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NOTA TÉCNICA 01
Modelagem COVID-19

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2020.

INTRODUÇÃO
Este é o primeiro de uma série de relatórios com o objetivo de apresentar e analisar
os dados públicos da pandemia Covid-19, tanto para o mundo (por enquanto, um conjunto
seleto de países) quanto para o agregado do Brasil, respectivas Unidades da Federação (UF),
e eventualmente dados desagregados por municípios ou bairros. No primeiro relatório, os
dados de países são representados em gráficos de tendências temporais. Por enquanto, as
estatísticas diárias são apresentadas, posteriormente outras unidades de tempo serão também
consideradas em gráficos e análises estatísticas. O período de tempo coberto neste relatório
inclui o início da pandemia na Ásia, como ilustrado com a inclusão dos dados do Japão e
Coréia do Sul, até o dia 09/04/2020.
O relatório foi elaborado por um grupo de pesquisadores de instituições de ensino e
pesquisa do Rio de Janeiro, que tem apoiado a Secretaria Estadual de Saúde do governo do
Estado do Rio de Janeiro. Nesta primeira publicação o foco foi comparar, interpretar e
discutir as tendências temporais de vários países europeus, americanos e asiáticos,
destacando o Brasil e sua evolução epidêmica até agora.
Na próxima seção são descritos os dados, respectivas fontes e os indicadores
visualizados em gráficos de linhas (séries temporais). Modelos de projeção serão abordados
por este grupo de pesquisa em publicações futuras. No momento o grupo está ativamente
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buscando formas alternativas de modelagem, e testando-as em dados já publicados, de forma
a selecionar não só técnicas mais eficazes de projeção, como também baseadas em modelos
apropriados para entender e descrever os padrões de contágio e de letalidade da pandemia
Covid-19.
Em seguida, os dados da pandemia até aqui são apresentados, interpretados e
discutidos, segundo diferentes pontos de vista, i.e. de forma global, de forma continental,
com foco no Brasil, e futuramente no Rio de Janeiro (em breve, este será o foco principal dos
estudos do grupo de pesquisadores). Os gráficos diferem segundo o tipo de resposta ou evento
de saúde (i.e. mortes ou casos confirmados), a escala da variável resposta (i.e. contagens,
taxas ou o logarítmo de uma ou outra) e finalmente a unidade de tempo (tempo cronológico
ou tempo desde a ocorrência de certo número acumulado de eventos).
Vale ressaltar, neste momento, que diante de todas as incertezas com relação ao
quadro preocupante das subnotificações, dos efeitos das medidas decretadas pelo governo do
estado e da respectiva adesão da população a estas, projeções são ainda pouco confiáveis. O
grupo acredita que em breve as projeções terão mais utilidade. Os modelos de projeção, ora
em elaboração, serão aplicados considerando cenários otimistas e pessimistas para o Rio de
Janeiro nos dias e/ou semanas por vir.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os números diários de casos confirmados, óbitos e casos recuperados causados por
Covid-19, agregados por país e dia, foram obtidos do site da Universidade Johns Hopkins
(JHU), porém o mesmo conteúdo também pode ser obtido em outros sites. O crédito deste
trabalho impressionante de coleta, manipulação computacional e centralização de dados da
Covid-19 é da JHU. As planilhas são atualizadas diariamente, de forma que pesquisadores
do mundo inteiro possam acompanhar e analisar os dados da pandemia Covid-19.
Idealmente, planilhas similares de dados do Estado do Rio de Janeiro seriam
disponíveis, com detalhamento geográfico da residência, gênero, idade e outras
características dos indivíduos infectados, hospitalizados, casos graves ou vítimas fatais da
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doença. A partir das informações disponíveis nessas planilhas, as análises gráficas, bem como
outras análises estatísticas, apresentadas neste relatório serão replicadas para os dados dos
municípios e/ou bairros do Rio de Janeiro.
Todos os gráficos apresentados foram produzidos na plataforma R utilizando o pacote
ggplot2. As formas de visualização dos dados da pandemia estão divididas em: (i) casos
confirmados ou óbitos; (ii) número de eventos (casos ou óbitos) ou logarítmo (base 10)
destes; e (iii) número de eventos (casos ou óbitos) ou taxas por 1000 habitantes. Os nomes
dos países estão em língua inglesa, bem como os títulos dos eixos dos gráficos. Diferentes
versões destes graficos são apresentadas ao longo deste relatório.
Até o momento foi feita a seguinte seleção de países cujos dados foram extraídos da
base de dados da JHU:
Américas = {“Argentina”, “Brazil”, “Canada”, “Chile”, “Colombia”, “Mexico”, “US”}
Europe = {“Austria”, “Denmark”, “France”, “Germany”, “Italy”, “Netherlands”, “Portugal”,
“Spain”, “Sweden”, “Switzerland”, “Great Britain”}
Ásia = {“South Korea”, “Japan”}
Eventualmente, dependendo da evolução da pandemia, outros países serão incluídos
nas análises gráficas e modelagens.
As séries temporais (ou suas visualizações) são restritas ao período de tempo, em cada
país, desde o primeiro dia no qual ocorreram pelo menos cinco óbitos acumulados ou 50
casos confirmados, até o dia 09/04/2020. Estes pontos de corte podem ser facilmente
modificados em futuras análises. Em alguns gráficos publicados recentemente na mídia os
pontos de corte são diferentes dos escolhidos aqui, portanto, esta informação importante dos
recortes realizados deve ser levada em consideração ao analisar tais gráficos.
Para o agrupamento das tendências de diversos países e comparação com o Brasil,
foram usados dois critérios. Primeiro um agrupamento simples por continente e um segundo
agrupamento por quartis do incremento médio diário de cada um dos países, separadamente
para casos confirmados e óbitos (países diferentes podem ter sido agrupados em grupos
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diferentes para um e para outro). As curvas foram sumarizadas em uma única curva para cada
um dos grupos e para o Brasil, pelo método de LOESS (Locally Weighted Scatterplot
Smoothing).
RESULTADOS
Gráficos referentes a situação mundial (seleção de vinte países)
Total acumulado de mortes no Globo
Vinte países foram selecionados neste relatório para as visualizações gráficas que são
mostradas a seguir. Dos vinte países, dois estão localizados na Ásia, 7 no continente
americano (5 latinoamericanos) e 11 na Europa Ocidental. O caminho da pandemia teve
origem na Ásia, se alastrou em seguida em toda Europa, e posteriormente alcançou as
Américas, África e Oceania.
Tanto o crescimento do número de infectados (casos) de Covid-19 confirmados
quanto o número de mortes cujas causas foram confirmadas como Covid-19 ocorreram em
diferentes momentos ao longo dos três grupos de países considerados no relatório. Desta
forma, duas configurações gráficas são consideradas em todas as análises. A primeira
representa o tempo cronológico (de calendário), enquanto a segunda representa o número de
dias após a ocorrência de um dado número acumulado de casos ou mortes confirmadas.
Na Figura 1 abaixo, os números acumulados de mortes são representados para os
vinte países em tempo cronológico. Devido a escala de número absoluto de mortes e aos
tamanhos populacionais distintos, além da gravidade da epidemia em países distintos, Itália,
Espanha, França e Estados Unidos têm os maiores crescimento em número de mortes,
seguidos pelo Reino Unido.
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Figure 1: Número acumulado de óbitos Covid-19 ao longo do tempo (calendário)

Considerando como origem o primeiro dia em que ocorreram pelo menos 5 mortes,
em cada país, na Figura 2 abaixo estão representadas as trajetórias temporais do número
acumulado de mortes no conjunto de vinte países. Nesta visualização observa-se a evolução
da pandemia em cada país desde seu início, possibilitando a comparação entre países e suas
respectivas estratégias de combate ao virus. A Itália contabiliza mais de 15000 mortes
acumuladas. Em seguida, Espanha e Estados Unidos têm praticamente o mesmo número
acumulado de mortes, seguidos pela França e Grã-Bretanha.
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Figure 2: Número acumulado de óbitos Covid-19 ao longo do tempo (dias após 5
primeiros óbitos)

A Figura 3 abaixo mostra, cronologicamente, os mesmos dados anteriores, porém
considerando no eixo vertical os números acumulados de mortes em escala logarítmica (base
10). Neste gráfico observa-se mais nitidamente as diferenças nas taxas de crescimento das
vítimas fatais da pandemia ao redor do mundo. Note que Japão e Coréia do Sul apresentam
taxas de crescimentos distintas, e menores, do que a maioria dos países da Europa e das
Américas selecionados nesta análise.
Vale ressaltar que na grande maioria dos países o crescimento diário dos óbitos
acumulados até agora foi não linear, mesmo em escala logarítmica. Diferente deste padrão
geral, os dados acumulados (em escala logarítmica, na base 10) de óbitos dos Estados Unidos
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA
Gabinete Ampliado de Crise para Assessoramento ao
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Publicação em DOERJ de 13 de abril de 2020

e Canadá, por exemplo, apresentam um padrão aproximadamente linear ao longo do tempo,
característica que pode ser usada para realizar projeções da curva em futuro de curto prazo.

Figure 3: Número acumulado de óbitos Covid-19 (log 10) ao longo do tempo (calendário)

Na Figura 4 os mesmos dados são visualizados considerando como origem do tempo
o primeiro dia, em cada país, no qual ocorreram pelo menos 5 mortes. Neste gráfico é possível
ver como a pandemia evoluiu em cada país. Destacam-se as curvas de Itália, Espanha, França,
Estados Unidos e Grã-Bretanha.
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Figure 4: Número acumulado de óbitos Covid-19 (log 10) ao longo do tempo (dias após 5
primeiros óbitos)

As Figuras 5 e 6 são alternativas interessantes de visualização pois permitem que o
conjunto das trajetórias dos números diários acumulados de vitimas fatais da Covid-19 sejam
comparadas nos momentos reais, i.e. em ordem cronológica (Figura 5) e quando a origem
passa ser o primeiro dia no qual pelo menos 5 mortes haviam ocorrido (Figura 6). Na Figura
5 observa-se claramente que as trajetórias de Espanha e Estados Unidos convergem para o
mesmo valor no fim do péríodo, apesar de terem evoluído distintamente. Outro aspecto que
chama a atenção é a evolução do padrão de óbitos de Alemanha e Holanda, que apesar de
terem populações de tamanhos bem diferentes possuem trajetórias que convergem para o
mesmo patamar no fim do período.
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Figure 5: Números de óbitos do conjunto de vinte países ao longo do tempo (calendário)
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Figure 6: Números de óbitos do conjunto de vinte países ao longo do tempo (dias da
epidemia)

Nas Figuras 5 e 6 acima os países com os maiores numeros acumulados de casos
fatais de Covid-19 se destacam visualmente, enquanto os países com números menores são
pouco visiveis. Sem dúvida, quando se deseja comparar vários países, de populações
distintas, a representação visual baseada na escala logarítmica (base 10) é a mais adequada.
Nas Figuras 7 e 8 abaixo os mesmos dados são representados nesta escala, primeiro em
relação ao calendário e em seguida em relação ao início da epidemia em cada país.
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Figure 7: Números de óbitos (log 10) do conjunto de vinte países ao longo do tempo
(calendário)
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Figure 8: Números de óbitos (log 10) do conjunto de vinte países ao longo do tempo (dias
da epidemia)

No conjunto de gráficos acima, vários exemplos de visualização foram introduzidos.
Deste ponto em diante, os comentários e interpretações sobre a evolução da pandemia em
diferentes continentes usam estas formas de visualização.
Sumários por continentes e grupos
Além da visualização acima, comparando o Brasil com os países individualmente,
apresentamos a seguir essas mesmas comparações para casos confirmados e óbitos usando
agora curvas-resumo para os países agrupados em continentes e em grupos de quartis de taxas
de crescimento diárias médias.
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Taxas de Incidência acumuladas por 1000 habitantes
Para não ficar repetitivo, apresentaremos apenas algumas versões dos gráficos
completos descritos acima, ficando os demais para um material suplementar.
Como pode ser observado na Figura 9, o Brasil se encontra ainda em uma fase
anterior da pandemia, se comparado aos demais continentes, parecendo seguir uma trajetoria
mais lenta que os países das Américas, lembrando que essa curva é bastante influenciada
pelos casos dos EUA, mesmo no caso de incidências por 1000 habitantes. Destaca-se ainda
a tendência dos países asiáticos considerados, que tiveram um pico muito baixo e já com
tendência de queda, ao contrário dos demais continentes.

Figure 9: Taxas de Incidência Acumulada de Casos Confirmados por 1000 habitantes no
Tempo - Brasil e Continentes
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Taxas de Incremento diárias
Outra comparação interessante é a própria taxa de incremento diária no tempo entre
o Brasil e os continentes e grupos. Essas foram as taxas cujas médias foram usadas para
definir os grupos considerados.
A Figura 10 mostra que o Brasil iniciou com taxas bem mais altas que os demais
continentes, mas depois teve uma queda expressiva, parecendo agora seguir a tendência de
queda observada nos países europeus.

Figure 10: Taxas de Incremento Diárias de Casos Confirmados no Tempo - Brasil e
Continentes
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Em relação aos grupos, a Figura 11 mostra o Brasil seguindo uma tendência parecida
com a do Grupo 2, que tem as taxas médias entre o primeiro quartil e a mediana, após um
início mais elevado e um decréscimo mais acentuado do que este mesmo grupo.

Figure 11: Taxas de Incremento Diárias de Casos Confirmados no Tempo - Brasil e e
Grupos de Crescimento Médio

Taxas de Mortalidade por 1000 habitantes e taxas de incremento diárias de óbitos
Para os óbitos, o Brasil ainda apresenta um númeto muito pequeno se comparado a
outros países. Desse modo, vamos apresentar apenas as comparações em relação aos
continentes.
Na Figura 12, as taxas de mortalidade por 1000 habitantes mostra a predominância
ainda com uma tendência forte de subida dos países europeus, seguida pelos americanos,
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mais atrasados e aparentemente com uma inclinação mais suave. Os países asiáticos se
mostram bem achatados em relação à mortalidade. O Brasil, ainda com números insipientes,
mostra uma tendência que tanto pode acompanhar os americanos como os asiáticos.

Figure 12: Taxas de Mortalidade Acumulada por 1000 habitantes no Tempo - Brasil e
Continentes

Finalmente, a Figura 13 mostra as taxas de incremento diários dos óbitos, mostrando
uma tendência de decréscimo em todos os continentes e no Brasil, sendo que, como com os
casos confirmados, o Brasil inicia num patamar superior e tem um decréscimo mais
acentuado. Todos, exceto Europa, apresentam, em certo momento um pequeno aumento das
taxas antes do decréscimo, que pode denotar um momento de aumento de detecção de óbitos
- que pode ter ocorrido por uma maior disponibilidade de testes para diagnosticar casos antes
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não detectados. O Brasil parece seguir uma tendência mais íngreme no momento, mas ainda
mais atrasada do que os demais continentes.

Figure 13: Taxas de Incremento Diárias de óbitos no Tempo - Brasil e Continentes

Gráficos referentes à situação nas Américas (seleção de 7 países)
Total acumulado de mortes e casos confirmados nas Américas
Em 04 de abril de 2020 havia 1 051 635 de casos confirmados de COVID-19 no
mundo, cerca de 27% (279 543 casos) dos quais reportados pela região das Américas. O
Brasil ocupava o terceiro lugar em número de casos confirmados na região (7910), depois
dos EUA (241 703) e do Canadá (11 732) (WHO 2020). Dentre o total de 56 985 óbitos
globais, a região foi responsável por 12% (6 802) dessas mortes (OPAS 2020). O Brasil
ocupa, no momento, o segundo lugar em número de óbitos (299 óbitos), após os EUA que
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registraram 5854 óbitos (WHO 2020). Dentre os demais países da região, Chile e Equador
têm ambos mais de três mil casos confirmados, sendo que o Chile, até o momento, teve 20
óbitos e o Equador 120. Argentina, Colombia, México, Panamá, Peru e República
Dominicana declararam entre 1100 e 1500 casos confirmados e entre 19 e 68 óbitos. Os
demais países e territórios reportaram menores números de casos e óbitos.
A presente análise inclui dados de casos e óbitos confirmados até o dia 09/04/20 de
sete paises da região - Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos e México.
As séries temporais incluem dados relativos ao período de tempo, em cada país, desde o
primeiro dia no qual ocorreram pelo menos 5 óbitos acumulados ou 50 casos confirmados.

CASOS
Nas Figuras 14 e 15, a representação visual é baseada na escala logarítmica (base
10), primeiro em relação ao ano calendário e em seguida em relação ao início da epidemia
em cada país.
Ao se observar os casos por tempo calendário (Figura 14), vemos que os Estados
Unidos tiveram uma « entrada » mais precoce do que os demais países da região das Américas
na pandemia. Canadá, Brasil e Chile tiveram entradas intermediárias e estão em uma fase
anterior da pandemia. Os demais países (Argentina, Colombia e México) tiveram uma
entrada ainda um pouco mais tardia. O acúmulo de casos nos Estados Unidos teve uma média
de incremento diário de 0,26 e mediana de 0,23 (dados não apresentados), o que sugere uma
manutenção do incremento diário durante o período observado. Brasil, Canadá e Chile que
tiveram uma segunda entrada intermediária na epidemia, apresentaram um acúmulo de casos
mais rápido do que o dos EUA no início da série, mas cruzaram a curva de crescimento deste
último em torno do vigésimo dia da epidemia, sinalizando uma desaceleração do acúmulo de
casos. Dentre os três países, o Brasil é o que tem maior acúmulo de casos notificados e
desaceleração mais lenta em relação ao período da epidemia (Figura 15).
O Brasil, apresentou a mais alta média de taxa de incremento (0,30), mas uma
mediana de 0,17 (dados não apresentados). Essa diferença entre valores da média e da
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mediana sugere a presença de valores extremos na série e, provavelmente, uma taxa de
incremento de início acelerado, mas que não se manteve e declinou ao longo do tempo. A
importante subnotificação estimada (RUSSEL, 2020) para o Brasil (em torno de 85%) limita
possíveis conclusões. Colombia e Argentina tiveram as menores médias e medianas de taxas
de incremento.
Considerando ainda como origem o primeiro dia em que ocorreram 50 casos
confirmados em cada país, na Figura 15 abaixo estão representadas as trajetorias temporais
do número acumulado de casos confirmados nos sete países da região das Américas incluídos
na análise. O Brasil teve o mais rápido acúmulo de casos até o 25º dia da pandemia, se
comparado aos demais países do continente. No entanto, parece vir desacelerando a
velocidade de acúmulo de casos, sugerindo o começo de uma trajetória mais lenta do que a
dos Estados Unidos. Vale ressaltar que para os países que entraram mais tardiamente na
pandemia e com grande subnotificação é difícil concluir sobre o comportamento de suas
trajetórias.
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Figure 14: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (calendário)
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Figure 15: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (dias da epidemia)

O padrão se altera um pouco quando observamos as taxas de incidência por 1000
(Figuras 16 e 17). No vigésimo dia da pandemia, Chile, Canadá, Colombia, Argentina e
Brasil apresentavam taxas maiores do que México e EUA no dia correspondente às suas
epidemias. A desaceleração do crescimento da taxa de incidência do Brasil fez com que sua
curva tenha cruzado aquela dos EUA entre o 25º e o 30º dias da pandemia (Figura 17). A
correção da grande subnotificação estimada para o Brasil, pode alterar de maneira importante
essa análise inicial.
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Figure 16: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (calendário)
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Figure 17: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (dias da epidemia)

ÓBITOS
Os dados de mortalidade foram utilizados para os mesmos sete países incluídos na
análise de casos. Todos os países incluídos na análise tinham pelo menos 5 óbitos acumulados
por COVID-19 no dia considerado como o primeiro da série. O cenário em relação ao número
de óbitos é semelhante àquele observado para o número de casos.
Em primeiro lugar, observando o número de óbitos por tempo calendário em escala
logaritmica (Figura 18), nota-se que existem três padrões distintos de início da epidemia nos
países. A curva apresentada pelos Estados Unidos chama a atenção por estar destacada
daquelas apresentadas pelos demais países, mostrando que os Estados Unidos tiveram seus
primeiros cinco óbitos acumulados bem antes dos demais, no início de março de 2020. Brasil
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e Canadá têm os primeiros cinco óbitos acontecendo um pouco mais tardiamente (próximo
de 20 de março), em um padrão intermediário. Argentina, México, Colombia e Chile tiveram
seus primeiros cinco óbitos ainda mais tardiamente, aproximadamente um mês após os EUA
(Figura 18).
Considerando o tempo de início da série, o Brasil, principalmente, mas também
México e Canadá parecem ter tanto o acúmulo de óbitos quanto a velocidade com que esses
óbitos se acumularam maior do que os outros países da região das Américas, incluindo os
Estados Unidos (Figura 19). O Brasil e demais países parecem apresentar uma desaceleração
do acúmulo de óbitos mais precoce do que a dos Estados Unidos, enquanto o México segue
uma trajetória semelhante àquela dos Estados Unidos. No entanto, o grupo de países que teve
seus cinco primeiros óbitos mais tardiamente ainda não tem dados suficientes para que se
estabeleça uma interpretação mais precisa.
A velocidade de crescimento da taxa de mortalidade no Brasil (Figuras 20 e 21)
parece apresentar um processo de desaceleração mais precoce do que nos Estados Unidos e
semelhante ao Canadá. Argentina, Chile e Colombia apresentam curvas com desaceleração
mais precoce e semelhantes entre si. No entanto, o tempo de acompanhamento para a maioria
dos países ainda é muito restrito para que se forme um panorama mais acurado dessa situação.
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Figure 18: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (calendário)
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Figure 19: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (dias da epidemia)
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Figure 20: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (calendário)
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Figure 21: Número acumulado de casos confirmados de Covid-19 nas Américas ao longo
do tempo (dias da epidemia)

Comentários sobre o quadro nas Américas
Algumas limitações dessa análise são inerentes à qualidade dos dados utilizados. A
principal delas diz respeito à subnotificação de casos e mortes. Locais onde há limitação na
testagem de casos e/ou óbitos suspeitos terão gande subnotificação e, consequentemente a
análise de seus dados será inacurada. Russel et al (2020) estimaram a porcentagem de casos
sintomáticos de COVID-19 reportados em diferentes países a partir de uma taxa de letalidade
arbitrada em 1,38. Segundo essa estimativa, até o momento da publicação, o Brasil e os
Estados Unidosa teriam as menores proporções de casos declarados. Estimou-se que o Brasil
tivesse cerca de 12% de seus casos reportados e os Estados Unidos cerca de 15%, enquanto
o Chile teria a maior proporção de casos declarados (entre 50% e 100%). Argentina, Canadá,
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Colombia, e México teriam proporções intermediárias. Essa diferença na notificação de casos
torna as análises mais frágeis e a comparação entre países bastante limitada.
Uma outra limitação para a análise apresentada é a falta de disponibilidade de dados
desagregados. Dados agregados para cada país permitem, apenas, a visão de um quadro da
média geral da população, quando se sabe que os riscos, acúmulo e velocidade da epidemia
são diferentes em diferentes áreas e sub-populações, de acordo com sua densidade e outras
características comportamentais e sociodemográficas, por exemplo.

Gráficos referentes a situação na Europa (seleção de onze países)
Total Acumulado de mortes e casos confirmados na Europa
A análise da evolução dos casos de Covid-19 na Europa envolve 11 países que
tinham, até dia 11/3, confirmado pelo menos 50 casos da doença.

INCIDÊNCIA (CASOS E TAXAS)
Ao se avaliar a evolução dos casos absolutos (Figuras 22 e 23), é possível identificar
4 padrões gerais de evolução:
(1) Dinamarca e Suécia: acumulam casos rapidamente, mas apresentam uma desaceleração
abrupta nessas curvas após o 5º e 10º dias após o registro de pelo menos 50 casos da
doença, respectivamente, mantendo um crescimento do número de casos abaixo do
observado para os outros países.
(2) Áustria, Holanda, Suíça e Portugal: acumulam casos rapidamente, mas apresentam uma
desaceleração nessas curvas entre o 20º e 30º dias após o registro de pelo menos 50
casos da doença, mantendo, a partir daí, um crescimento do número de casos
aproximadamente àquele observado para os países do grupo (1).
(3) Alemanha, Itália e Espanha: acumulam casos rapidamente, só apresentando uma
desaceleração nessas curvas depois do 30º dia após o registro de pelo menos 50 casos
da doença, mantendo, a partir daí, um crescimento do número de casos que se aproxima
daquele observado para os países do grupo (2).
(4) França e Reino Unido: acumulam casos rapidamente, não apresentando sinais claros
apresentando de uma desaceleração depois do 30º dia após o registro de pelo menos 50
casos da doença.
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Em geral, os países dos grupos (1) e (2) são aqueles que alcançaram mais tardiamente
o número acumulado de 50 casos confirmados de Covid-19, a partir de 5 de março, exceção
feita à Suécia, que alcançou esse valor em 3 de março. Já os países dos grupos (3) e (4)
alcançaram o número de pelo menos 50 casos confirmados até o dia 1 de março, exceção
feita ao Reino Unido, que alcançou a marca mais tardiamente, em 3 de março. A Itália foi o
primeiro país europeu a registrar pelo menos 50 casos de Covid-19 (22/2), seguindo pela
França (28/2), Alemanha (29/2) e Espanha (1/3).
A entrada tardia da epidemia nos países dos grupos (1) e (2) pode ser um elemento
que explique uma evolução mais favorável até o momento, já que tiveram mais tempo para
se preparar para as fases de contenção, mitigação e supressão da epidemia. Ressalte-se que
esses são países menores em termos populacionais do que aqueles dos grupos (3) e (4), e o
tamanho da população é um elemento importante na disseminação de doenças transmissíveis.
Deve-se registrar, ainda, que Portugal foi, dentre os países aqui analisados, aquele que
alcançou mais tardiamente a marca de 50 casos de Covid-19 (11/3), o que torna a análise de
sua curva menos confiável.
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Figure 22: Número acumulado de mortes por Covid-19 na Europa ao longo do tempo
(dias da pandemia)

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA
Gabinete Ampliado de Crise para Assessoramento ao
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Publicação em DOERJ de 13 de abril de 2020

Figure 23: Número acumulado de casos confromados de Covid-19 na Europa ao longo
do tempo (dias da pandemia)

As curvas de Itália, Alemanha e Espanha, são similares, ainda que iniciadas em
momentos cronológicos diferentes. Entretanto, a velocidade de crescimento da curva
espanhola é superior e seu arrefecimento menos evidente quando comparado a dos outros
dois países. Não parece haver evidência de diminuição substantiva da velocidade de acúmulo
de casos no Reino Unido e França.
A análise das taxas de incidência oferece um panorama similar, porém não tão
característico como o que se observa para o acúmulo absoluto do número de casos. Afora a
mudança abrupta nos países do grupo (1) e a manutenção de crescimento sem clara tendência
a estabilização de França e Reino Unido, os países dos grupos (2) e (3) parecem ter uma
evolução similar em suas taxas de incidência.
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Porque Reino Unido e França experimentam uma evolução, pelo menos até o
momento, menos favorável que os outros países, não mostrando sinais claros de estabilização
da curva, é uma questão difícil de responder. Afora o fato de suas capitais estarem localizadas
nas duas unidades territoriais estatísticas (NUTS 3) europeias de maior densidade
populacional, outros fatores podem ser aventados, como uma maior leniência e demora na
decisão pela implantação de medidas mais drásticas de distanciamento social e menor adesão
de suas populações a essas medidas. Entretanto, tais explicações ainda necessitam de maior
corroboração.

MORTALIDADE (ÓBITOS E TAXAS)
A análise da evolução mortalidade por Covid-19 na Europa envolve 11 países que
tinham, até dia 20/3, confirmado pelo menos 5 óbitos pela doença.
Ao se avaliar a evolução do número de óbitos absolutos e das taxas de mortalidade
(Figuras 24 e 25), é possível identificar 5 padrões gerais de evolução:
(1) Áustria, Dinamarca e Portugal: acumularam 5 óbitos apenas tardiamente (a partir de
19/3), e apresentam taxas de mortalidade cuja velocidade aparentemente está
desacelerando paulatinamente, apesar do pouco de tempo de evolução para se ter um
panorama mais completo.
(2) Suíça, Suécia e Holanda: acumularam 5 óbitos em uma fase intermediária em relação
aos outros países (entre 13/3 e 16/3), e não apresentam uma desaceleração tão clara
nessas curvas em relação ao grupo (1) apesar do maior tempo de evolução, sendo essa
feição particularmente mais evidente na Suécia.
(3) Itália e Espanha: acumulam óbitos rapidamente, alcançando um total de óbitos e as taxas
de mortalidade mais altas de todos os países analisados só apresentando uma
desaceleração nessas curvas entre o 25º e o 35º dias após o registro de pelo menos 5
óbitos pela doença, mantendo, a partir daí, um crescimento mais lento das taxas de
mortalidade.
(4) França e Reino Unido: acumulam mortes rapidamente, não apresentando sinais claros
de uma desaceleração das taxas de mortalidade entre o 20º e 30º dias após o registro de
pelo menos 5 óbitos pela doença.
(5) Alemanha: acumulou 5 óbitos em uma fase intermediária como os países do grupo 2
(13/3), apresenta taxas de mortalidade mais baixas que todos os países analisados,
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apresentando uma aparente leve desaceleração a partir do 20º dia após o registro de pelo
menos 5 óbitos pela doença, similar ao observado para os países do grupo (4).

Figure 24: Número acumulado de casos confromados de Covid-19 na Europa ao longo
do tempo (dias da pandemia)
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Figure 25: Número acumulado de casos confromados de Covid-19 na Europa ao longo
do tempo (dias da pandemia)

Todos os países dos grupos (1), (2) e (5) alcançaram mais tardiamente o número
acumulado de 5 óbitos pelo Covid-19, a partir de 13 de março. Já os países dos grupos (3) e
(4) alcançaram o número de pelo menos 5 óbitos pela doença até o dia 10 de março (Itália
em 24/2; França em 5/3, Espanha em 7/3 e Reino Unido em 10/3)
Tendo “entrado” na epidemia ao mesmo tempo que França e Espanha, a mortalidade
mais baixa na Alemanha tem suscitado muita discussão. Possíveis explicações passam pela
qualidade dos serviços de saúde e pela própria cultura germânica que levaria a uma maior
adesão às medidas de controle da epidemia preconizadas.
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A entrada tardia da epidemia nos países do grupo (1) pode ser um elemento que
explique uma evolução mais favorável até o momento, já que tiveram mais tempo para se
preparar para o enfrentamento da epidemia e organizar o sistema de atenção ao paciente
grave. Entretanto, até por essa característica, é necessário mais tempo para corroborar os
achados atuais.
Os países do grupo (2) entraram também um pouco mais tardiamente que os países
dos grupos (3) e (4), porém mais cedo que os do grupo (1). É preocupante que não tenham
mostrado ainda uma evidente desaceleração da mortalidade, especialmente no que diz
respeito à Suécia. Mais elementos sobre a organização dos serviços de saúde e
implementação de medidas de controle são necessários para formar um quadro mais claro
sobre as tendências até aqui observadas.
Itália e Espanha são, até agora, os países europeus mais fortemente afetados em
termos de mortalidade, o que vem sendo atribuído à demora na implementação de medidas
mais drásticas de supressão da epidemia, levando ao colapso da atenção ao paciente grave.
Mais elementos sobre a organização dos serviços de saúde são necessários para uma melhor
intepretação do perfil de mortalidade desses países. É um alento que as curvas das taxas de
mortalidade mostrem uma redução da velocidade de crescimento, mas o impacto acumulado
até agora é irreparável.
O caso de Reino Unido e França segue o padrão das taxas de incidência, enquanto o
efeito das medidas de mitigação e supressão amplas não mostrarem seus efeitos na
transmissão da infecção, a sobrecarga dos serviços de saúde estará cobrando seu preço na
forma de vidas perdidas.

PROJEÇÕES
Após a modelagem das tendências temporais das trajetórias nos números de casos
confirmados, casos graves, internações hospitalares, e óbitos associados com a pandemia
Covid-19, com base em técnicas estatísticas adequadas, cabe fazer projeções para pontos
futuros dessas trajetórias. Como a incerteza nesse momento é muto grande, com uma alta
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variabilidade, não seria adequado fazer predições de longo prazo baseado nos dados a mão,
recomendando-se uma projeção de curto prazo de, no máximo 1 semana, com checagens
frequentes com os dados reais para reajuste e readequaçao dos modelos.
Até o momento várias formas de predição têm sido testadas, com modelos diferentes,
para se achar uma abordagem que seja mais adequada. A modelagem depende fortemente
dos dados adquiridos, e será baseada em modelos de séries temporais, como ARIMA,
modelos não lineares, como Modelos Aditivos Generalizados (GAM, na abreviação em
língua inglesa), além de modelos que levem em conta a natureza exponencial das curvas ou
sua respectiva transformação logarítmica.
Comparações parecidas com as que foram feitas entre o Brasil de os diversos países
podem tambem ser feitas para os municípios do Rio de Janeiro que já tiverem um número
razoavel de casos confirmados e/ou óbitos notificados. O mesmo vale para bairros dos
grandes municípios. Cabem aqui as mesmas considerações feitas acima sobre o horizonte de
predição dos modelos, com curto prazo e checagens frequentes.
Neste relatório optou-se por não apresentar, ainda, tais projeções.

CONCLUSÕES
Nesta nota técnica, buscou-se fazer uma descrição panorâmica da pandemia de
Covid-19 em países selecionados do mundo nos 3 continentes onde o número de casos é
relevante (Ásia, Europa e Américas), e contextualizar o Brasil nesse cenário global.
Podemos notar que Os três continentes se apresentam em momentos diferentes da
pandemia, com a Ásia estando mais à frente e com os países estudados já estando na fase
descendente da curva epidêmica, enquanto Europa vem em seguida ainda não tendo
alcançado esse estágio, seguido das Américas, ainda em franca ascensão no número de casos
e óbitos. Nesse contexto, o Brasil, que já está no continente que está mais atrasado em relação
aos demais, se apresenta também atrasado em relação aos Estados Unidos e em linha com
Canadá e Chile.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA
Gabinete Ampliado de Crise para Assessoramento ao
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Publicação em DOERJ de 13 de abril de 2020

Uma abordagem importante, que são as taxas de incidência e mortalidade por 1000
habitantes, deram também uma perspectiva diferente da contagem de casos, mas, para países
continentais, como Estados Unidos e Brasil, essa abordagem deve ser vista com cautela, pois
nesses países, teremos cidades e/ou regiões metropolitanas que estão, elas mesmas em
momentos diferentes da epidemia, e podem, inclusive, ter dinâmicas diferentes, dependendo
de mobilidade interna e conexões externas com outras cidades. Futuramente, pretendemos
comparar estados e até cidades do Rio de Janeiro utilizando as taxas, o que nos daria uma
ideia melhor quanto às diferenças nessas taxas dentro do país.
Futuramente, nosso objetivo será trabalhar com dados do Brasil e do Rio de Janeiro,
para não apenas contextualizar o estado e seus municípios no panorama nacional e
internacional, como também trabalhar em modelos preditivos que possam auxiliar no
planejamento quanto ao isolamento social (se esse deveria ser endurecido ou flexibilizado),
dependendo de estimativas de curto prazo, comparadas com o comportamento real
observado, como também estimativas de médio prazo, que permitam estimar o pico máximo
das curvas epidêmicas e permita o planejamento para o número de leitos necessários para
que não haja colapso do sistema de saúde.
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