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SOBRE ESTE ESTUDO

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

endereço covid.saude.gov.br, suavizados com média centralizada de 5 dias;

• 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.

Mudanças nesta versão

• Arquivos diferentes para os dados referentes ao Brasil, Pará, Oeste do Pará e Santarém-PA;

• Na metodologia SIRD, fixamos a taxa de mortalidade em 1,15%, seguindo a metodologia utilizada 

por Villaverde e Jones (2020) e baseando-se em dados obtidos pelo estudo EPICOVID19-BR 

(UFPEL, 2020). 



CASO OESTE DO PARÁ

• Dados do dia 09/07/2020: 

o 14.271 casos confirmados – 1374 por cem mil habitantes (abaixo do índice do Pará)

o 412 óbitos – 40 por cem mil habitantes (abaixo do índice do Pará)

• R0 = 2,99 Refet = 0,276.

• Estimativas

Estimativa anterior 

para 30/06
30/06

Estimativa 

para 31/07

Casos Confirmados 7.866 11.141 (+41,6%) 19.470

Óbitos 379 378 (-0,26%) 458











SOBRE OS MODELOS

Logístico

• Baseado apenas nos dados de casos confirmados;

• 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 casos confirmados;

• Depende de 4 parâmetros (número inicial 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 (OMS, 2020). 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.  A taxa de mortalidade foi fixada na 
estimativa de 1,15%, baseando-se em dados do estudo EPICOVID19-BR (UFPEL, 2020). Os outros 4 
parâmetros foram calculados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.
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