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Resumo 

Nesta nota procura-se simular um modelo Suscetível-Infectados-Recuperados para o caso da 

epidemia do Covid-19 na Bahia. Utilizando dados de pessoas infectadas até 10 de abril, o 

modelo aqui simulado sugere que o pico da epidemia na Bahia pode ocorrer com 880 mil 

infectados ativos (ou 5,9% da população), e que este pico deve ocorrer por volta de 24 de maio. 

Em relação à simulação realizada anteriormente com dados até 31 de março notamos as 

seguintes mudanças: i) a quantidade de pessoas infectadas no pico da epidemia diminui; ii) a 

data de pico da epidemia é postergada em 8 dias e iii) a taxa de reprodução secundária diminui. 

Caso a definição de suscetíveis seja alterada para a população dos municípios que possuem um 

ou mais casos confirmados até o momento, tem-se que a quantidade de pessoas infectadas ao 

longo da epidemia diminui consideravelmente. Os resultados numéricos destas estimativas não 

devem ser interpretados literalmente, uma vez que o modelo utilizado neste estudo, além de ser 

bastante simples, costuma ser sensível à parametrização adotada e a definição de população 

suscetível. Ao considerar que o comportamento da sociedade pode mudar significativamente 

ao longo dos próximos dias, assim como a velocidade de difusão do vírus, o cenário desenhado 

nestas simulações pode se alterar bastante nas próximas semanas.     

1. Introdução 

         O avanço do novo coronavírus no mundo, também conhecido por Covid-19, levou a 

Organização Mundial da Saúde a decretar estado de pandemia em 11 de março de 2020. Por 

pandemia entende-se uma situação em que uma doença infecciosa já está espalhada por 

diversos continentes, inclusive com transmissão sustentada entre as pessoas. Até o momento 

foram registradas mais de 100 mil mortes no mundo atribuídas a Covid-19, a maioria delas na 

Itália, Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido. A razão entre o número de mortos e o 

de casos confirmados até o momento, também conhecida como taxa de letalidade, tem sido de 

6,1% no mundo e 5,4% no Brasil.  

 O primeiro caso da Covid-19 na Bahia foi registrado no dia 6 de março, no município 

de Feira de Santana, nove dias após o registro do primeiro caso no Brasil, em São Paulo. A 

Bahia registra, até o presente momento, 616 casos confirmados, o que representa cerca de 3,1% 

do total de casos notificados no Brasil, ou aproximadamente 4,1 casos por 100 mil habitantes. 

Registra-se também 19 óbitos, 146 pessoas curadas e 25 internadas. Os dados disponíveis até 

o momento também revelam que a taxa de crescimento de casos totais a partir do centésimo 

caso na Bahia, que foi registrado em 26 de março, tem sido de 12,3% ao dia. Com esta taxa 

tem-se que em 6 dias, em média, dobra-se o número de casos totais no Estado.   

O objetivo principal desta nota é simular um simples modelo epidemiológico aplicado 

ao caso da Covid-19 no Estado da Bahia supondo que no momento inicial da epidemia toda a 

população do Estado é suscetível. Com este modelo será possível: i) estimar o dia aproximado 

em que o número de infectados ativos deve chegar ao ponto máximo; ii) estimar o número 

médio de pessoas saudáveis que tendem a ser contaminadas por uma pessoa infectada e iii) 

estimar a quantidade total de pessoas recuperadas (teoricamente imunes) no final da epidemia. 

A seguir descrevemos a metodologia, os resultados e alguma discussão. 
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2. Metodologia 

         Os dados utilizados na elaboração desta nota foram coletados a partir das informações 

contidas nos boletins diários emitidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A 

informação mais importante que capturamos nestes boletins é o número de casos confirmados 

de pessoas que contraíram a Covid-19 no Estado, que usaremos como proxy para pessoas 

infectadas. Além disso, usamos a estimativa populacional para o Estado que é disponibilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O tamanho da população e a trajetória 

conhecida do número de pessoas infectadas são as variáveis necessárias para se estimar os 

parâmetros do modelo e realizar as simulações.  

         O modelo analítico aqui utilizado foi originalmente proposto por Kermack e 

McKendrick (1927), e este modelo parte do pressuposto de que uma população fixa (N), pode 

ser dividida em três grupos de pessoas: Suscetíveis (S), Infectadas (I) e Recuperadas (R). 

Considera-se ainda que o período de incubação do agente infeccioso é instantâneo e a duração 

da infecção é igual à duração da doença. A dinâmica do modelo funciona da seguinte forma: 

no estágio inicial da epidemia uma pessoa é infectada, nenhuma pessoa é imune e o restante da 

população não infectada (N-1, os suscetíveis) tem a possibilidade de contrair a doença. À 

medida em que o tempo passa, a pessoa inicialmente doente infecta uma pessoa suscetível e 

assim por diante, considerando uma dada taxa de infecção. Além disso, em cada momento do 

tempo, uma parte da população infectada passa a ser recuperada e imunizada, considerando 

determinada taxa de recuperação. As proporções da população infectada, suscetível e imune 

variam ao longo das diferentes fases da epidemia, sendo que no final deste processo (estado 

estacionário) o total de pessoas infectadas tende a zero e uma importante parcela da população 

passa a ser imune. Não é difícil constatar que à medida em que mais pessoas se tornam imunes, 

maior é a dificuldade de difusão do agente infeccioso.   

De maneira mais explícita, o modelo SIR busca resolver o seguinte sistema de equações 

diferenciais ordinárias: 

                                                   
𝜕𝑆

𝜕𝑡
=  −𝛽

𝐼

𝑁
𝑆                (1) 

 

                                                   
𝜕𝐼

𝜕𝑡
=  𝛽

𝐼

𝑁
𝑆 −  𝛾𝐼          (2) 

 

                                                  
𝜕𝑅

𝜕𝑡
=  𝛾𝐼                        (3) 

 

         Onde β é a taxa de infecção, γ é a taxa de recuperação e t o tempo. A primeira equação 

assume que a variação no número de pessoas suscetíveis no tempo e uma função negativa do 

produto entre a taxa de pessoas infectadas (I/N) e o número absoluto de pessoas suscetíveis. A 

segunda equação assume que a variação no número de pessoas infectadas no tempo é uma 

função direta da taxa de pessoas infectadas e o número absoluto de suscetíveis, e uma função 
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inversa do número absoluto de pessoas infectadas. A terceira equação mostra que a variação 

do número de pessoas recuperadas é uma função direta do número de pessoas infectadas.  

Os parâmetros β e γ para uma epidemia em determinada região são naturalmente 

desconhecidos, e há diferentes estratégias que podem ser utilizadas para se “calibrar” o valor 

destes parâmetros, inclusive importando estes parâmetros de outros países/regiões. Um 

processo de otimização interativo é a estratégia aqui utilizada para se obter os parâmetros β e 

γ para o Estado da Bahia. Esta estratégia busca encontrar os parâmetros que minimizam a soma 

dos quadrados da diferença entre a série observada e a simulada de infectados. O modelo SIR, 

tal como aqui descrito, também permite estimar a taxa de reprodução secundária em dada 

população, isto é, quantas pessoas suscetíveis são contaminadas, em média, por uma pessoa 

infectada. Esta taxa, também conhecida na literatura epidemiológica por R0, é dada pela razão 

entre β e γ. Sabe-se que se R0 for maior do que a unidade então a quantidade de pessoas 

infectadas aumenta ao longo do tempo. Mas, por outro lado, se R0 for menor que a unidade, a 

incidência de novas infecções diminui ao longo do tempo. Na ausência de uma vacina, a 

chamada “imunidade de rebanho”, ocorre quando parte significativa da população é imunizada 

e, com isso, o agente infeccioso passa a ter dificuldade de encontrar indivíduos suscetíveis.   

3. Resultados  

         Os pacotes deSolve, xts e dplyr do Software R foram utilizados para a estimação dos 

parâmetros β e γ e para a resolução do sistema de equações diferenciais ordinárias3. O modelo 

foi simulado até o período em que as três variáveis endógenas do modelo deixam de variar em 

função do tempo. A Figura 1 sumariza os principais resultados do exercício numérico. 

Assumindo que a Bahia possui 14,9 milhões de habitantes e que este é o total de suscetíveis, a 

nossa simulação indica que o pico esperado de contaminação ocorrerá por volta de 26 de maio 

e atingirá cerca de 841,5 mil pessoas, o que representa aproximadamente 5,6% da população. 

Se considerarmos hipoteticamente que 15% dos infectados necessitem de internação em um 

hospital, tem-se que o Estado necessitará de aproximadamente 126 mil leitos disponíveis em 

um único dia. Quanto maior a fração de idosos infectados, espera-se que mais leitos são 

necessários para atender plenamente a demanda por cuidados especiais. Esta proposição é 

derivada da evidência internacional sobre a distribuição etária da população infectada pela 

Covid-19 e que necessita de cuidados especiais (Ferguson et al, 2020), uma vez que o modelo 

aqui considerado não leva em conta a composição demográfica da sociedade.  

A taxa de reprodução secundária (R0) que estimamos é 1,46, sendo β=0,594 e γ=0,406. 

Sabe-se que, além do valor real de R0 em uma epidemia ser bastante incerto, ele varia ao longo 

do tempo. No caso da Covid-19 no Brasil e na Bahia este fato é agravado pela quantidade 

limitada de testes disponíveis e pela opção de se testar apenas as pessoas que possuem sintomas 

mais agudos da infecção. Uma complicação adicional é que as taxas de infecção e de 

recuperação podem variar entre os infectados sintomáticos e os assintomáticos. De fato, não se 

sabe ao certo qual a proporção de infectados pela Covid-19 que são assintomáticos, mas Stock 

 
3 Os códigos utilizados na simulação estão disponíveis mediante requerimento a um dos autores. 
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(2020) usa algumas estimativas até então disponíveis na literatura para calibrar esta proporção 

em 30% e em 86%.  

Verificamos que a taxa de reprodução aqui estimada (1,46) é significativamente inferior 

à mediana das taxas disponíveis na revisão da literatura realizada por Liu et al (2020), que foca 

essencialmente no caso chinês (2,79), e também bastante inferior àquela disponível em 

Flaxman et al. (2020), que foi estimada entre 3,01 e 4,66 para o caso de onze países europeus. 

O R0 estimado para a Bahia, entretanto, não difere muito daquele sugerido pelo Organização 

Mundial da Saúde para a China (1,95). No que diz respeito à variação do R0  ao longo do ciclo 

mais avançado da Covid-19, Wang et. al (2020) sugerem que que este indicador em Wuhan, 

China, antes da política de distanciamento social era 3,86 e diminuiu para 0,32 após a 

implementação deste tipo de intervenção não-farmacêutica. As projeções de Ferguson et al 

(2020) sugerem que para se reduzir o R0 para 1 ou menos é necessária uma combinação de 

várias medidas não-farmacêuticas, tais como isolamento de infectados, distanciamento social, 

quarentena familiar e fechamento de Escolas e Universidades.  

Simulamos também um modelo SIR alternativo e, neste caso, a população suscetível foi 

definida como sendo a população total dos municípios com um ou mais casos confirmados até 

o momento (7,5 milhões de pessoas em 67 municípios). Esta nova simulação sugere que no 

pico pode haver cerca de 145 mil pessoas infectadas no Estado da Bahia, ou aproximadamente 

1,93% da população baiana. A data estimada para o pico neste modelo alternativo passa a ser 

16 de maio, ao invés de 26 de maio.   

Nota: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela SESAB.  

Em linhas gerais, a nossa interpretação dos exercícios aqui realizados é que as medidas 

não-farmacêuticas que foram adotadas no Brasil e na Bahia, no início da epidemia, afetaram o 

formato da curva de infectados. Se este realmente for o caso, o cenário alternativo sem vacina 
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e sem intervenções não-farmacêutica se daria com uma taxa de infecção mais alta e maior 

número de óbitos. De fato, nas micro-simulações realizadas Ferguson et al (2020) a eficácia de 

uma única medida de isolamento social é limitada, mas a combinação de múltiplas 

intervenções, tais como as medidas adotadas no Brasil e na Bahia até o presente momento, 

diminuem significativamente o impacto da transmissão do vírus.   

4. Conclusão  

         O principal objetivo desta nota foi simular um modelo epidemiológico para o caso da 

Covid-19 no Estado da Bahia. É importante ressaltar que os resultados numéricos aqui 

encontrados valem sob determinadas condições impostas pelo modelo, e inclusive assume-se 

implicitamente que medidas adicionais de contenção não serão adotadas ao longo das próximas 

semanas. Isto implica que à medida que a população muda o seu comportamento os parâmetros 

do modelo também são alterados, assim como os resultados numéricos obtidos neste estudo. 

Notamos que a quantidade de pessoas que serão infectadas e a data que a epidemia alcança o 

pico dependem do tamanho da população definida como suscetível. As estimativas do modelo 

SIR são realizadas com bastante incerteza e, por isso, os nossos resultados não devem ser 

interpretados literalmente. Além disso, como o modelo SIR em sua forma mais simplificada 

não leva em conta o número de óbitos e nem o caso de pessoas infectadas que são 

assintomáticas, que são dois fenômenos marcantes da atual pandemia, os resultados fornecidos 

por este tipo de modelo devem ser vistos com uma cautela adicional. Acreditamos, entretanto, 

que insights importantes acerca da pandemia em curso e que está em seu estágio inicial na 

Bahia podem ser extraídos através deste tipo de modelo. A nossa proposta é continuar 

trabalhando neste modelo à medida que novos dados forem disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde.    
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