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Cenários e Projeções
> Com a chegada de mais informações e com mais tempo de estudos, já temos a possibilidade 
de fazer cenários no médio prazo
> Serão realizadas inicialmente projeções de até 4 semanas

Tempo de testes
> Estamos rodando o modelo com dados históricos há 18 dias
> Ciclo semanal de acompanhamento
> Todos os dias o modelo é alimentado e ajustado via dados disponibilizados
> Estamos rodando o modelo das Macrorregiões de Criciuma e Foz do Rio Itajaí  desde 
23.4.20 

Resultados
> Cenários e Projeções de Estudo
> Mapeamento do Sistema de saúde atual e futuro
> Acompanhamento de Medidas e seus impactos
> Dados e informações para tomada de decisão

Pontos de Atenção
> Escolhas, testes e estudos das Calculadoras 
> Dados do governo ainda chegando com divergência para 
  os trabalhos, podendo comprometer os cenários e projeções

// INFORMAÇÕES GERAIS



// GUIA DO 
   MODELO

GUIA DE INTERPRETAÇÃO DOS GRÁFICOS 
CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES
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// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO A

Curva de casos 
confirmados

O modelo estima o número real de 
infectados, representado nesta 
faixa azul.



// INTERPRETAÇÃO
Gráfico B

O modelo estima a curva de 
óbitos, aprendendo com os 
dados informados.

Curva de óbitos 
confirmados

Este gráfico serve de diagnóstico do 

modelo. Se a faixa azul estiver 

acompanhando bem o comportamento 

das barras vermelhas, é um sinal de 

que o modelo está mais alinhado com 

a realidade.



// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO DO Rt

É INCORRETO interpretar que o Rt varia 
apenas de acordo com a linha média

Estas linhas médias 
indicam apenas uma 
tendência



// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO DO Rt

O mais provável é que o Rt esteja 
variando diariamente dentro da faixa 
verde de forma dinâmica

Por isso não faz sentido analisar o Rt 
como um valor isolado e diário, e sim 
como mais um índice de análise.



// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO DO Rt

A faixa verde escuro indica os valores 
medianos mais prováveis do Rt nas 
semanas anteriores



// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO DO Rt

IMPORTANTE
● Toda vez que rodamos o 

modelo, ele refaz a estimativa 

da taxa de contágio, inclusive 

do que aconteceu no passado. 

● Portanto, é natural que os 

valores absolutos do Rt mudem 

de uma semana para outra.

● Não devemos nos basear 

puramente nos números 

absolutos do Rt



// INTERPRETAÇÃO
GRÁFICO DO Rt

● O modelo Imperial nos permite estimar as subidas e descidas mais prováveis para a taxa de 

contágio (Rt). Este gráfico nos traz uma melhor noção das perspectivas de cenários do que 

a maioria das calculadoras epidêmicas SIR/SEIR.

● ATENÇÃO: Toda vez que rodamos o modelo, ele refaz a estimativa da taxa de contágio, 

inclusive do que aconteceu no passado. Portanto, é natural que os valores absolutos do Rt 

mudem de uma semana para outra e não devemos nos basear puramente nos números 

absolutos do Rt.

● A expectativa é de que, a cada semana, a percepção do modelo sobre os acontecimentos 

passados se torne mais próxima da realidade.



// BENCHMARK MODELO 
   SEMANA 17.04 - 23.04
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// CALIBRAÇÃO MODELO
   SEMANA 09/04 a 17/04

Ceará

Dia de calibração 
do modelo

Mudança na 
estimativa dos 
cenários



// CALIBRAÇÃO MODELO
   SEMANA 17/04 a 23/04

Ceará



// ACOMPANHAMENTO 
   SEMANA 17.04 a 23.04
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// ACOMPANHAMENTO SANTA CATARINA
   SEMANA 17/04 a 23/04

Última 
reunião

O que acontece se de um dia pro outro 
tivemos resultado de + 30 óbitos 
subnotificados, por exemplo? Os 
cenários refletem os óbitos oficiais. 



// ACOMPANHAMENTO SANTA CATARINA
   SEMANA 17/04 a 23/04

Última 
reunião

O resultado desse período é reflexo de cerca de duas semanas atrás, 
e por isso não indica necessariamente que estamos entre os 
cenários 1 e 2 no momento atual.



// DIAGNÓSTICO 
   MODELO
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// DIAGNÓSTICO MODELO

Resultados do modelo 24/04/2020 para o estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

A B C



// DIAGNÓSTICO MODELO

● Havia 1170 casos confirmados em 
23/04/2020 

● O modelo estima que o número real de 
infectados é 6x (7473) a 11.6x (13575) 
maior que o número reportado de 
infectados

● Estudos de universidades indicam que o 
número real de infectados é de 12 a 15 
vezes maior (1,2)

A

Referências
1. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-cases-idUSKCN21V1X1
2. https://estado.rs.gov.br/estudo-inedito-estima-que-rs-tenha-5-650-pessoas-infectadas-pela-covid-19-5e9771dbbc08e 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-cases-idUSKCN21V1X1
https://estado.rs.gov.br/estudo-inedito-estima-que-rs-tenha-5-650-pessoas-infectadas-pela-covid-19-5e9771dbbc08e


B

● O estudo da Imperial College 
relatava um período de 18.8 dias 
desde o aparecimento dos 
sintomas até o óbito

● Em Santa Catarina, os dados 
indicam que atualmente  este 
período é de 16.6 dias. (na 
semana de 17.04 era de 13.3)

● O modelo foi ajustado levando 
em conta essa informação 
oficialmente informada pelo 
Governo de Santa Catarina. 

// DIAGNÓSTICO MODELO

Dados recebidos do Banco de Dados do Governo do Estado (Boa Vista) e compilados na manhã do dia 24/04



Índice de transmissibilidade

C// DIAGNÓSTICO MODELO

Início Liberação Parcial
(13/04/2020)



Índice de transmissibilidade

C// DIAGNÓSTICO MODELO

O modelo de 24/04/2020 
estima uma redução média de 
~60% no contágio após 
Decreto 509



Índice de transmissibilidade

C// DIAGNÓSTICO MODELO

Caso não fossem tomadas medidas de isolamento 
a tendência seria a continuidade do índice.



Índice de transmissibilidade

C// DIAGNÓSTICO MODELO

Provável impacto médio da 
liberação parcial +12%
(Dia 13/04/2020)

Aumento na 
incerteza do modelo



Quanto ao diagnóstico do modelo

● O modelo desta semana foi calibrado levando em conta os 

dados atualizados recebidos do Governo de SC  durante o 

período

● O número de óbitos hoje é reflexo das ações de 2-3 semanas 

atrás

● Ajustamos o modelo Imperial para que faça previsões de até 

4 semanas para frente

// RESUMO
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   ATUALIZADAS
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// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Cenário 1
(Rt = 0.82)

Cenário 2
(Rt = 1.31)

Cenário 3
(Rt = 2.45)

Índice de transmissibilidade
13 abr



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Projeção para as próximas 4 semanas no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

O número de óbitos quase 
triplica se o Rt salta do Cenário 
1 para Cenário 2

Projeção para as próximas 4 semanas no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

O Rt dobra do Cenário 2 para o Cenário 3, mas  
o número de óbitos aumenta numa proporção 
maior. O saldo de óbitos seria 4,5 vezes maior.

Projeção para as próximas 4 semanas no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

Projeção para as próxima semana no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London



// MACRORREGIÃO SUL
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// Macrorregião SUL

Resultados do modelo 24/04/2020 para a macrorregião SUL do estado de Santa Catarina
Modelo Imperial College London

A B C



// DIAGNÓSTICO MODELO

Resultados do modelo 24/04/2020 para a macrorregião SUL do estado de Santa Catarina
Modelo Imperial College London

B

O modelo ainda não está muito 
bem calibrado para esta região.



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

Projeção para as próximas 4 semanas no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

Macrorregião SUL



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

Projeção para a próxima semana no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

Macrorregião SUL



// MACRORREGIÃO 
FOZ DO RIO ITAJAÍ
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// Macrorregião FOZ DO RIO ITAJAÍ

Resultados do modelo 24/04/2020 para a macrorregião FOZ DO RIO ITAJAÍ
Modelo Imperial College London

A B C



// DIAGNÓSTICO MODELO

Resultados do modelo 24/04/2020 para a macrorregião FOZ DO RIO ITAJAÍ
Modelo Imperial College London

B

O modelo ainda não está muito 
bem calibrado para esta região.



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

Projeção para as próximas 4 semanas no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

Macrorregião Foz do Rio Itajaí



// PROJEÇÕES ATUALIZADAS

Modelo atualizado toda semana - números projetados podem sofrer alterações conforme novas ações forem tomadas.

Projeção para a próxima semana no estado de Santa Catarina 
Modelo Imperial College London

Macrorregião Foz do Rio Itajaí



// SOBRE OS 
   MODELOS
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// Porque um Epidemiológico de Previsão?

Determinar como fatores variados 
podem influenciar e interferir na 
disseminação de um vírus e mapear 
possíveis ações de prevenção e 
controle.



// Modelos Utilizados

Modelo I Modelo II

Referências:
1. Modelo Imperial: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-30-COVID19-Report-13.pdf 
2. Código-fonte Imperial:  https://github.com/ImperialCollegeLondon/covid19model 
3. Calculadora epidêmica: http://gabgoh.github.io/COVID/index.html 
4. Taxa de fatalidade: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext 

Calculadora SEIR (Longo Prazo)
(suscetíveis, expostos, infectados e recuperados)

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-30-COVID19-Report-13.pdf
https://github.com/ImperialCollegeLondon/covid19model
http://gabgoh.github.io/COVID/index.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext


// Modelo I - Imperial College

Modelo I Parâmetros de Entrada:
- Dados dos óbitos
- Intervenções
- Taxa de fatalidade (~1%)[1]

- Período de incubação do vírus (~5.1 dias)
- Período desde a incubação até apresentar sintomas (~6.5 dias)
- Período desde o contágio até óbito (~18.8 dias)

Output do modelo:
- Taxa de transmissibilidade (R0 e Rt)
- Projeção de óbitos para 1 semana
- Quantidade de infecções diárias que vem ocorrendo

Referências:

1. Taxa de fatalidade: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext


// Exemplo de Diagnóstico (Alemanha) 



// Exemplo de Diagnóstico (Itália) 




