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> estimativas do número total de infecções diárias e do 
Índice de transmissibilidade a  partir dos óbitos, bem como os cenários de projeção 
de óbitos diários e semanais para até 4 semanas. 

>
BoaVista do CIASC

> novas estimativas
novas projeções

>

> casos, óbitos, e Rt 
> 3 possíveis cenários 4 semanas. 
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> número real de 
casos confirmados 15 vezes maior

subnotificado impactar significativamente

> número de infecções diárias óbitos
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>

> Plataforma BoaVista

> DSB não se responsabiliza

> projeções
●
●
●
● https://www.google.com/covid19/mobility/

>
total responsabilidade 

>

https://www.google.com/covid19/mobility/
https://github.com/Data-Science-Brigade/modelo-epidemiologico-sc
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23/11/2020 Santa Catarina



● O modelo tenta inferir o número de infecções reais, e 
espera-se que esse número seja sempre maior que o 
número de casos reportados (ver referências de 
estudos sobre subnotificação na página 3). Em testes 
anteriores, a faixa azul do Gráfico A ao lado estava 
ficando muito próxima da curva de casos reportados, 
o que não era condizente com a realidade reportada 
nestes estudos. 

● Para tentar mitigar essa limitação e tornar o modelo 
menos reativo, estamos reportando os resultados de 
uma versão mais recente do modelo 
epidemiológico, que leva em conta os dados de 
casos reportados com o acréscimo de uma estimativa 
maior de número de casos reais (detalhes no Slide 
90).

● Acreditamos que essa nova versão represente mais 
fielmente a realidade da propagação, embora ainda 
esteja passível de maiores validações. Como sempre, 
estamos acompanhando a evolução das estimativas 
com a realidade para validar a metodologia atual.



● Em Santa Catarina, os dados indicam que o 
período desde o aparecimento dos primeiros 
sintomas até o óbito (onset-to-death) é em média 
20.35 dias, calculado ignorando os registros onde 
onset-to-death tem valor menor ou igual a 0.

● Essa variável é informada ao modelo para realizar 
as estimativas e a média estimada pelo estudo 
original da Imperial College London era de 18.8.

● A subnotificação dos óbitos por COVID-19 
impactar significativamente essas estimativas.

● Os óbitos são reflexo do contágio ocorrido na 
população do Estado há cerca de duas a três 
semanas anteriores à data que o modelo foi 
rodado. 

● Vale observar que alteramos a visualização do 
Gráfico B para mostrar o número diário de óbitos 
ao invés do número total cumulativo.



● Atualmente existem 112 casos onde a data de óbito coincide ou é antes da data do 
início dos sintomas ou com a data que o paciente entrou no hospital. Esses casos foram 
filtrados para fazer o cálculo da média da variável onset-to-death (gráfico da direita).

19,67 20,35



Cenário 3
(Rt = 1.51)

Cenário 1
(Rt = 1.24)

Cenário 2
(Rt = 1.37)

Estado de SC



diagnóstico do modelo

● calibrado

● Comparando ao Relatório 16, o estado seguiu acima das projeções do Cenários 3 nestas últimas 4 semanas

●
2 a até 4 semanas 

● intervenções estaduais

● decisões
compartilhadas com os municípios

● os dados do Google Mobility
:

http://www.sea.sc.gov.br/confira-a-linha-do-tempo-do-governo-sc-no-combate-ao-coronavirus/


●

● Se mantida a tendência das projeções próximas ao Cenário 2

●
Rt > 1

● O modelo estima, na maior parte dos casos, um Rt maior do que o estimado na semana passada, com a possibilidade 
de Rt alto (acima ou igual a 1) em todas as Macrorregiões até mesmo no Cenário 1.

● Rt=1.24 Rt=1.51 Rt=1.37

● Aqui vale uma observação adicional sobre o Rt: o número atual de pessoas infectadas e o Rt estão ligados. Um 
cenário com grande número de infectados e Rt baixo pode causar tantos óbitos quanto um outro cenário de poucos 
infectados e Rt alto. É preciso sempre levar estes números e estimativas em contexto com outros indicadores. (Mais 
informações nas páginas 10 e 90 deste relatório)

diagnóstico do modelo



próximas 4 semanas Santa Catarina

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

Na projeção mais branda, 
Cenário 1, +782 óbitos 
podem acontecer até 20/12. 
Isso é maior que o número 
de óbitos das últimas 8 
semanas



próximas 4 semanas Santa Catarina

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



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

próxima semana Santa Catarina





previsões regionalizadas

●

●

●



● As macrorregiões do Alto Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí e Meio Oeste & Serra Catarinense ficaram próximas do 
Cenário 3, Grande Oeste do Cenário 2, e Grande Florianópolis, Planalto Norte & Nordeste e Sul do Cenário 1, 
relativo ao modelo da semana passada.

● Rt

● Grande Florianópolis

●

●

pontos de atenção



Macrorregião de Saúde
Cenário 1 (Rt) Cenário 2 (Rt) Cenário 3 (Rt)

23/11 23/11 23/11

Estado de Santa Catarina 1,10 1,24 1,25 1,37 1,41 1,51

Alto Vale do Itajaí 1,27 1,35 1.45 1.50 1,64 1,71

Foz do Rio Itajaí 1,11 1,34 1,28 1,48 1,47 1,67

Grande Florianópolis 1,20 1,26 1,33 1,37 1,48 1,48

Grande Oeste 0,96 1,08 1,06 1,22 1,17 1,37

Meio Oeste e Serra Catarinense 0,93 1,12 1,07 1,23 1,22 1,33

Planalto Norte e Nordeste 1,01 1,20 1,17 1,30 1,34 1,40

Sul 1,17 1,34 1,34 1,49 1,53 1,64

estimativas do Rt



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Alto Vale do Itajaí



próximas 4 semanas macrorregião Alto Vale do Itajaí



próxima semana macrorregião Alto Vale do Itajaí



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Foz do Rio Itajaí



próximas 4 semanas macrorregião Foz do Rio Itajaí



próxima semana macrorregião Foz do Rio Itajaí



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Grande Florianópolis



próximas 4 semanas macrorregião Grande Florianópolis



próxima semana macrorregião Grande Florianópolis



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Grande Oeste



próximas 4 semanas macrorregião Grande Oeste



próxima semana macrorregião Grande Oeste



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Meio Oeste e
Serra Catarinense



próximas 4 semanas macrorregião Meio Oeste e 
Serra Catarinense



próxima semana macrorregião Meio Oeste e
Serra Catarinense



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Planalto Norte e
Nordeste



próximas 4 semanas macrorregião Planalto Norte e
Nordeste



próxima semana macrorregião Planalto Norte e
Nordeste



macrorregiões



23/11/2020 macrorregião Sul



Rt nas últimas 8 semanas macrorregião Sul



próximas 4 semanas macrorregião Sul



próxima semana macrorregião Sul





● Blumenau Lages Cenário 3 Itajaí

● próxima semana

●

●

●

●

●

●

●

● 379 novos óbitos nas próximas 4 semanas

●

pontos de atenção



municípios



23/11/2020 município de Blumenau



próximas 4 semanas município de Blumenau



próxima semana município de Blumenau



municípios



23/11/2020 município de Chapecó



próximas 4 semanas município de Chapecó



próxima semana município de Chapecó



municípios



23/11/2020 município de Criciúma



próximas 4 semanas município de Criciúma



próxima semana município de Criciúma



municípios



23/11/2020 município de Florianópolis



próximas 4 semanas município de Florianópolis



próxima semana município de Florianópolis



municípios



23/11/2020 município de Itajaí



próximas 4 semanas município de Itajaí



próxima semana município de Itajaí



municípios



23/11/2020 município de Joinville



próximas 4 semanas município de Joinville



próxima semana município de Joinville



municípios



23/11/2020 município de Lages



próximas 4 semanas município de Lages



próxima semana município de Lages



CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES



// COMO O ALGORITMO CALCULA AS ESTIMATIVAS

Modelo baseado no estudo do Imperial College London: Flaxman, S. et al. Nature 584, 257–261 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7


Número de casos 
confirmados por dia

O modelo estima o número de 
infecções diárias, representado 
nesta faixa azul.

Infecções diárias



O modelo estima o total de 
óbitos, aprendendo com os 
dados informados.

Total de óbitos 
confirmados

diagnóstico do 

modelo estiver

acompanhando

está mais alinhado com a 

realidade.

 semanas depois do contágio  ações de 2-3 semanas atrás

Curva de óbitos cumulativa



O modelo estima os óbitos 
diariamente, aprendendo com os 
dados informados e tentando 
aproximar desses de uma forma 
contínua..

Óbitos diários reportados

diagnóstico do 

modelo estiver

acompanhando

está mais alinhado com a 

realidade.

 semanas depois do contágio  ações de 2-3 semanas atrás

Curva de óbitos diária



A faixa verde escuro indica os 
valores medianos mais 
prováveis do Rt ● 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 médios do Rt

Taxa de contágio
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>
nova versão 

do algoritmo que usa o número de casos reportados para ajudar o modelo a balizar e estimar o número real de infectados (não-testados)

> a subestimação 
do número de infecções diárias

●

● Nota Técnica:
infection_overestimate

●

●

> Nota Técnica:

> Gráfico B

>
https://github.com/Data-Science-Brigade/modelo-epidemiologico-sc/pull/16

https://github.com/Data-Science-Brigade/modelo-epidemiologico-sc/pull/16


 

> Nota Técnica:

>

>

https://github.com/Data-Science-Brigade/modelo-epidemiologico-sc/pull/15


 

> Nota Técnica:
nova versão do algoritmo

a porcentagem da população que já foi infectada

● aliviar um pouco a dependência do modelo pelos dados do Google Mobility

●

> Nota Técnica:

>

> Comentário:

●



 

> Nota Técnica:

 

> Nota Técnica:

>

>

>



 

> Nota Técnica:

●

●

 

> Nota Técnica:

●

●

●
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> Nota Técnica:

>

 

> Nota Técnica:

 
>

 



 

Observação Importante

os registros com onset-to-death=0 foram removidos do cálculo da média desta variável

>

 

>

>



 

>

>

> Observação técnica de metodologia:

 

>

 

>

>

 

>

>
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