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SOBRE OS MODELOS

Logístico

• Baseado apenas nos dados de testes positivos totais;

• Depende de 3 parâmetros (número inicial de suscetíveis, número inicial de infectados, taxa de transmissão), 
calculados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.

SIR

• Baseado apenas nos dados de testes positivos totais;

• Depende de 4 parâmetros (número iniciais de suscetíveis, número inicial de infectados, taxa de transmissão e 
taxa de recuperação);

• A taxa de recuperação foi fixada na estimativa de 14 dias por pessoa (https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf). Os outros 3 parâmetros foram 
calculados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.

SIRD

• Baseado apenas nos dados de óbitos totais;

• Depende de 5 parâmetros (número inicial de suscetíveis, número inicial de infectados, número inicial de óbitos, 
taxa de transmissão, taxa de recuperação e taxa de mortalidade);

• A taxa de recuperação foi fixada na estimativa de 14 dias por pessoa. Os outros 4 parâmetros foram 
calculados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.



SOBRE ESTE ESTUDO

• Este estudo é baseado exclusivamente nos dados do Ministério da Saúde, disponibilizados no 

endereço covid.saude.gov.br;

• Tais dados ficaram indisponíveis de 04 a 09 de junho;

• A Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) não disponibiliza os dados sobre o avanço da pandemia 

em planilha por data em seu portal;

• Há discrepâncias entre os dados apresentados pelas Prefeituras (em suas redes sociais), pela SESPA 

(covid-19.pa.gov.br) e pelo Ministério do Saúde.  As discrepâncias não são apenas de lapso temporal, 

o que impossibilitam análises mais precisas;

• Este estudo não tem caráter preditivo. Os métodos utilizados analisam tendências, que apontam 

para possíveis cenários futuros, que são alterados diariamente pela dinâmica das políticas públicas e 

do comportamento da população;

• Reafirma-se a necessidade de distanciamento social como medida fundamental e permanente de 

controle da pandemia pois pode evitar novas ondas de contágio.



BRASIL – MODELO LOGÍSTICO

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 09 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 1,1 milhão de testes positivos totais até o fim de junho;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho, aponta-se um maior número de pessoas atingidas. 

Há necessidade de avaliação estatística dessa variação.







BRASIL – MODELO SIR

• Estimativa do número básico de reprodução em 1.98 e do número efetivo de reprodução atual 

em 1.36;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 12 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 1,2 milhão de testes positivos totais até o fim de junho;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho, confirma-se a tendência de diminuição no número 

efetivo de reprodução e aponta-se um maior número de pessoas atingidas. Há necessidade de 

avaliação estatística dessa variação.







BRASIL – MODELO SIRD

• Estimativa do número básico de reprodução em 2.18 e do número efetivo de reprodução atual 

em 0.891;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para os óbitos para dia 04 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 50 mil óbitos totais até o fim de junho;

• Foi detectada pela metodologia uma mudança de comportamento na curva, mais acentuada a 

partir de 04 de junho, elevando a estimativa de crescimento da curva;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho, confirma-se a tendência de diminuição no número 

efetivo de reprodução.







PARÁ – MODELO LOGÍSTICO

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 29 de maio de 2020, ;

• Estimativa de cerca de 80 mil testes positivos totais até o fim de junho;

• Foi detectada uma mudança de tendência a partir do 30 de maio;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho, uma maior tendência de queda foi confirmada, mas 

a estimativa para fim do mês foi levada para cima por conta do recorde de casos confirmados do

dia 04 de junho.







PARÁ – MODELO SIR

• Estimativa do número básico de reprodução em 2.45 e do número efetivo de reprodução atual 

em 1.25;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 03 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 80 mil testes positivos totais até o fim de junho;

• Foi detectada uma mudança de tendência a partir do 27 de maio;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho,  uma maior tendência de queda foi confirmada, 

mas a estimativa para fim do mês foi levada para cima por conta do recorde de casos confirmados 

do dia 04 de junho.







PARÁ – MODELO SIRD

• Estimativa do número básico de reprodução em 3.04 e do número efetivo de reprodução atual 

em 0.45;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 25 de maio de 2020;

• Estimativa de mais de 4.500 óbitos totais até o fim de junho;

• Foi detectada uma mudança de tendência a partir do 30 de maio;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho,  uma maior tendência de queda foi confirmada.







OESTE DO PARÁ – MODELO LOGÍSTICO

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 17 de junho de 2020, ;

• Estimativa de mais de 6 mil testes positivos totais até o fim de junho;

• A metodologia detectou uma mudança de tendência a partir do dia 29 de maio.  Equivocadamente, 

foi relatada na análise anterior a data de 10 de maio,;

• Foram utilizadas as médias até dia 04 de junho. Não foi possível encontrar uma solução consistente

incluindo os dados até dia 07 de junho;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho,  houve um forte crescimento nos números 

chegando a um recorde no dia 04 de junho, elevando todas as estimativas.







OESTE DO PARÁ – MODELO SIR

• Estimativa do número básico de reprodução em 2.83 e do número efetivo de reprodução atual 

em 2.03;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") para o dia 26 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 9 mil testes positivos totais até o fim de junho;

• A metodologia detectou uma mudança de tendência a partir do dia 02 de junho;

• Foram utilizadas as médias até dia 04 de junho. Não foi possível encontrar uma solução 

consistente incluindo os dados até dia 07 de junho;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho,  houve um forte crescimento nos números 

chegando a um recorde no dia 04 de junho, elevando todas as estimativas.







OESTE DO PARÁ – MODELO SIRD

• Estimativa do número básico de reprodução em 3.15 e do número efetivo de reprodução atual 

em 1.37;

• Estimativa do ponto de inflexão ("pico") de óbitos para o dia 13 de junho de 2020;

• Estimativa de mais de 400 óbitos totais até o fim de junho;

• A metodologia detectou uma mudança de tendência a partir 23 de maio de 2020;

• Comparado aos resultados do dia 03 de junho,  configurou-se um cenário de crescimento nos 

números, chegando a um recorde no dia 06 de junho, elevando todas as estimativas.






