânico, demora e tomada de algumas decisões sem o devido embasamento técnico. Contudo, no momento
atual, é fundamental utilizar teorias e conhecimentos básicos sobre epidemias para simular com base em dados o que está
ocorrendo em cada local.
Um método básico para isso é o modelo SIR – Suscetíveis, Infectados e Removidos (pessoas que se recuperam ou
morrem), que é amplamente conhecido na literatura epidemiológica para averiguar a dinâmica de uma epidemia. Os
autores realizaram uma simulação para populações de dois tamanhos (1.000 e 5.000 indivíduos) e com número de
reprodução básico (R0) de 2 e 3, que podem muito bem representar a velocidade de infecção da COVID-19 (estimado em
2,43 para os dados da China). Para isso assumiu-se que um indivíduo infectado permanece transmitindo o agente
infeccioso por uma média de seis dias, embora valores extremos possam variar de 3 a 20 dias (Maugeri et al., 2020). Com
o passar do tempo o indivíduo se cura, e torna-se imune, ou morre e consequentemente não mais transmite o vírus. A
Figura 1 apresenta simulações para pessoas nas seguintes situações: Infectados acumulados, novos infectados a cada dia,
infectados e removidos, que são os curados ou que faleceram.
A

B

C

D
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Figura 1. Estimativa da frequência de infectados, novos infectados, infectados acumulados e removidos em função do R0,
tamanho da população
(A: N = 5000 e R0 = 3; B: N = 1000 e R0 = 3; C: N = 5000 e R0 = 2; D: N = 1000 e R0 = 2) e tempo decorrido, em dias, após o
primeiro infectado.

De acordo com o modelo é possível inferir que na população de tamanho 1.000 (Figura 1.B e D) a epidemia atinge o pico
de novos infectados com mais rapidez do que na população de tamanho 5.000 (Figura 1.A e C). Valores de R0 maiores
implicam em maior pico de novos infectados e menor tempo para que o pico ocorra. Os dois R0 simulados são bem
plausíveis para a pandemia de COVID-19 que está ocorrendo no mundo, podendo em alguns lugares ter um R0 mais
baixo, como 2, ou mais alto, como 3. Com R0 de 2 a curva de novos casos é suave e atinge um pico com 30 indivíduos
(no dia 38) para a população de 1.000 indivíduos (Figura 1.D) e um pico de 149 novos infectados (no dia 49) para uma
população de 5.000 indivíduos (Figura 1.C). Ao passo que com um R0 de 3 a curva de novos casos atinge um pico com
71 indivíduos (no dia 23) para a população de 1.000 indivíduos (Figura 1.B) e um pico de 349 novos infectados (no dia
28) para uma população de 5.000 indivíduos (Figura 1.A). Contudo, considerando-se que na população com 1.000
indivíduos tem-se 100 infectados, isso mostra que a infecção está no dia 26 da epidemia para o R0 de 2 (Figura 1.D) e no
dia 19 para o R0 de 3 (Figura 1.B), portanto a apenas 12 e 4 dias do pico da curva de novos casos, respectivamente. Para
a população de 5.000 estar-se-ia nos dias 25 e 18 da epidemia, para R0 2 (Figura 1.C) e 3 (Figura 1.A), respectivamente,
e a 24 e 10 dias para o pico da curva. Ademais, como o número de casos positivos identificados (testados) é
proporcionalmente baixo em relação às pessoas realmente infectadas (estimado em 14 infectados reais/um testado
positivo no Brasil por Alves et al. (2020)), mesmo numa população de 5000 indivíduos o pico da curva de novos casos
pode estar muito próximo ou já ter sido atingido, pois dividindo-se o valor do pico por 14 ter-se-ia o máximo de 25 novos
casos positivos diários testados. Logo, nessa situação, o pico da curva de novos casos estaria muito próximo de ser
atingido. O número de habitantes (dividindo-se pela relação entre número de infectados reais e número de testados
positivos) de um município pode ser utilizado como tamanho da população para ter um parâmetro de decisão, ou quando
se pensa em atuar num compartimento específico como numa empresa em si pode-se utilizar o número de colaboradores
como tamanho da população, uma vez que o vírus que propaga em agrupamentos (Jia et al., 2020). Obviamente, a
restrição na população humana não é tão hermética como num rebanho animal, pois pessoas circulam, moram com outras
que frequentam outros locais e nas empresas ocorrem substituições. Assim, há risco em assumir essa pressuposição, mas
o principal contato diário dos colaboradores de uma empresa normalmente é com os próprios colegas. De qualquer forma,
isso deve ser avaliado caso a caso.
Aplicando esse modelo aos dados de países como Espanha, Itália, Alemanha e Israel, (disponíveis na plataforma
https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data - Ritchie et al., 2020) onde a epidemia de COVID-19 já ultrapassou
https://correio.embrapa.br/service/home/~/Nota_Tecnica_4256629.html?auth=co&loc=pt_BR&id=145127&part=2

3/12

26/05/2020

SEI/EMBRAPA - 4256629 - Nota Técnica

há algum tempo o pico de novos casos, com valor inicial de infectados igual a 10, observa-se que o R0 nesses países
variou de 1,7 a 2,3, indicando o que aconteceria nas simulações acima (Figura 2). Foi utilizado o método de mínimos
quadrados para obter as estimativas dos parâmetros do modelo e incluído um parâmetro a mais, denominado percentual
de suscetíveis inicial. O resultado mais importante da modelagem desses países é que o percentual inicial da população
suscetível é muito baixo, sendo de 0,23% na Alemanha, 0,24% em Israel, 0,40% na Itália e 0,58% na Espanha. Esse
valor, denominado de percentual de suscetíveis inicial, corresponde aos indivíduos que podem ficar doentes e testarem
positivo. É um parâmetro que depende da capacidade de realização de testes, da taxa de mortalidade, da taxa de
recuperação dos pacientes (que depende da qualidade do sistema de saúde), da proporção da população nos grupos de
risco e da possibilidade de haver alguma proteção imunológica cruzada com outros Betacoronavirus que causam doenças
respiratórias em humanos (Kissler et al., 2020). A mortalidade na população será uma fração pequena dos suscetíveis
iniciais, maior ou menor dependendo do local.
Outra estratégia para ter um modelo de apoio à decisão específico em cada local/região é aplicar o modelo SIR conforme
definido para os países, usando a taxa de remoção de 0,12%, apresentada na Alemanha, ou menor, e estimar os outros
dois parâmetros do modelo (percentual de suscetíveis inicial e R0) para verificar como os dados se comportam,
atualizando as estimativas dos parâmetros diariamente. Exemplos de modelos estimados com dados de quatro municípios
brasileiros são apresentados na Figura 3, considerando taxa de remoção de 0,12% e número inicial de infectados igual a
1. Todos os quatro municípios aplicaram restrições à circulação de pessoas e fechamento de escolas para aulas
presenciais. Atualmente, todos eles mantem as escolas fechadas, mas com comércio e outros serviços abertos e aplicando
medidas de distanciamento social, uso de máscara e medidas de higiene. Aparentemente os municípios A (Concórdia) e B
(Chapecó) tiveram maior período e restrições à circulação da população, seguidos do município C (Passo Fundo), tendo
menor período e grau o município D (Erechim). Como são municípios com populações de tamanhos médios, o ajuste do
modelo medido pelo coeficiente de determinação (R²) não é dos melhores, mas, mesmo assim, tem sua utilidade. Nota-se
que no município A (Concórdia) o R0 estimado foi alto, de 3,1 e o percentual de suscetíveis inicial estava em 0,57%,
aparentando que o pico da curva de novos casos tinha sido atingido. No município B (Chapecó) o R0 estimado foi de 2,0
e o percentual de suscetíveis inicial estava em 0,76%, maior que o dos países da Figura 2. Nesse caso assumir que o pico
da curva de novos casos já foi atingido é mais complicado, uma vez que os novos casos diários parecem ainda estar
aumentando. O município C (Passo Fundo) com R0 de 2,1 e percentual de suscetíveis iniciais de 0,29% tem registros de
novos casos mais dispersos do que os municípios A e B. O pico de novos casos parece ter ocorrido 10 dias atrás. Os
dados do município D (Erechim) são ainda mais dispersos que os do município C, não sendo possível estimar os
parâmetros do modelo com base só nos dados. No gráfico é apresentado um modelo subjetivo, considerando em parte os
dados, mas sem o melhor ajuste para o modelo. Apesar de o primeiro caso positivo ter ocorrido no município em meados
de março, o número de novos casos oscila entre muitos zeros e o máximo de 10 por dia no penúltimo dia, parecendo não
haver contaminação comunitária sustentada com aumento no número de novos casos. Esses modelos são indicativos,
devendo ser tomados como tal. Não representam uma verdade absoluta, sendo uma abstração da realidade, baseados nos
dados e em pressupostos assumidos. Gershon et al. (2020) também defende o uso de modelos específicos para cada
situação, uma vez que vírus se comporta de forma variada nos diferentes grupos de risco, bem como depende das
interações entre eles e com a população em geral.
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Figura 2. Modelo SIR aplicado a alguns países. Fonte de dados: Ritchie et al. (2020), atualizado em 15/05/2020.

Uma observação importante é a de que a partir de maio de 2020, enquanto este artigo era escrito, os diagnósticos rápidos
começaram a ser feitos, testando-se anticorpos do sangue para infecção recente (Imunoglobulina M (IgM)), ou de
períodos anteriores (Imunoglobilina G (IgG)), os quais fornecem proteção a longo prazo e tem sido usados no diagnóstico
de pacientes menos graves não internados. Diferente do RT-PCR (Transcrição Reversa da Reação da Polimerase em
Cadeia) que analisa a presença de ácido nucleico viral na amostra de secreção da orofaringe, portanto, indicativo da
presença de vírus, os testes rápidos que detectam anticorpos (IgM ou IgG) indicam indiretamente que o organismo
respondeu à infecção pelo vírus, formando anticorpos específicos contra o mesmo, mas que pode não ter mais a presença
do referido agente. Os testes rápidos são mais baratos e disponíveis em farmácias e hospitais, contudo, o ponto negativo é
que o paciente só vai testar positivo de 10 a 14 dias após o surgimento dos primeiros sinais clínicos (To et al., 2020).
Estes testes têm um efeito no aumento do número de pacientes testados e, consequentemente, na identificação de
positivos, pois o RT-PCR é um teste molecular mais caro, que exige equipamentos, reagentes caros e escassos, diferente
do teste rápido. Assim aumenta o número de testados com menor gravidade o que tem um efeito no modelo. Um exemplo
recente é do município A que certo dia teve 17 indivíduos positivos identificados por testes rápidos e 1 identificado por
RT-PCR, porém com redução na ocupação de leitos hospitalares por COVID-19. Isso indica que estão sendo identificados
casos menos graves da doença e até casos não sintomáticos, o que produz aumento nos números, pelo resultado da
realização de maior número de testes, sem necessariamente mostrar a dinâmica atual de disseminação do vírus, mas de
um período anterior. Assim é importante levar este efeito em consideração quando se analisa populações com ampliação
do número de testes e diagnósticos.
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Figura 3. Modelo SIR aplicado a quatro municípios brasileiros com dados reais atualizados em 20/05/2020.

Finalmente ao examinar a taxa de mortalidade por milhão de habitantes da população brasileira por COVID-19 nota-se
que ela é baixa quando comparada a de outros países, conforme apresentada na Figura 4. Assume-se que a mortalidade
por coronavírus é um dado mais fidedigno à realidade da pandemia no Brasil do que o número de casos positivos, uma
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vez que o percentual de assintomáticos e sintomáticos não testados é muito elevado, não representando a real dimensão
da doença. Para tornar os países mais próximos em termos de tamanho da população e reduzir o viés da mortalidade
inicial, considerou-se que a epidemia estava em plena evolução em cada país somente quando ele apresentava um valor
acumulado de 0,5 mortes confirmadas por milhão de habitantes. A informação é apresentada em mortes diárias
confirmadas por milhão de habitantes (dados disponíveis em https://www.worldometers.info/coronavirus (Worldometer,
2020) e covid.saude.gov.br (Brasil, 2020)). Nota-se que a curva de mortalidade da Espanha é a mais elevada, seguida pela
Itália, França, Suécia, Estados Unidos (EUA), Portugal, Alemanha, Brasil e Israel. A Suécia, mesmo adotando um
modelo menos restritivo, sem ter imposto restrições oficiais à população (com orientação para o distanciamento social e
com as crianças tendo aulas presenciais) tem uma curva de mortalidade acumulada até o dia 20 de maio, menor do que da
Espanha, França e Itália, o que pode indicar que a quarentena nesses países não fez grande diferença na mortalidade
populacional. Comparada com outros países nórdicos, a Suécia apresentou neste período maior mortalidade acumulada
por milhão de habitantes (dados não mostrados no gráfico: Suécia: 376; Dinamarca: 97; Finlândia: 55; Noruega: 43; e
Islândia: 29), o que poderia indicar um efeito benéfico da quarentena nesses outros países. Estes, contudo, são menos
populosos que a Suécia e, caso ocorra uma segunda onda de infecção, a mortalidade pode crescer, pois a imunidade de
rebanho possivelmente ainda não foi atingida (Franks, 2020), além dos impactos negativos decorrentes das rigorosas
restrições impostas nestes países. Estas são hipóteses plausíveis, porém, só poderão ser comprovadas em futuros estudos.

Figura 4. Mortalidade acumulada confirmada para COVID-19 no decorrer da epidemia em cada país.

Artigo do Dr. Thomas Meunier (2020), no prelo da revista medRxiv, também demonstra que a quarentena não funcionou
nesses países. Israel é outra incógnita, pois mesmo sem muitas restrições, apresenta baixa mortalidade. Um dos fatores
que melhor explica a altura de cada curva desses países é a proporção de pessoas idosas, acima de 64 anos de idade, pois
se trata de grupo etário com maior risco. A percentagem de idosos é de 20,3% nos países europeus, 15,8% nos EUA, 12%
em Israel e de 8,9% no Brasil. Esse único fato reduziria a mortalidade da população brasileira por COVID 19 em
praticamente 2,5 vezes em relação aos países europeus considerando-se um sistema de saúde semelhante, o que pode não
ocorrer. Contudo, existem outros fatores que contribuem para menor mortalidade, principalmente o sistema de saúde de
cada país. Dados de mortalidade geral de países europeus disponíveis no site https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
(Mølbak et al., 2020) mostram que a Alemanha, por exemplo, mantém praticamente inalterada a curva de mortalidade em
surtos de gripe ocorridos na Europa durante as estações frias do ano, enquanto a Espanha, a França e a Itália apresentam
claros picos de mortalidade. Enfim, considerando apenas os 54 dias após a ocorrência de 0,5 mortes acumuladas por
milhão de habitantes, é possível calcular que nesse período a COVID-19 representou 10% do total as mortes ocorridas no
Brasil, considerando a mortalidade anual de 0,6% da população, conforme publicado pelo IBGE. Tomando-se o período
de 80 dias desde o primeiro caso positivo, esse valor cai para 6,8%.
Fazendo a mesma análise para as Unidades da Federação do Brasil, apresentada na Figura 5, observa-se que no estado do
Amazonas, onde os efeitos do COVID-19 estão mais sérios, a mortalidade até dia 38 estava abaixo da dos países
europeus, tendo valores similares aos dos EUA e da Suécia (em torno de 200 mortes por milhão de habitantes até esse
dia). Porém, no período posterior, esses dois países mantiveram uma taxa média diária de 4,8 e 6,6 mortes por milhão de
habitantes, respectivamente, enquanto o estado do Amazonas acelerou a taxa atingindo uma média diária de 14 mortes
por milhão de habitantes (próxima à mortalidade média diária para todas as causas esperada para o Brasil de 0,6% ao ano
– IBGE), com a mortalidade acumulada no dia 52 similar à observada para França e Itália (em torno de 375 mortes por
milhão de habitantes). Estes países estão na fase de desaceleração da taxa de mortalidade diária devido a COVID-19.
Mesmo para o estado de São Paulo, que é o mais populoso, a mortalidade é próxima à da Alemanha até o dia 20 de maio.
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Ampliando a visualização dos dados, como mostrado na Figura 5, nota-se que a Região Norte é a que tem maior impacto
na mortalidade, seguida das Regiões Nordeste e Sudeste. As Regiões Sul e Centro-Oeste têm as menores mortalidades,
sendo que os estados da Região Sul já se encontram pelo menos no dia 47 após 0,5 mortes por milhão de habitantes,
atingindo a mortalidade acumulada de no máximo 14 mortes por milhão de habitantes. Esse valor representa 1,8% do
total das mortes esperadas nesses estados no período de 47 dias, segundo estimativa do IBGE para o Brasil.
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Figura 5. Mortalidade acumulada confirmada para COVID-19 no decorrer da epidemia em cada Unidade Federativa do Brasil.
Fonte de dados: Brasil (2020), atualizados em 20/05/2020.

Visando explicar as diferenças entre os estados brasileiros nas mortalidades por COVID-19, até a data de 20 de maio de
2020, foram levantados no IBGE, os seguintes dados: número de médicos atendendo pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para cada 10 mil habitantes; número de médicos para cada dez mil habitantes; número de leitos de UTI para cada 10 mil
habitantes em 2019; percentagem de idosos acima de 60 anos em 2010, densidade demográfica e porcentagem de
habitantes vivendo em grandes cidades (maiores que 400, 500, 600, 700, 800, 900 mil e um milhão de habitantes). Foi
feita uma análise de regressão logística pelo método “Score” para seleção de variáveis, tendo como variável resposta a
mortalidade acumulada em relação ao número de habitantes até o dia 20 de maio de 2020 e como variáveis explicativas
as listadas acima. Dentre as variáveis, o principal fator a explicar a mortalidade acumulada, foi o percentual da população
vivendo em cidades maiores do que 700 mil habitantes e o segundo foi o número de médicos atendendo no SUS por 10
mil habitantes, os quais explicam juntos 45 da variabilidade total da mortalidade acumulada. O modelo estima para cada
estado, que para cada 5% a mais de pessoas vivendo em cidades maiores do que 700 mil habitantes o risco de morrer de
COVID-19 aumenta 18% (Intervalo de confiança 95% de 10,3 a 27%) ao passo que para cada médico a menos
trabalhando no SUS por 10 mil habitantes o risco de morte pela doença aumenta em 13,8% (Intervalo de confiança 95%
de 5,8 a 22,6%). Apesar dessa análise não considerar o estágio de evolução da epidemia em cada estado, ela mostra o
impacto da concentração populacional em grandes cidades, que determina a taxa de contatos da população, e do sistema
de saúde na mortalidade por COVID-19. Uma análise mais aprofundada, colocando todos os estados no dia 38 (25
estados que atingiram esse dia) após 0,5 mortes por milhão de habitantes, chega-se aos mesmos fatores, porém
explicando 52,3% da variabilidade.
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A Figura 6 ilustra o que ocorre nos estados em relação ao número de médicos do SUS por dez mil habitantes e a
concentração da população em grandes cidades. Nota-se que o Estado do Amazonas apresenta grande concentração da
população em uma única grande cidade (Manaus) e tem a relação número de médicos SUS por habitante entre os
menores do Brasil. O Distrito Federal, por outro lado, apresenta uma grande concentração populacional, mas possui o
maior número de médicos do SUS por habitante, além de ter proporcionalmente mais médicos fora do SUS do que os
outros estados. Já, Acre, Amapá, Ceará, Maranhão e Pará, junto com o Amazonas, apresentam as menores proporções de
médicos do SUS por habitante, o que pode explicar a maior mortalidade acumulada nesses estados.

Figura 6. Número de médicos atuantes no SUS versus percentagem de população vivendo em cidades com mais de 700 mil
habitantes.

Comentários Finais

As análises realizadas com os dados oficiais divulgados (com suas limitações) até o dia 20 de maio de 2020 mostram que
o COVID-19 tem tido baixo impacto na mortalidade do Brasil, provavelmente pelo país possuir menor proporção de
pessoas nos grupos de risco. Os EUA, por exemplo, têm 52 milhões de pessoas acima de 64 anos, enquanto o Brasil tem
apenas 19 milhões. Além disso, naquele país a proporção de obesos é de 31,7% dos homens e 33,9% das mulheres,
também maior do que no Brasil que possui 11,7% dos homens e 20,6% das mulheres nessa situação (Fleming et al.,
2014). É sabido que a obesidade também é um importante fator de risco em especial nos não idosos (Simonnet et al.,
2020). Algumas medidas de enfretamento, tipo o isolamento social, não apresentaram comportamento idêntico entre os
países e mesmo entre os estados do Brasil no que se refere à mortalidade causada pela pandemia.
As análises dos modelos estimados neste estudo indicam a variável população de cidades com mais de 700 mil habitantes
com influência direta na mortalidade observada até o presente no Brasil. Outra variável também importante é o número
de médicos do SUS em relação à população, que adicionado aos demais médicos do sistema de saúde, representa a
capacidade existente para receber e tratar os casos graves da doença.
Em resumo, acredita-se ser necessário que as autoridades usem ferramentas de modelagem epidemiológica e os dados
disponíveis para analisar a situação de cada bairro, município ou região e assim ter objetividade e sucesso na formulação
das políticas de enfrentamento da pandemia. Esta é também a recomendação de Gershon et al. (2020), que indicam o uso
de modelos e medidas de enfrentamento adaptados localmente. As evidências dos modelos matemáticos e dos dados são
muito úteis para inferir sobre o impacto de cada ação do poder público sobre a mortalidade por COVID-19 e também
sobre os outros indicadores socioeconômicos. Entende-se, assim, que as medidas de enfrentamento da pandemia devem
ser específicas e focadas em cada situação, embasadas em dados e modelos da disseminação do vírus naquela população
bem como nos dados da estrutura e da ocupação do sistema de saúde.
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