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Neste trabalho, adaptamos o bem conhecido e testado modelo epidemiológico SIR pro-

posto por Kermack e Mckendrick (1927) para modelar a dinâmica de disseminação da

COVID-19 no Brasil, bem como no estado da Paraíba e na cidade de Campina Grande-PB.

Validamos o nosso modelo epidemiológico com a comparação com dados oficiais dos nú-

meros de casos confirmados, de recuperados e de óbitos devidos à pandemia no Brasil, na

Paraíba e em Campina Grande-PB. Obtivemos ótimos ajustes ao permitirmos a variação

temporal da taxa de contágio, o que reflete a maior ou menor adesão do isolamento social

pelas populações envolvidas. Fazemos também previsões epidemiológicas para os próximos

vinte dias. Esperamos que este estudo de dinâmica epidemiológica sirva para conscientizar

os gestores das políticas de saúde pública sobre a necessidade de reforçarem a aplicação das

medidas de distanciamento/isolamento social para que o máximo de segurança possível para

população seja obitido.
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I. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 já alcança praticamente todo o planeta. Segundo a Organização

Mundial de Saúde (OMS), embora cerca de 80% das pessoas infectadas apresentem sintomas

simples (equivalentes ao de uma gripe comum), as pessoas idosas e as que têm um histórico de

outras patologias como diabetes, doenças cardiovasculares e síndrome respiratória crônica podem

desenvolver sérios problemas após serem infectados pelo vírus SARS-CoV-2. De acordo com a

OMS, essa Pandemia originou-se na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China em dezembro

de 2019, e a partir daí espalhou-se pela Ásia e Europa e, posteriormente, para os outros continentes.

O primeiro caso confirmado no Brasil ocorreu em 25 de fevereiro de 2020, quando um

homem de 61 anos que acabara de retornar da Itália testou positivo para a COVID-19. No Brasil e

na maioria dos países do mundo a política de distanciamento social tem sido adotada para diminuir

a velocidade de contágio e assim permitir que os sistemas de saúde não entrem em colapso e tenham

condições para tratar os casos mais graves da doença.

Na Paraíba, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o primeiro caso de COVID-19 confir-

mado foi registrado em 18 de março de 2020. Tratou-se de um homem de 60 anos, residente no

município de João Pessoa, com histórico de viagem para Europa, tendo retornado ao Brasil no dia

29 de fevereiro de 2020. Em 31 de março de 2020 foi registrada a primeira morte no estado. Até o

dia 12 de maio de 2020, já foram contabilizados 2.777 casos de pessoas infectadas pela COVID-19

na Paraíba e 154 pessoas chegaram a óbito em consequência dessa doença.

Campina Grande é a segunda maior cidade do estado da Paraíba. A política de distancia-

mento social, foi implantada nessa cidade em 20 de março de 2020, com fechamento de escolas,

universidades e comércio não essencial. O distanciamento social foi implantado ainda de forma

preventiva, já que o primeiro caso de infecção por esse vírus só veio a ser registrado uma semana

depois, quando em 27 de março de 2020 um homem de 42 anos testou positivo para a COVID-19.

A primeira morte pela COVID-19 na cidade só foi registrada em 19 de abril de 2020.

Nesse trabalho adaptamos o bem conhecido modelo epidemiológico SIR, proposto por Ker-

mack e Mckendrick em 1927 [1] para estudamos a evolução da disseminação da Covid-19 e do

número de mortes causadas por essa enfermidade respiratória contagiosa no Brasil, no estado da

Paraíba e na cidade de Campina Grande. O modelo teórico proposto foi validado com a compa-

ração com os dados oficiais dos números de casos confirmados, de recuperados e de óbitos em

consequência da COVID-19 no Brasil, na Paraíba e em Campina Grande.

O modelo SIR é bem testado e tem sido adaptado para aplicações em diversas circunstâncias
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epidemiológicas, (ver por exemplo, [2], [3], [4], [5] e [6]). O modelo recebe este nome por dividir

a população em foco em três grupos: suscetíveis, infectados e recuperados.

Esperamos que esse estudo de dinâmica epidemiológica sirva para orientar as políticas de

saúde pública sobre a aplicação, manutenção e reforço das medidas de distanciamento social para

tentar evitar que o sistema de saúde entre em colapso, de forma a prover o máximo de segurança

possível para a população enquanto durar esta pandemia.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção II, introduzimos o modelo

epidemiológico proposto e estimamos os parâmetros utilizados no modelo. Também ajustamos

algumas hipóteses que, em geral, são assumidas em trabalhos prévios, (ver [7] e [8]). Achamos

conveniente assumir que poderá ocorrer diferenças entre as taxas de natalidade e mortalidade da

população e que a população não se manterá constante já que acreditamos que a pandemia pode

durar muitos meses mais. Omodelo matemático aqui proposto, além das variáveis ((C), � (C), '(C),
também considera a evolução do número de mortes, " (C), causadas pela COVID-19. Na Seção

III Apresentamos nossos resultados e discussões sobre a evolução do vírus no Brasil, na Paraíba e

em Campina Grande. Validamos as previsões de nosso modelo teórico ao ajustar os dados oficiais

do número de pessoas infectadas, recuperadas e do número de pessoas que chegaram a óbito em

consequência desse vírus. Além disso, com base nos ótimos ajustes obtidos até agora, oferecemos

previsões da evolução da pandemia para os próximos 20 dias nas regiões supracitadas. Nessa

análise levamos em consideração o distanciamento social, que é uma abordagem relacionada com

contribuições recentes sobre a dinâmica de disseminação da COVID-19, (ver [3] e [6]). Finalmente,

na Seção IV escrevemos as conclusões obtidas neste estudo preliminar.

II. MODELO EPIDEMIOLÓGIO

O modelo SIR original [1, 9], é dado pelo seguinte sistema de equações diferenciais

3(

3C
= −^(�,

3�

3C
= ^(� − �

g
,

3'

3C
=
�

g
,

(1)

em que ((C), � (C) e '(C) representam, respectivamente, os indivíduos suscetíveis, infectados e os

indivíduos que foram removidos (recuperados ou mortos), ^ representa a taxa de contágio e g é o

tempo médio de infecção.
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Nomodelo proposto, as variáveis emumdado tempo C são: o número de indivíduos suscetíveis

((C), o número de indivíduos infectados � (C), o número de indivíduos recuperados '(C) e o número

de óbitos causados pela epidemia " (C). Para simplificar o modelo vamos supor que a população

é homogênea de modo que todos os indivíduos suscetíveis têm a mesma probabilidade de serem

infectados, todos os indivíduos infectados têm a mesma probabilidade de se recuperarem e a

mesma probabilidade de virem a óbito em consequência da enfermidade. Vamos supor também

que a população evolua demaneira que os novos nascidos são todos suscetíveis e que os recuperados

são todos imunes.

Nessemodelo a evolução epidemiológica é determinada pelo sistema de equações diferenciais

ordinárias dado por

3(

3C
= a(( + � + ') − `( − ^(�,

3�

3C
= −(` + d + _)� + ^(�,

3'

3C
= d� − `',

3"

3C
= _�,

(2)

em que a é a taxa de natalidade da população, ` é a taxa de mortalidade endêmica da população, ^

é a taxa de contágio, d é a taxa de recuperação e _ é a taxa de letalidade da epidemia.

As dierenças entre o modelo proposto (2) e o modelo SIR original (1) é que em ((2))

coonsideramos que a população pode varias, permitindo que as taxas de natalidade e de mortalidade

podem apresentar discrepâncias significativas e que analisamos de forma explícita a evolução do

número de mortos em consequência da pandemia.

Antes de prosseguirmos, dividimos as variáveis ((C), � (C), '(C) e " (C) por %0, a população

total inicial da região considerada, que pode ser uma cidade, um estado, um país ou o mundo todo.

Note que com essa normalização o valor de ^ é multiplidado por %0, o que o torna independente

de %0.

A. Estimativas dos parâmetros utilizados no modelo

Vamos agora fazer algumas estimativas para os parâmentros a, `, ^, d e _ presentes no

sistema dinâmico dado na Eq. (2).
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1. Natalidade e mortalidade

Para tornar mais preciso nosso modelo, obtivemos a taxa de natalidade anual (TNA) e a

taxa de mortalidade anual (TMA) dos dados mais recentemente publicados pelo IBGE que são

do ano de 2018. No caso da natalidade dividimos o número de nascidos vivos pela estimativa

de população de 2018 e no caso da mortalidade dividimos o número de óbitos pela estima-

tiva de população de 2018. Os números de nascidos vivos foram coletados do site https:

//sidra.ibge.gov.br/tabela/2609, os de óbito do site https://sidra.ibge.

gov.br/tabela/2654 e as estimativas populacionais do site https://www.ibge.gov.

br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.

html?edicao=22367&t=resultados.

Baseado nesses dados e nas equações de progreções geométricas (equivalentes à composição

de juros compostos), temos
(1 + a)365 = 1 + )#�,

(1 − `)365 = 1 − )"�.
Daí obtemos as taxas diárias da natalidade e mortalidade dadas por

a = (1 + )#�)1/365 − 1 = 4
1

365 ln(1+)#�) − 1

` = 1 − (1 − )"�)1/365 = 1 − 4 1
365 ln(1−)"�)

(3)

No Brasil temos )#� = 0.0139/ano e )"� = 6.1560 × 10−3/ano. Daí obtemos a = 3.7844 ×
10−5/dia e ` = 1.6918 × 10−5/dia. Para a Paraíba temos )#� = 1.4758 × 10−2/ano e )"� =

6.5325 × 10−3/ano. Daí obtemos a = 4.0139 × 10−5/dia e ` = 1.7956 × 10−5/dia. Na cidade de
Campina Grande temos )#� = 1.5797× 10−2/ano e )"� = 7.1342× 10−3/ano. Assim obtemos

a = 4.2943 × 10−5/dia e ` = 1.9616 × 10−5/dia.

2. Taxas de recuperação e letalidade

É fundamental termos boas estimativas para a taxa de recuperação e a taxa de letalidade.

Vamos supor que esses parâmetros se mantenham constantes ao longo dessa epidemia. Para

obter essas estimativas vamos utilizar um simples modelo probabilístico. Suponha que se uma

pessoa estiver infectada num dado momento = (que pode ser dia, hora ou minuto por exemplo), a

probabilidade de ela ainda estar doente no momento seguinte = + 1 seja @, a probabilidade de ela

se recuperar no momento seguinte ? e de vir a óbito B, de forma que temos ? + @ + B = 1. Assim,

temos a seguinte tabela de probabilidades:

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2609
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2609
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2654
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2654
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=22367&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=22367&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=22367&t=resultados
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Tabela I. Modelo probabilístico

Situação \ Instante 0 1 2 . . .

Recuperado ? @? @2? . . .

Óbito B @B @2B . . .

Note que
∞∑
==0

@=? +
∞∑
==0

@=B =
? + B
1 − @ = 1,

o que implica que esse modelo probabilístico está bem definido.

Considerando = suficientemente grande, ou o indivíduo se recupera ou vai a óbito. Então,a

partir da Tabela I temos que a probabilidade de recuperação de um indivíduo infectado %d =∑∞
==0 ?@

= = ?/(1 − @) e a probabilidade de óbito é %_ =
∑∞
==0 B@

= = B/(1 − @).
Usando essas probabilidades encontramos que o número médio de dias de infecção é dado

por

=̄ =

∞∑
==0
(? + B)=@= = (? + B)� (@) = (1 − @)

∞∑
==1

=@=, (4)

em que a somatória � (@) = ∑∞
==1 =@

= pode ser calculada da seguinte forma

@� (@) =
∞∑
==1

=@=+1 =
∞∑
==2
(= − 1)@= =

∞∑
==2

=@= −
∞∑
==2

@= = � (@) −
∞∑
==1

@= = � (@) − @

1 − @ .

Assim, obtemos que

� (@) = @

(1 − @)2
. (5)

Logo, encontramos que o número médio de dias de infecção é

=̄ =
@

1 − @ , (6)

de onde obtemos que @ = =̄/(1 + =̄). Podemos também encontrar que o número médio de dias até

a recuperação é dado por

=̄d = ?� (@) =
?@

(1 − @)2
= %d=̄

e que o número de dias até o óbito é

=̄_ = B� (@) =
B@

(1 − @)2
= %_=̄.

Note que =̄ = =̄d+=̄_, ou seja, o tempomédio de infecção é a soma do tempomédio para recuperação

e o tempo médio até o óbito. Esses dois processos levam à seguinte equação de diferenças para o
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número de infectados

� (= + 1) = � (=) − (? + B)� (=) = � (=) − (1 − @)� (=) = � (=) − 1
1 + =̄ � (=).

Se tomarmos = para indicar um pequeno intervalo de tempo, tal como o minuto, no qual há muito

pouca variação nas quantidades (, �, ' e " , então podemos aproximar

3�

3C
≈ Δ �
ΔC

= − 1
(1 + =̄)ΔC � (C=),

em que C= = =ΔC. Nesse caso tomaremos ΔC = 1 minuto = 1 dia/(24 × 60). O tempo médio de

infecção pode então ser obtido da seguinte equação

1
g
= _ + d = 1

(1 + =̄)ΔC . (7)

Obtemos então as seguintes expressões para as taxas de letalidade e recuperação

_ =
=̄_

=̄g
=
%_

g
,

d =
=̄d

=̄g
=
%d

g
.

(8)

B. Taxa de reprodução básica

É fundamental sabermos se uma doença contagiosa se tornará epidêmica ou não numa

população. Também é de fundamental importância saber quando se poderá controlar uma epidemia,

ou seja, quando poderemos impedir que ela cresça mais. Isso ocorrerá quando 3�
3C
≤ 0. Da Eq. (2),

verificamos que essa condição equivale a

− (` + d + _) + ^((C) ≤ 0 =⇒ ^((C)
` + d + _ ≤ 1. (9)

No início do contágio obtemos que o valor da seguinte razão

'0 =
^(0

` + d + _ =
^(0

` + 1/g ,

conhecida na literatura [9] como taxa de reprodução básica, é quem indica se teremos uma evolução

epidemica ou não. Quando '0 > 1, a doença se propagará, enquanto quando '0 < 1 a contaminação

perde força e a disseminação do vírus será controlada. No nosso caso (0 = 1 e ((C) ≤ 1, assim em

qualquer tempo posterior ao início da contaminação da doença, ela deixará de se propagar quando

'0(C) =
^((C)
` + 1/g ≤ 1. (10)
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Temos que '0 < 1 é uma condição suficiente para que a epidemia entre em remissão, mas não é em

geral uma condição necessária, a condição necessária é que '0(C) < 1. No entanto, como estamos

no início da pandemia e " (C) << 1, ((C) ≈ 1, a condição crítica é ainda approximadamente '0 = 1

e o valor crítico de ^ é ^∗ = ` + 1/g.

Como não há ainda um tratamento muito eficaz contra a COVID-19, não se pode alterar

com facilidade o tempo médio de infeção g. Como 1/g >> `, então a única maneira viável de

diminuirmos o contágio é com medidas de distanciamento social de forma a reduzirmos o valor de

^.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nós utilizamos a bibliotecaOdeint do pacote científico SciPy do Python [10] para integrarmos

as Equações em (2) com o passo de integração de 3C = 1.0/1440, o que corresponde a um minuto,

em que a unidade de tempo é o dia. Nos casos aqui investigados utilizamos g = 14 dias e a

probabilidade de óbito %_ = 0.14. Esse valor adotado de %_ é bem próximo do que se pode

obter ao dividirmos o número de óbitos devido à Covid no Brasil pela soma do número de casos

recuperados e número de óbitos. Supomos que essas condições são uniformes no Brasil e não

variam apreciavelmente na escala de tempo de meses. Com esses dados obtemos as taxas de

recuperação d = 0.0614/dia e de letalidade _ = 0.01/dia. Vamos aplicar o nosso modelo a três

casos de disseminação da Covid-19: no Brasil, na Paraíba e em Campina Grande.

A. Evolução da Covid-19 no Brasil

Consideramos como tempo inicial o dia do primeiro contágio confirmado. Tomamos a

população inicial do Brasil como %0 = 211 × 106. Assim os valores iniciais são: ((0) = 1

� (0) = 1/%0, '(0) = 0 e " (0) = 0. Os dados referentes ao número de casos confirmados,

recuperados e mortes do Brasil foram obtidos do site <https://data.humdata.org/dataset/novel-

coronavirus-2019-ncov-cases>, (acessado em 15/05/2020, com dados coletados até o dia 14/05).

Na Figura 1 fazemos uma comparação entre os dados oficiais (em azul) e os casos previstos

pelo modelo proposto (linha contínua em vermelho), mostrando que o modelo está bem ajustado.

É válido salientar que estamos considerando a taxa de contágio ^ variando "continuamente", o que

condiz com a situação que aos poucos a população foi se conscientizando da gravidade do vírus e

consequentemente adotando medidas de distanciamento social e uso de equipamentos de proteção
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individual. Esta variação de ^, induz de forma natural mudanças na taxa de reproduçao básica '0

que variou de forma decrescente de '01 = 4.7589 (no início da pandemia no Brasil) à '02 = 2.0295

(no mês de maio). De acordo com o modelo proposto até os noventa dias após o primeiro contágio,

não se tem perpectiva de queda no número de contágios diários, a menos que sejam cumpridas

medidas de distanciamento social ainda mais severas.

Na Figura 2 temos uma comparação entre os números de óbitos oficiais (em azul) e os óbitos

previstos pelo ajuste teórico (linha contínua em vermelho), indicando mais uma vez que o modelo

teórico proposto está bem ajustado. Neste cenário, também utilizamos as mesmas variações para ^

e, consequentemente, para '0, consideradas na Figura 1. O crescimento da curva dada na Figura

2 sugere ainda que até os noventa dias após a primeiro óbito pela COVID-19, o aumento diário no

número de mortes continuará cada vez mais rápido.

Na Figura 3 não obtivemos um ajuste tão bom quanto nas Figuras 1 e 2. Isso talvez tenha

ocorrido devido a defazagem na divulgação dos casos recuperados. Além disso, o protocolo

adotado para considerar o indivíduo recuperado tem exigido dois testes negativos para a COVID-19

após o fim dos sintomas, com pelo menos 24 horas entre os dois testes, o que acaba levando mais

tempo do que o necessário para a confirmação dos casos recuperados.

Na Figura 4 representamos a evolução temporal da taxa de contágio. A diminuição dessa taxa

se deve ao aumento do isolamento e distanciamento social, que se acentuou na segunda metade do

mês de março no Brasil. É notório que nos primeiros 20 dias essa taxa estava bastante alta, o que

significa que o nível de isolamento estava baixo. Entre os 20 e os 40 primeiros dias, foi notório um

decrescimento da taxa de contágio, o que sugere que o isolamento social tenha ficado mais efetivo.

No entanto, não o suficiente pois o número de casos de óbitos continuaram crescendo. Após os 40

primeiros dias a taxa de contágio se estabilizou.

A Figura 5 mostra que houve muita flutuação nos dados. Isto sugere possíveis atrasos na

verificação das causas de morte, por exemplo se o paciente que veio a óbito tinha se submetido ao

exame da COVID-19 mas o resultado não saiu antes de sua morte. O modelo teórico indica que se

não houver um aumento do isolamento social, em 20 dias teremos entre 2000 e 2500 mortes ao dia

no Brasil.

Na Figura 6 observamos o crescimento no número de mortes quando a taxa de contágio

aumenta. Além disso, o crescimento da taxa de contágio de 0.1 para 0.15 provoca um crescimento

extremamente rápido no número de mortes. Isso reforça a grande importância do distanciamento

social, pois aumentando a distância entre as pessoas, estaremos diminuindo a taxa de contágio

e, consequentemente, diminuindo o número de mortes. Vemos claramente que, neste modelo
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considerado, a disseminação da doença depende muito fortemente da política de distanciamento e

isolamento social imposta à (ou adotada pela) população. Em torno de um dado valor crítico de ^

há uma rápida transição no número total de mortes devido à epidemia. Além desse valor crítico

vemos uma saturação no número total de mortes. Quanto menor for o valor ^ mais distanciados

estão os indivíduos da população. O valor de ^ que corresponde a '0 = 1 é ^ = ` + 1/g = 0.0714.

Esse valor tão baixo indica que o isolamento social no Brasil ainda está muito aquém do que precisa

ser.
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Figura 1. Número de casos de contágio oficiais comparado com a previsão teórica. Ajuste teórico é obtido

com um modelo modificado em que permitimos que ^ varie lentamente no tempo. A taxa de reprodução

básica inicial é de '01 ≈ 4.7589 e a taxa final é '02 ≈ 2.0295.
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Figura 2. Número de óbitos oficiais comparado com a previsão teórica. Ajuste teórico é obtido com os

mesmos parâmetros e com a mesma função ^(C) que foi utilizada na Figura 1. O melhor ajuste obtido foi com

a probabilidade de morte pela infecção com a COVID-19 de %_ = 0.14 e g = 14 dias. A taxa de reprodução

básica inicial é de '01 ≈ 4.7589 e a taxa final é '02 ≈ 2.0295.
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Figura 3. Evolução do número de casos recuperados oficiais em comparação com a previsão teórica. O

ajuste teórico é obtido com os mesmos parâmetros e com a mesma função ^(C) que foi utilizada na Figura 1.
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Figura 4. Variação temporal da taxa de contágio. A função utilizada foi ^(C) = 0 + 1 tanh(ℓ(C − C0)), onde

0 =
^1+^2

2 , 1 = ^1−^2
2 , C0 = 30 dias e ℓ = 0.125 dia−1. O valor inicial da taxa de contágio foi ^1 = 0.34 e o

valor final de ^2 = 0.145.
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Figura 5. Mortes por dia devidas à epidemia utilizando os mesmos parâmetros e função de contágio ^(C)

que na Figura 1. Há muita flutuação nesses dados, provavelmente isso é devido a atrasos na verificação das

causas de morte.
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Figura 6. Mortes totais acumuladas em consequência da epidemia em função da taxa de contágio ^. O

tempo total transcorrido para cada valor de ^ é de 365 dias. Os parâmetros utilizados nesta simulação estão

indicados acima da figura. O valor de ^ que corresponde a '0 = 1 é ^∗ = ` + 1/g = 0.0714.

B. Evolução da COVID-19 na Paraíba

Obtivemos as séries temporais dos casos confirmados e dos casos de óbitos da Paraíba da pá-

gina: https://data.brasil.io/dataset/covid19/_meta/list.html(acessada

em 15/05/2020, com dados coletados até o dia 14/05). Para facilitar o acesso dispomos estes dados

através da Tabela II. A população inicial adotada é %0 = 4018127.

Com base na evolução exposta na Figura 7, caso não sejam tomadas medidas mais restritivas

com relação ao distanciamento social, em torno de 20 dias o número de casos confirmados estará

em torno de 25.000 e o de mortes em consequência da COVID-19 em torno de 1500.

Na Figura 8, vemos uma diminuição da taxa de contágio. Acreditamos que isso se deve ao

aumento do isolamento e distanciamento social que se acentuou na segunda metade do mês de

março. Embora o valor de ^ inicial tenha sido menor na Paraíba do que no Brasil, atualmente o

valor de ^ é maior na Paraíba do que no Brasil. Atualmente, o valor da taxa de reprodução básica

na Paraíba é '0 ≈ 2.309, o que significa que é preciso restringir ainda mais o convívio social para

que o valor de '0 chegue a ficar menor do que 1.

https://data.brasil.io/dataset/covid19/_meta/list.html
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Figura 7. Comparação do número de casos de contágio oficiais na Paraíba com previsão teórica. Ajuste

teórico é obtido com um modelo modificado em que permitimos que ^ varie lentamente no tempo de acordo

com a função representada na Fig. 8. a taxa de contágio varia ao longo do tempo de tal forma que a taxa de

reprodução básica inicial é de '01 ≈ 3.359, enquanto a taxa final é de '02 ≈ 2.309.
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Figura 8. Variação temporal da taxa de contágio na Paraíba. A função utilizada foi ^(C) = 0+1 tanh(ℓ(C−C0)),

onde 0 = ^1+^2
2 , 1 = ^1−^2

2 , C0 = 30 dias e ℓ = 0.125 dia−1. O valor inicial da taxa de contágio foi ^1 = 0.24 e

o valor final de ^2 = 0.165.
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Tabela II: Dados epidemiológicos da Paraíba

Data Confirmados Óbitos

1 2020-05-14 3361 160

2 2020-05-13 3045 157

3 2020-05-12 2777 154

4 2020-05-11 2525 139

5 2020-05-10 2341 135

6 2020-05-09 2156 124

7 2020-05-08 2030 114

8 2020-05-07 1849 111

9 2020-05-06 1657 101

10 2020-05-05 1493 92

11 2020-05-04 1361 85

12 2020-05-03 1219 79

13 2020-05-02 1169 76

14 2020-05-01 1034 74

15 2020-04-30 926 67

16 2020-04-29 814 62

17 2020-04-28 698 57

18 2020-04-27 633 53

19 2020-04-26 543 50

20 2020-04-25 499 49

21 2020-04-24 447 46

22 2020-04-23 386 44

23 2020-04-22 345 40

24 2020-04-21 301 39

25 2020-04-20 263 33

26 2020-04-19 245 32

27 2020-04-18 236 29

28 2020-04-17 205 28

29 2020-04-16 195 26
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Data Confirmados Óbitos

30 2020-04-15 165 24

31 2020-04-14 152 21

32 2020-04-13 136 16

33 2020-04-12 111 13

34 2020-04-11 101 13

35 2020-04-10 85 11

36 2020-04-09 79 11

37 2020-04-08 55 7

38 2020-04-07 41 4

39 2020-04-06 36 4

40 2020-04-05 35 4

41 2020-04-04 34 3

42 2020-04-03 32 1

43 2020-04-02 29 1

44 2020-04-01 21 1

45 2020-03-31 18 1

46 2020-03-30 17 0

47 2020-03-29 14 0

48 2020-03-28 14 0

49 2020-03-27 10 0

50 2020-03-26 6 0

51 2020-03-25 5 0

52 2020-03-24 3 0

53 2020-03-23 2 0

54 2020-03-22 1 0

55 2020-03-21 1 0

56 2020-03-20 1 0

57 2020-03-19 1 0

58 2020-03-18 1 0



19

C. Evolução da COVID-19 em Campina Grande

Obtivemos as séries temporais dos casos confirmados e dos casos de óbitos de Campina

Grande da página: https://data.brasil.io/dataset/covid19/_meta/list.

html(acessada em 15/05/2020, com dados coletados até o dia 14/05).Para facilitar o acesso

dispomos estes dados através da Tabela III. Vamos considerar como tempo inicial o dia do pri-

meiro contágio confirmado. Tomamos %0 = 409.731 como a população da cidade de Campina

Grande nesse momento. Novamente, tomamos os valores iniciais com a mesma forma: ((0) = 1,

� (0) = 1/%0, '(0) = 0 e " (0) = 0. Conforme a Figura 9, o ajuste dos dados para Campina Grande

foi razoável. Acreditamos que a pequena da flutuação ocorrida no início se deva a falhas e atrasos

no registro de casos confimados e de óbitos. Além disso, como a população é menor o efeito de

flutuações estatísticas também é maior o que torna inerentemente mais difícil o ajuste de dados

por um modelo determinístico. No entanto, acreditamos que com o aumento do número de casos

eventualmente o ajuste se tornará melhor. Além disso a série temporal aqui é mais curta do que

nos outros dois casos estudados. Em Campina Grande, ainda estamos bem no início da pandemia.

Com base na evolução exposta nesta figura, caso não sejam tomadas medidas mais restritivas com

relação ao distanciamento social, em torno de 20 dias o número de casos confirmados estará em

torno de 350 e o de mortes em consequência da COVID-19 em torno de 50.

Na Figura 10, plotamos a taxa de contágio em função do tempo para Campina Grande.

Observamos que o comportamento da curva de contágio é diferente da do Brasil e da Paraíba (ver

Figuras 4 e 8). Em Campina Grande a taxa de contágio começou baixa, isso deve-se ao fato de

Campina Grande ter adotado o distanciamento social, com fechamento de escolas, universidades e

comércio não essencial antes mesmo do primeiro caso confirmado. É notório um relaxamento nas

regras de distanciamento social que são refletidas através do aumento da taxa de contágio. Essa

taxa ficou muito alta entre o décimo dia e o trigésimo dia, tendo seu pico no vigésimo dia, sugerindo

que neste período ocorreu relaxamento no distanciamento social da população. Isso pode ter uma

relação com a forma descuidada que os pagamentos emergenciais foram feitos ao público carente

nos bancos da cidade.

https://data.brasil.io/dataset/covid19/_meta/list.html
https://data.brasil.io/dataset/covid19/_meta/list.html
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Figura 9. Casos confirmados (em azul) comparados com os casos previstos pelo modelo (linha contínua em

vermelho). Embora o ajuste não tenha ficado tão bom como nos ajustes da Paraíba e do Brasil, a partir do

trigésimo dia, o ajuste teórico está bem próximo dos casos confirmados. Podemos ver que, entre 26 e 33 do

ínicio da pandemia na Paraíba, os casos confirmados foram superiores aos número de casos previstos pelo

modelo teórico. Considerando o vírus tem um tempo médio de incubação de 10 dias, isto nos sugere que

entre os dias 16 e 23 o distanciamento social foi relaxado.
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Figura 10. A função utilizada foi ^(C) = 0 + 1 tanh(ℓ(C − C0)) + ℎ4−(C−C0)
2/(2f2) , onde 0 = ^1+^2

2 , 1 = ^1−^2
2 ,

C0 = 30 dias e ℓ = 0.125 dia−1. O valor inicial da taxa de contágio foi ^1 = 0.130 dia−1 e o valor final de

^2 = 0.140 dia−1. Os parâmetros extras da gaussiana são ℎ = 0.1 e f = 5.0 dia.
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Tabela III: Dados epidemiológicos de Campina Grande

Data Confirmados Óbitos

1 2020-05-14 160 4

2 2020-05-13 155 4

3 2020-05-12 134 4

4 2020-05-11 125 3

5 2020-05-10 108 3

6 2020-05-09 100 3

7 2020-05-08 89 2

8 2020-05-07 89 2

9 2020-05-06 78 2

10 2020-05-05 74 2

11 2020-05-04 67 2

12 2020-05-03 62 2

13 2020-05-02 61 2

14 2020-05-01 53 2

15 2020-04-30 51 2

16 2020-04-29 51 2

17 2020-04-28 45 2

18 2020-04-27 42 2

19 2020-04-26 39 2

20 2020-04-25 39 2

21 2020-04-24 35 2

22 2020-04-23 30 2

23 2020-04-22 24 2

24 2020-04-21 20 2

25 2020-04-20 12 2

26 2020-04-19 12 2

27 2020-04-18 12 1

28 2020-04-17 8 1

29 2020-04-16 8 1
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Data Confirmados Óbitos

30 2020-04-15 4 0

31 2020-04-14 3 0

32 2020-04-13 3 0

33 2020-04-12 3 0

34 2020-04-11 3 0

35 2020-04-10 3 0

36 2020-04-09 3 0

37 2020-04-08 3 0

38 2020-04-07 3 0

39 2020-04-06 3 0

40 2020-04-05 3 0

41 2020-04-04 2 0

42 2020-04-03 2 0

43 2020-04-02 2 0

44 2020-04-01 2 0

45 2020-03-31 2 0

46 2020-03-30 2 0

47 2020-03-29 2 0

48 2020-03-28 2 0

49 2020-03-27 1 0

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho propomos um modelo epidemiológico que difere do Modelo SIR com dinâ-

mica vital proposto em [1], (veja também [4] e [8]). Aqui, consideramos que a população pode

variar, permitindo que as taxas de natalidade e de mortalidade podem apresentar discrepâncias

significativas. Conforme os resultados expostos na seção anterior, nosso modelo foi bem ajustado

para os dados do Brasil, da Paraíba e de Campina Grande.

No caso do Brasil, concluímos com base no ajuste do modelo proposto que a taxa de contágio

^ está variando de forma decrescente de ^ = 0, 34 à ^2 = 0, 145 e a taxa de reprodução básica
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decrescendo de '01 = 5.355 para '02 = 2.361, o que tem diminuido a velocidade da curva de

contágio. Isto significa que as medidas de distanciamento social vem produzindo efeitos positivos,

mas precisam ser intensificadas ainda mais, já que para que a pandemia seja controlada é necessário

que o valor de '0 fique inferior a 1, caso não seja intensificado o distanciamento social, não teremos

uma diminuição no número de novos casos confirmadados e, consequentemente, não diminuirá

o número de óbitos diários. Mais precisamente, o modelo teórico indica que se não houver um

aumento do isolamento social, em aproximadamente 20 dias teremos alacançado um número entre

2000 e 2500 mortes ao dia por consequência da COVID-19 no Brasil.

O comportamento da disseminação do vírus no estado da Paraíba é bem semelhante ao cenário

nacionl. A taxa de contágio e consequentemente a taxa de reprodução básica também decreceram.

O valor da taxa de contágio ^ variou de ^1 = 0, 24 para ^2 = 0.165 e consequentemente, '0 variou

de '01 = 3.3592 para '02 = 2.3095. Embora em situações semelhantes a velocidade da curva de

contágio na Paraíba ainda está ligeiramente maior do que a velocidade da curva nacional. Assim

como na análise da dinâmica no Brasil, a Paraíba precisa intensificar o distanciamento social, caso

contrário em 20 dias teremos em torno de 1500 mortes acumuladas devidas à COVID-19.

Como foi comentado na introdução, Campina Grande adotou a política de distanciamento

social uma semana antes de ter seu primeiro caso confirmado, apresentando assim um modelo

para controle adequado da pandemia na cidade. Considerando esta condição atípica (mas muito

favorável) é razoável que consideremos a taxa de contágio fixo e baixo. Porémpara se obter umajuste

do modelo, foi preciso considerar uma pequena variação na taxa de contágio, deixando-o variar

minimamente de ^1 = 0, 13 à ^2 = 0, 14. Com estas variações de ^, conseguimos ajustar o modelo

teórico de maneira bem razoável ao dados oficiais de casos confirmados. Com estes valores de ^

a taxa de reprodução básica '0 inicial foi '01 = 1, 8196 até o valor mais recente de '02 = 1, 9596,

indicando que de 06 a 16 de abril a taxa de contágio teve um crescimento bem acentuado, com valor

máximo no dia 16 de abril, sugerindo que neste período ocorreu relaxamento no distanciamento

social da população. Conforme o modelo teórico, caso as medidas de distanciamento social sejam

relaxadas em torno de 20 dias teremos acumulado em torno de 50 mortes devidas à COVID-19.

Com base nos resultados expostos, constatamos ainda que as três populações estudadas estão

seguindo políticas de distanciamento social e que os indícios são que a população de Campina

Grande está mais distanciada socialmente do que a população da Paraíba e a população da Paraíba

está mais distanciada socialmente do que a população do Brasil. Entretando as medidas de

distanciamento social precisam ser ainda mais restritivas nas três populações para diminuir o

número de contágios diários e consequentemente dar mais condições para os orgãos de saúde
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tratarem os infectados que venham precisar de cuidados hospitalares.
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