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Objetivos da Nota Técnica 
- Estimar a redução da disseminação da epidemia Covid-19 no Distrito Federal com a 

implementação das medidas de contenção impostas pelo governo local. 

- Analisar os possíveis cenários de evolução da epidemia Covid-19 gerados por modelos 

preditivos. 

- Propor princípios estratégicos para a condução das políticas públicas, com base em 

dados, para o controle da pandemia Covid-19. 

 

Resumo 
Esta Nota Técnica tem por objetivo divulgar os resultados relacionados às medidas de isolamento 

social adotadas pelo governo do Distrito Federal, a fim de reprimir a disseminação rápida e 
ampliada do novo coronavírus. Tomou-se como referência para análise da epidemia o 

parâmetro R(t), que representa o número de reprodução da epidemia no tempo t. O valor de R 

determina se a epidemia está ou não sob controle. Para tanto, foram sistematizados e analisados 

os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no período de 07/03/2020 

a 23/04/2020. Nesse período, os valores estimados de R indicaram uma redução significativa do 

número de reprodução de casos, de 4,63 para valores abaixo de 1,3. A partir do modelo 

epidemiológico SEIR, foram realizadas simulações de quatro cenários da evolução da epidemia 

no Distrito Federal, considerando as medidas de contenção propostas pelo governo. Ressalta-

se que o cenário simulado que apresentou resultado mais equilibrado foi o que adotou medidas 

ligeiramente mais flexíveis que as vigentes. Como a manutenção das medidas atuais não são 

factíveis por um longo período, é necessário substituí-las por medidas sustentáveis do ponto de 

vista social e econômico. A análise dos resultados alcançados pelas simulações dos cenários 

subsidiou a proposta de onze princípios estratégicos a serem observados para o enfrentamento 

sustentável da pandemia. 

 

 

Sobre o Observatório PrEpidemia 
O PrEpidemia é um observatório que tem como objetivo subsidiar os gestores públicos e a 

população no monitoramento espacial da disseminação do SARS-CoV-2, abordando aspectos 

de diversas áreas do conhecimento, a partir de estudos e simulações apoiadas em dados e 

modelagem matemática. O acompanhamento tem ênfase no Distrito Federal e na Região 

Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) e, atualmente, conta com contribuições de 

uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores voluntários da Universidade de Brasília 

e de instituições parceiras das áreas de geociências, saúde, engenharia de produção, 

transportes, estatística e matemática.  
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1. Introdução 
A pandemia da Covid-19 teve seu primeiro caso registrado em dezembro de 2019 (Figuras A-1 

e A-2, Apêndice I), na cidade de Wuhan, China1, e vem se alastrando em outros continentes 

desde então. 

As taxas de mortalidade, letalidade e hospitalização apresentadas até o momento demandam 

grande atenção dos governos. Como ainda não há tratamento efetivo ou vacina, as ações 

adotadas visam a redução da transmissão do vírus e a melhor assistência médica, no que 

concerne à capacidade dos hospitais de atendimento aos enfermos, preparação dos profissionais 

para atuar perante casos da Covid-19, disponibilização de efetivo para atuar no atendimento, 

entre outros. 

Nesse contexto, as medidas de controle encontram-se relacionadas ao isolamento social, tais 

como fechamento de escolas, empresas públicas e privadas, e comércio, impactando na vida 

dos cidadãos e na economia. Como exemplo, a expectativa da taxa de crescimento do PIB no 

Brasil, para 2020, foi revista pelo Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, de 2,30% (em 03 

de janeiro) para -2,96% (em 20 de abril) em razão dessas medidas. Há ainda cenários mais 

pessimistas, como as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), de queda ainda maior,  

-5,3%.  

Há uma relação entre economia e controle da pandemia, que não é totalmente antagônica. O 

isolamento social diminui os óbitos e afeta a economia, assim como o não isolamento aumenta 

o número de óbitos, que, por sua vez, também afeta a economia. No outro sentido, a parada ou 

recessão econômica reduz os recursos (bens de consumo, inclusive hospitalares) disponíveis 

para o combate da pandemia. Nota-se ainda que impactos econômicos, como desemprego, 

geram outros problemas sociais, como aumento da criminalidade. 

Nesse cenário, o grande desafio do governo está no controle sustentável da pandemia, 
apoiado em decisões fundamentadas pela ciência, assegurando o impacto mínimo nas 
vidas dos cidadãos, na sociedade e na economia. 

Diversos veículos da imprensa têm divulgado os impactos da Covid-19 na economia brasileira, 

em função dos reflexos internacionais, que também sofrerão grandes impactos. Um exemplo é 

a redução das exportações e a queda dos preços de commodities metálicas, utilizadas em 

processos manufatureiros e no setor de construção civil. Outro impacto será a restrição das 

importações de bens intermediários utilizados na produção de eletroeletrônicos, veículos, 

máquinas e equipamentos, e, para a indústria farmacêutica, materiais vindos, em especial, da 

China. O periódico Gazeta do Povo, de 22 de abril, ainda cita a fuga de capitais e a queda de 

arrecadação de royalties, agravado com a guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita 

e a Rússia, e, finalmente, a fuga de capitais e a volatilidade dos ativos financeiros, isso porque, 

em  época de incertezas, os investidores procuram investir seus recursos em ativos mais seguro. 

O controle sustentável da pandemia requer a integração de ações, como a geração de dados 

localizados por áreas geográficas, que abordam questões diversas, tais como a identificação da 

área de risco por município, a partir da densidade populacional por faixa etária, e o 

acompanhamento constante da propagação da pandemia, com ajustes otimizados para o 

funcionamento do transporte público, do comércio, das escolas, etc., por meio de modelos que 

reflitam a realidade regional, incorporando todos os elementos socioeconômicos necessários, a 

partir de uma análise intraurbana. 
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Além do controle epidemiológico, há ações em outros eixos que não são abordados em detalhes 

aqui, tais como: adoção de mecanismos na economia para amortecer variações abruptas; 

aumento da capacidade e qualidade do atendimento hospitalar; acompanhamento da ordem 

social; interação e cooperação com outros países, em particular os fronteiriços; dentre muitas 

outras. 

A propagação da pandemia depende de fatores intrínsecos da doença, como o tempo de 

incubação e de infecção, que não são facilmente manipulados por ações externas, e do número 

de transmissão, que depende não apenas da doença, mas de condições sociais em que ela está 

inserida 2. 

Nesta Nota Técnica, a evolução da epidemia no Distrito Federal é avaliada considerando as 

medidas de isolamento adotadas pelo governo local (Decretos 40.509 e 40.539, 

respectivamente, de 11 e 19 de março de 2020). Também são avaliados possíveis cenários 

futuros, por meio de simulação com modelos preditivos. Por fim, são sugeridas estratégias 
direcionadoras na condução das políticas públicas para abordar o problema. 

2. Modelagens matemáticas utilizadas para prever o 
avanço da pandemia Covid-19 
Existem várias técnicas utilizadas na modelagem da disseminação de doenças infecciosas, 

podendo ser classificadas em modelos determinísticos e estocásticos. As técnicas variam de 

hipóteses e equações diferenciais a agentes e simulações com método Monte Carlo3. 

As observações sobre a propagação da doença apontam para um comportamento exponencial, 

já que um portador pode infectar, em tese, R outras pessoas. Com isso, qualquer que seja o 

modelo usado para representar o comportamento da disseminação do SARS-CoV-2, é aceitável 

supor que uma pequena variação no número de reprodução interfira grandemente nos resultados 

finais das análises. Por outro lado, os dados de entrada dos modelos são aferidos por 

observações que podem inserir erros no modelo. Além disso, os modelos adotam pressupostos 

diversos, como a homogeneidade na interação social, mas sabemos que este comportamento 

ocorre em grupos de forma heterogênea, o que pode ter um efeito de retardo em relação a uma 

interação homogênea. Considerando essas razões, não é esperado que uma modelagem, 

qualquer que seja, apresente dados próximos da realidade em valores absolutos e em 

temporalidade. Isto é, o número absoluto de fatalidades e a data do pico da epidemia são 

variáveis de difícil previsão em intervalos de confiança satisfatórios. 

Por outro lado, a modelagem provê informações relevantes com precisão aceitável, tais como 

indicar se a epidemia está “aumentando” ou “reduzindo”, apontar a proporção alcançada de 

infectados que provoca a obtenção da imunização de grupo, identificar a dimensão da quantidade 

de infectados e estimar o tempo aproximado dos picos (supondo condições estáveis). 

A modelagem clássica, que utiliza abordagem determinística, se baseia em equações 

diferenciais e no ciclo que depende da doença em estudo. No caso da Covid-19, causada pelo 

vírus SARS-CoV-2, a modelagem SEIR se mostra apropriada e vem sendo amplamente usada 

por pesquisadores 4–8. Esse modelo considera os seguintes grupos de indivíduos: S – suscetíveis 

a contrair a doença; E – expostos ao agente etiológico; I – infectados e que podem transmitir a 

doença; e R – recuperados, que não transmitem e não contraem a doença. Esse modelo possui 
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como entrada, basicamente, coeficientes de transição de grupos e o tamanho da população. 

Além disso, emprega hipóteses de homogeneidade dos contatos e estacionariedade da 

população (desconsidera outras formas de morte e nascimento de novos indivíduos). Já os 

cenários simulados utilizam um modelo proposto por pesquisadores da Universidade de Basileia, 

Suíça, e implementados na ferramenta Covid-19 Scenarios9. Esse modelo é uma adaptação do 

modelo clássico SEIR, que possui ainda equações para a quantidade de pacientes 

hospitalizados, pacientes hospitalizados em UTI, e pacientes que vieram a óbito. A ferramenta 

Covid-19 Scenarios também permite a introdução de medidas de redução do número de 

reprodução, R, em determinados períodos. Isso possibilita introduzir na modelagem as ações de 

controle da epidemia. Observa-se que estudos recentes10,11 apontam para a possibilidade de 

reinfecção ou reativação do vírus SARS-CoV-2. Esse último apontamento não é considerado na 

modelagem realizada nesta Nota Técnica, mas poderá ser revista em caso de confirmação 

desses estudos. 

O número de reprodução da epidemia no tempo t, R(t), é o parâmetro determinante do controle 

ou não da epidemia. Se R(t) for menor que 1, a epidemia tende a acabar, para R(t) maior que 1, 

a epidemia avança. Com a imunidade dos indivíduos recuperados, o número de reprodução cai 

naturalmente em razão da redução de indivíduos suscetíveis a contrair a doença. Valores altos 

de R(t) representam aumento acelerado de infectados e consequências já conhecidas e 

mencionadas. 

Nesse contexto, estimar o valor de R(t) é relevante não apenas para ser utilizado em simulação 

de cenários, mas também para avaliar a eficácia de medidas de controle da epidemia. Essa 

avaliação pode considerar partes da sociedade. 

Além da Covid-19 Scenarios, esta Nota também faz uso da técnica de estimação de R(t) proposta 

por Thompson et al12, implementada no módulo EpiEstim da suíte de processamento estatístico 

“R”.  

Cabe alertar para os diferentes significados de R: na modelagem clássica (pessoas recuperadas, 

que não transmitem e não contraem a doença); na ferramenta Covid-19 Scenarios (número de 

reprodução da epidemia) e para se referir ao software R, que contém o pacote EpiEstim, sendo 

este último utilizado para estimar o número de reprodução da epidemia. Nas análises desta Nota 

Técnica, será utilizada a representação R para o número de reprodução.    

3. Avaliação das medidas do governo para conter a 
pandemia da Covid-19  
Os governos dos diferentes países têm agido por meio de estratégias particulares, com alguns 

pontos em comum, em maior ou menor grau, e em momentos diferentes da pandemia13–15. No 

Brasil, os 28 entes federados permanecem em diferentes estágios da doença e adotam 

estratégias distintas, mesmo quando estão em estágio semelhante. Algumas cidades atuaram 

por meio de isolamento social em estágios iniciais da disseminação da Covid-19, como é o caso 

da capital federal. 

Entretanto, é importante analisar a densidade populacional e a forma da organização urbana de 

cada localidade, isto é, os tipos de atividade econômicas, as formas de deslocamento da 

população, as cargas incorporadas aos sistemas de transporte de massa, as distâncias entre os 
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centros de atividades e as áreas habitacionais, os processos pendulares de movimentação 

população para áreas metropolitanas, os fluxos de atividades comerciais, entre outros pontos. 

Nesta seção, é apresentada a estimação do número de reprodução da epidemia usando os 

dados oficiais de casos confirmados e, em seguida, são apresentados quatro cenários da 

evolução da epidemia no DF. 

3.1. Estimação de R(t) para o Distrito Federal 
Foram considerados os casos de infectados e de fatalidades no Distrito Federal, informados pela 

Secretaria de Saúde e disponíveis no site dessa secretaria, em formato CSV, no portal Brasil16. 

O pacote de software EpiEstim/R foi utilizado para a estimação de R(t) para o período de 

07/03/2020 a 23/04/2020, usando a distribuição gamma com média 3,96 (dias) e desvio padrão 

4,75, como a distribuição para o intervalo serial de transmissão. Esses valores foram os 

encontrados em estudos realizados na China17. O gráfico de R(t) para o período com margens 

para o intervalo de confiança de 95% é apresentado na Figura 1.  

Figura 1 - R(t) estimado para os dados oficiais de infectados por Covid-19 no DF 

 
 

Na literatura, os valores de R0 variam de 1,4 a 6,4918. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apontou valores entre 1,4 e 2,51(p3). 

As linhas verticais em vermelho indicam as datas em que foram instituídos os principais decretos 

de isolamento social no DF - Decreto 40.509, de 11 de março, que estabelece a interrupção de 

atividades escolares, e Decreto 40.539 de 19 de março, que estabelece a interrupção do 

funcionamento de diversos estabelecimentos. O método de estimação requer dados iniciais para 

fazer a previsão, por esse motivo o gráfico inicia no dia 14, embora a série tenha iniciado no dia 

7 de março. 
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Pode-se depreender da Figura 1: 

● O valor de R inferido para o dia 14 de março foi 4,63, o que é compatível com o apontado 

em outros estudos18. 

● A curva estimada indica uma redução consistente a partir do primeiro decreto, mais 

acentuada a partir do segundo ato. Todavia, R(t) manteve-se acima de 1 por maior 
parte do período, indicando ainda um crescimento sustentado, porém pequeno, da 
epidemia. O mínimo encontrado foi 0,80, no dia 9 de abril, seguido de uma leve alta, o 

que pode estar relacionado com a oscilação no processo de testagem e de notificação. 

Entende-se que, além dos decretos promulgados pelo governo, a conscientização da população 

também influenciou na redução de R, como mostra a Figura 1. Mas, há de se considerar a 

subnotificação dos casos. Estudos apontam que, no DF, apenas 27,6% dos casos são 

notificados19. Todavia, assumindo a taxa de subnotificação constante, a estimação de R(t) não é 

afetada significativamente. É provável que, com o relaxamento das medidas de contenção, 
R(t) fique acima de 1,3 por algum período, podendo indicar um avanço mais acentuado da 
epidemia.  

3.2. Possíveis cenários de evolução da epidemia da Covid-19 a 
partir de modelos preditivos 
A seguir, são apresentadas quatro simulações de cenários (Figura A-3, Apêndice III) para a 

evolução da epidemia no Distrito Federal considerando variações do rigor das medidas de 

contenção impostas pelo governo por meio dos decretos. 

- Cenário 1: Relaxamento total das medidas de contenção impostas. 

- Cenário 2: Medidas de contenção de impacto ligeiramente mais flexíveis que as atuais. 

- Cenário 3: Medidas de contenção de impacto moderadamente mais flexíveis que as atuais.  

- Cenário 4: Medidas de contenção de impacto mais rígidas que as atuais.  

Essas simulações foram feitas com modelo SEIR adaptado para a pandemia da Covid-19 e 

implementadas na ferramenta COVID-19 Scenarios, utilizada pela Universidade da Basileia, 

Suíça. As estruturas de interação social são bastante diversas e a reação da população se altera 

no decorrer do processo. Por essas e outras razões, as simulações não representam com 
fidedignidade a realidade, mas proveem informações relevantes que apoiam a tomada de 
decisão. 

Os cenários são ajustados à demografia do DF e permitem a inclusão de períodos em que são 

vigentes ações de contenção. A Tabela 1 (Apêndice II) apresenta as variáveis utilizadas e 

respectivas fontes ou motivação. 

Observa-se que o modelo utilizado para composição dos cenários considera a quantidade de 

leitos de UTIs e os hospitalizados para computar as possíveis sobrecargas no sistema de saúde. 

Todavia, essas informações não estão disponíveis. Dessa forma, as simulações consideram que 

todos os pacientes possuem atendimento, quando necessário. 

A Figura 2 apresenta os quatro cenários que mostram o comportamento da curva da epidemia 

da Covid-19 no Distrito Federal, a depender das medidas tomadas pelas autoridades 

competentes. Nestas simulações são consideradas as medidas de contenção impostas 

inicialmente pelos Decretos 40.509 e 40.539, respectivamente, de 11 e 19 de março de 2020, e 
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de redução do número de reprodução gerado pela conscientização da população e adoção de 

hábitos de higiene. Os gráficos que representam os cenários estão apresentados em escala 

logarítmica, tendo sido considerado o período de 27/02/2020 a 31/12/2021. O número de 

reprodução da influenza possui sazonalidade, apresentando um aumento durante o inverno. Há 

indicações de que a Covid-19 apresente o mesmo comportamento. Todavia, nas simulações, 

isso não foi considerado, por não haver dados específicos para a Covid-19. 

Nos gráficos, os retângulos indicam a intensidade (descrita na Tabela 1, Apêndice II) e a duração 

das medidas de contenção. Foram consideradas as seguintes vigências das medidas dos 

Decretos: de 12/03 até 31/05 (Decreto 40.509), e de 19/03 a 3/05 (Decreto 40.539). Os efeitos 

dos hábitos de higiene foram assumidos a partir de 19/03. 

Nas figuras que representam os cenários também estão representados os números oficiais de 

óbitos (pontos em preto), os novos casos em períodos de três dias (pontos em laranja),o  total 

de casos confirmados acumulados (pontos em cinza), as previsões simuladas de óbitos (linhas 

em preto), os casos infecciosos (linhas em laranja), e os recuperados (linhas em verde). Nota-se 

uma boa aproximação entre os valores simulados de óbitos e dados oficiais divulgados16. Os 

casos identificados em períodos de três dias e a curva prevista para indivíduos infecciosos 

possuem pontos de inflexão comparáveis, porém estão em escala bem distinta. Acredita-se que 

isso ocorre em razão da subnotificação e tempos relacionados para a realização de testes. A 

mesma relação pode ser identificada entre a curva prevista de casos recuperados (linha em 

verde) e de casos confirmados oficialmente (pontos em cinza).  

A seguir, os cenários apresentados são caracterizados com a apresentação das intervenções de 

controle, os resultados numéricos de cada simulação e percepções qualitativas, as possíveis 

consequências e os possíveis impactos e dificuldades. 

Cenário 1 - Relaxamento total das medidas de contenção 
Neste cenário foi considerado o relaxamento total das medidas afirmativas impostas pelos 

decretos citados e a manutenção apenas da contenção realizada pela própria população, com 

hábitos de higiene. 

O resultado da simulação encontra-se na Figura 2-a. O número acumulado de óbitos previsto na 

simulação para este cenário é superior a 6.000 até o final de 2020, o que certamente geraria uma 

reação social no sentido de maior isolamento social, alongando significativamente as curvas, 

podendo ainda haver um colapso no sistema de saúde. Mesmo assim, os efeitos dessa reação 

podem não ser superiores aos efeitos alcançados pelas medidas impostas pelos decretos 

citados. A quantidade simulada de pacientes hospitalizados e em UTIs, respectivamente, têm 

picos acima de 9.000 e 3.000. Caso a infraestrutura hospitalar não suporte essas demandas, o 

número de óbitos pode ser significativamente maior. 

Observa-se que o número de óbitos simulado está conservador quando comparado com os 

dados divulgados pelo governo para o período que se tem disponibilidade - tanto em número 

absoluto quanto à taxa de crescimento. 

Cenário 2 - Medidas de contenção ligeiramente mais flexíveis que as atuais 
Neste cenário (Figura 2-b) foram consideradas as seguintes intervenções de controle com 

impacto na redução do número de reprodução, R(t): 
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- Substituição das intervenções iniciadas no Decreto 40.539 por medidas de efetividade 

um pouco inferiores (de 60% para 58%). 

- Manutenção dos hábitos de conscientização e higiene da população. 

- Manutenção dos efeitos do Decreto 40.509 ou substituição das medidas atuais por 

equivalentes, a fim de manter a mesma efetividade no controle. 

Há um alongamento significativo na duração da epidemia, que se manteve pelo período de 

27/02/2020 a 31/12/2021. O número acumulado de óbitos simulados ficou abaixo de 800 e os 

picos de hospitalização e internações em UTIs ficaram, respectivamente, próximos de 100 e 50. 

Cenário 3 - Medidas de contenção moderadamente mais flexíveis que as 
atuais  
Neste cenário (Figura 2-c) foram consideradas as seguintes intervenções de controle: 

- Intervenções com efetividade menor que as iniciadas no Decreto 40.539, que podem ser 

feitas substituindo as medidas de forma a se ter uma intensidade do controle da epidemia 

um pouco abaixo do controle atual (de 60% para 50%). 

- Manutenção dos hábitos de conscientização e higiene da população. 

- Manutenção dos efeitos do Decreto 40.509 ou substituição das medidas atuais por 

equivalentes, a fim de manter a mesma efetividade no controle. 

Nesta simulação há um alongamento da epidemia em relação ao Cenário 1, e encurtamento em 

relação ao Cenário 2. Nesta simulação, foi considerado o período de 27/02/2020 a 31/12/2021. 

O número acumulado de óbitos simulados ficou acima de 2500 e os picos de hospitalização e 

internações em UTIs ficaram, respectivamente, próximos de 1000 e 400. 

O resultado é semelhante ao encontrado no Cenário 1, porém em tempo mais alongado e em 

escala significativamente menor. Os resultados e consequências são semelhantes. 

Cenário 4 - Medidas de contenção mais rígidas que atuais 
Neste cenário (Figura 2-d) foram consideradas as seguintes intervenções de controle: 

- Intervenções com efetividade um pouco maior que as iniciadas no Decreto 40.539, que 

podem ser feitas substituindo as medidas de forma a se ter uma intensidade um pouco 

acima (60% para 70%). 

- Manutenção dos hábitos de conscientização e higiene da população. 

- Manutenção dos efeitos do Decreto 40.509 ou substituição das medidas atuais por 

equivalentes, a fim de manter a mesma efetividade no controle. 

O resultado da simulação mostra um encurtamento da epidemia em relação aos outros cenários. 

Nesta simulação, foi considerado o período de 27/02/2020 a 31/12/2021. O número acumulado 

de óbitos simulados é o menor entre os casos considerados, ficou abaixo de 120 e os picos de 

hospitalização e internações em UTIs ficaram, respectivamente, próximos de 70 e 30. 

Do ponto de vista de controle da epidemia, este resultado é o mais favorável. Todavia, os custos 

social e econômico dessas medidas poderiam ser altos e prolongados, já que não poderá ocorrer 

relaxamento após o término dos casos, pois a epidemia deverá estar ocorrendo em outras 

localidades e poderá haver casos importados, iniciando, assim, novas 
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Figura 2 - Curvas da Covid-19 referente aos quatro cenários considerados. 

                    
a) Cenário 1                 b) Cenário 2 

                      
c) Cenário 3                             c) Cenário 4 
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3.3. Compilação dos Resultados dos Cenários 
A proporção de infectados para obtenção da imunidade de grupo, T, tem relação direta com o R0 
pela equação T = 1 - 1/R0 para R0 > 1. As medidas de controle sobre R visam reduzir a quantidade 
de infectados necessários para a imunidade de grupo e contenção da pandemia. Nota-se que 
R0=4,63, inferido a partir dos dados oficiais, embora compatível com a literatura, é relativamente 
alto para se controlar.  

A Tabela 2 apresenta um sumário dos achados nos Cenários 1 a 4. Ressalta-se que uma 
imunidade de grupo satisfatória ocorre nos cenários 1 e 3. Todavia, esses cenários produzem 
números significativos de fatalidades. O Cenário 2 se mostrou o mais equilibrado, tendo um 
controle mínimo suficiente para conter a epidemia, resultando em um número de óbitos inferior 
a dois dos outros cenários. Considerando que as medidas possuem custos sociais e econômicos, 
o Cenário 4 não é razoável, já que haveria um custo alto para contenção, que não seria efetiva, 
por haver casos importados e surgimento de novas ondas em caso de relaxamento das medidas. 

Tabela 2 - Resultados das simulações nos Cenários 1 a 4 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

R(t) em t=1/06/2020 2,75 1,05 1,25 0,75 

Threshold de imunidade 

de grupo (1-1/R0)* 

63% 4,7% 20% 0% 

Quantidade de 

recuperados no final 

(imunizados) 

91,7% 10,88% 36,78% 1,5% 

Estimativa de óbitos** 6.569 777 2.634 112 

Tempo de pico no DF** Jun-Jul/20 Ago-Dez/20 Ago-Out/20 Mai/20 

Pico de utilização de 

UTI** 

3.267 47 423 31 

Pico de utilização de 

Hospital** 

9.224 107 983 73 

Observações Risco de 

sobrecarga do 

sistema de 

saúde, que pode 

gerar ainda mais 

fatalidades. 

Mais equilibrado, 

requer a 

implementação 

de medidas 

sustentáveis. 

Risco de 

sobrecarga do 

sistema de 

saúde. 

Requer medidas 

de contenção 

fortes, o que 

pode ser 

insustentável. 

* R0 foi aproximado por R(t) em 1/6/2020, considerando que no início da epidemia são valores próximos; ** Esses 
dados foram as saídas das simulações, que não refletem necessariamente a realidade e necessitam ser interpretados 
da forma correta. 

Comparando os Cenários 2 e 3, nota-se que uma pequena variação do R(t) em t=1/06/2020 (de 
1,05 para 1,25) provoca uma grande variação no número de fatalidades (de 777 para 2.634). 
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O Quadro 1 mostra os possíveis resultados e as possíveis consequências e dificuldades 
encontradas para cada cenário analisado. 

Quadro 1 - Resultados, consequências e dificuldades encontradas em cada cenário 

Cenário Possíveis resultados Possíveis consequências e dificuldades 

Cenário 1 - 

Relaxamento 

total das 

medidas de 

contenção 

Imunidade de grupo em 

pouco tempo (ainda em 

2020).  

Risco de colapso do sistema 

de saúde. 

Em 2020, na ordem de 6.000 

óbitos (~0,25% da população 

do DF), sendo maior em caso 

de ausência de capacidade 

hospitalar. 

 

 

A população tem acompanhado a evolução em 

torno do mundo e provavelmente não esteja de 

acordo com a quantidade de óbitos gerados pela 

estratégia deste cenário. 

Não há interrupções diretas nas atividades 

econômicas, mas a economia poderá ter efeitos 

secundários em função do número de 

hospitalizações e óbitos. 

Este cenário tende a produzir um elevado pico de 

demandas hospitalares, o que pode sobrecarregar 

o sistema de saúde e causar mortes que poderiam 

ser evitadas com o acesso assistencial adequado. 

O aumento súbito da taxa de mortalidade pode 

sobrecarregar o sistema funerário. 

Cenário 2 - 

Medidas de 

contenção 

ligeiramente 

mais flexíveis 

que as atuais 

Imunização de grupo no final 

de 2020 ou início de 2021, 

com threshold adaptado aos 

controles, abaixo do R0 da 

epidemia (sem controle). 

Óbitos (mortalidade) por volta 

de 800 (~0.03% da população 

do DF), distribuídos entre 

2020 e 2021. 

Picos de internação baixos. 

 

Em razão do longo período de aplicação, as 

medidas de contenção não podem afetar 

significativamente as atividades econômicas e 

sociais. Com isso, a substituição das medidas de 

contenção atuais por medidas similarmente 

efetivas irá requerer monitoramento constante das 

consequências e dos impactos em cada segmento 

da sociedade por meio de geração de informações 

para tomada de decisão de rápido efeito.  

Inevitavelmente, será necessária uma mudança de 

hábitos da população com protocolos definidos 

para atividades econômicas e sociais. Isso requer 

um esforço com ações educativas, além de gerar 

custos em suas implementações. 

Cenário 3 - 

Medidas de 

contenção 

moderadamente 

mais flexíveis 

que as atuais  

 

 

Imunidade de grupo em um 

tempo menor (no final de 

2020), com threshold 
adaptado aos controles, 

abaixo do R0 da epidemia.  

Risco de colapso do sistema 

de saúde. 

Muitos óbitos ainda em 2020 

(mais de 2.000), sendo maior 

em caso de ausência de 

capacidade hospitalar. 

 

 

A população tem acompanhado a evolução em 

torno do mundo e provavelmente não consiga 

aceitar a quantidade de óbitos gerados pela 

estratégia deste cenário. 

Não há interrupções diretas nas atividades 

econômicas, mas a economia poderá ter efeitos 

secundários em função do número de 

hospitalizações e óbitos. 

O cenário tende a produzir um elevado pico de 

demandas hospitalares, o que pode sobrecarregar 

o sistema de saúde. 

O aumento súbito da taxa de mortalidade pode 

sobrecarregar o sistema funerário. 

Haverá um custo de implementação de medidas 

pouco menor que os simulados no Cenário 2, 

porém com resultado final pior. 

Cenário 4 - Baixa imunidade de grupo. Pode não ser possível obtenção de efetividade 
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Medidas de 

contenção mais 

rígidas que 

atuais 

Término da epidemia no final 

de 2020. 

Poucos óbitos e poucas 

internações. 

equivalente sem altos custos econômicos e 

sociais, o que pode inviabilizar o cenário em um 

contexto real. 

Não havendo imunização de grupo, a população 

continuará vulnerável a novas ondas e a 

manutenção de controles poderá perdurar por 

muito tempo. 

 

4. Princípios estratégicos para o controle da pandemia 
Diante dos cenários apresentados, observa-se que o Cenário 2 gerou o resultado mais 
equilibrado. Comparando os números de fatalidades e picos de utilização de UTIs e 
hospitalizados, o Cenário 2 apresenta números simulados superiores apenas ao Cenário 4. 
Todavia, o Cenário 4 requer a imposição de contenção com medidas mais intensas que as atuais, 
o que se mostra insustentável do ponto de vista econômico e social. 

O Cenário 2 considera as intervenções ligeiramente mais flexíveis que as vigentes. Vale ressaltar 
que não é factível a manutenção das medidas atuais, iniciadas com os decretos citados, 
por período longo (1 a 2 anos) a fim de alcançar resultados semelhantes ao simulado no 
Cenário 2. Tais medidas necessitam ser substituídas por medidas sustentáveis do ponto de vista 
econômico e social. Os valores de R(t) indicados no Cenário 2 estão próximos dos valores 
alcançados com as medidas atualmente vigentes, o que indica que esse cenário é factível. 

Considerando isso, sugere-se uma ação coordenada pelo governo local para a promoção e 
imposição de medidas sustentáveis, fundamentadas em dados e critérios, e que permitam o 
pleno exercício da cidadania e o exercício das funções e interações sociais com segurança. Para 
tal, entende-se que os princípios a seguir devem ser observados. 

1 - Estratificação por espaço geográfico e dimensões que compõem a sociedade 

A sociedade é heterogênea. No DF, há áreas com economia voltada para o setor público, 
serviços privados, indústrias, áreas rurais, dentre outros. Há também cidades “dormitório” e áreas 
de maior incidência de atividades de lazer ou outras atividades específicas. Existe uma diferença 
demográfica que reflete diretamente nas áreas de maior vulnerabilidade à contaminação e 
fatalidades pela Covid-19. Com toda essa diversidade demográfica e geoespacial, as pessoas 
consomem as funções sociais, tais como transporte público, educação, trabalho, igreja, lazer, 
etc. O processo de transmissão, e respectivas ações de contenção, ocorre nesse sistema 
multidimensional.  

Para a identificação da efetividade das ações de contenção, é necessário o monitoramento das 
interações sociais considerando essas dimensões, além da localização geográfica. Como 
exemplo prático, deve ser possível avaliar a efetividade na redução do número de reprodução da 
pandemia no transporte público de determinada região. 

A aplicação de modelagem e análise geográfica permitirá identificar e orientar decisões baseadas 
em áreas de maior vulnerabilidade, integradas com dados de posicionamento das unidades de 
saúde e dos quantitativos de leitos (disponíveis e ocupados), com avaliações da estratificação 
populacional por faixa etária. A Figura 3 apresenta um mapa interativo com informações da 
infraestrutura hospitalar disponível e da demografia da população por área.   
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Figura 3: Mapa interativo com informações da infraestrutura hospitalar e demografia por área. 

 

O uso das ferramentas geográficas permite a visualização da distribuição dos dados em 
Dashboard e WebGIS, de forma interativa e com atualizações em tempo real, a partir da 
alimentação de dados com informações recebidas dos órgãos oficiais. 

 

2 - Avaliação contínua da pandemia com ciclos curtos 

Não se conhece bem a dinâmica do vírus e a fisiopatologia da doença, nem a efetividade das 
ações de contenção. Por isso, a adoção de ciclos curtos de planejamento, com base, por 
exemplo,  no ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) de melhoria, permitem um aprimoramento 
interativo das medidas e consequente amadurecimento e melhoria dos resultados. Além disso, 
enquanto o controle do número de reprodução está em andamento, os tratamentos para a 
doença continuam em estudo, a curva de aprendizagem de atuação da saúde evolui em 
maturidade, e outros aspectos podem influenciar nas condutas e controles. A estimativa do 
número de reprodução, R(t), apresentada na Seção 3.1, para o DF, pode ser aplicada aos 
diversos estratos indicados no princípio anterior, podendo apoiar a avaliação das medidas de 
contenção em vigor em cada caso. 

Com a curva de aprendizagem dos profissionais de saúde, a partir da obtenção de resultados 
satisfatórios no tratamento da doença, é primordial a definição de protocolos para assegurar boas 
condutas e manter o nível da pandemia sob controle.  

3 - Geração de dados para acompanhamento 

As medidas precisam ser tomadas e acompanhadas a partir da coleta estruturada e análise dos 
dados, que permitam a geração de informação fundamentada e o estabelecimento de critérios 
de avaliação das ações, evitando uma análise enviesada e contaminada, o que prejudica os 
resultados desejados. Sem dados de qualidade e obtidos de forma sistematizada, é impossível 
implementar medidas inteligentes e eficientes. O acompanhamento e registro da evolução dos 
pacientes, sintomas, tempo de recuperação e todas as características da doença; indicadores de 
acompanhamento dos efeitos da tomada de decisão relativa aos controles por segmento social 
e da economia; dados de movimentação de pessoas e de suprimentos, dentre outros, de forma 
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integrada fornecem inteligência para a informação. Dentre tais medidas, deve-se considerar a 
testagem massiva de indivíduos que tiveram contatos de risco, a fim de isolar precocemente 
eventuais infectados. A geração de dados deve contar com recursos tecnológicos modernos, tais 
como dispositivos móveis, visão computacional e sistemas de inteligência geográfica. 

4 - Definição de protocolos por área para garantir o distanciamento social e segmentar a 
população 

Para a obtenção de eficiência (efetividade no enfrentamento da epidemia com baixo impacto 
social e econômico), deve-se considerar a implementação de medidas que permeiam as diversas 
dimensões da sociedade. Medidas horizontais, como regras de fechamento de comércio ou 
escolas para toda a população do DF, são tacitamente ineficientes. 

Nesse cenário, propõe-se a promoção ou imposição de medidas por função social. Em termos 
práticos, deve-se criar protocolos de conduta para transporte público, estabelecimentos 
comerciais, educação, atividades de lazer, relações familiares, realização de cultos religiosos, 
realização de atividades esportivas, trabalho em escritório, trabalho com público, preparo de 
alimentos, serviços funerários, etc. Os dados gerados devem permitir a avaliação (mesmo que 
por amostragem) da efetividade de tais protocolos. Assim, com a avaliação em ciclos curtos, é 
possível ajustar protocolos baseando-se na efetividade e impacto. As medidas devem ter como 
finalidade o afastamento do contato físico e a segregação entre os grupos de contato. 
Exemplificando, a promoção da adoção de carona solidária, estabelecida pela Lei Distrital nº 
6.231 de 06 de dezembro de 2018, permite que apenas um grupo pequeno tenha contato entre 
si durante o transporte. Neste exemplo, mesmo com um contato físico não controlado, o impacto 
de transmissão geral da pandemia seria significativamente menor. 

Em razão do grande número de interações sociais, é esperado um volume de material a ser 
criado e transmitido para a população em pouco tempo. Para esta questão, propõe-se a criação 
de material coordenado pelo governo e de forma colaborativa, permitindo que setores 
interessados (exemplo, associações de classe) proponham protocolos para suas respectivas 
áreas. A academia pode contribuir com parcelas sem representação estruturada. 

Para a divulgação, pode-se considerar o uso de Cursos Online Abertos e Massivos, do inglês 
Massive Open Online Course (MOOC), e de conteúdos facilmente disseminados para a 
população, por mídias sociais, como vídeos de curta metragem. 

5 - Transparência e participação social no acompanhamento e tomada de decisões 

Informações como densidade populacional por faixa etária, para identificar as áreas de risco, 
tipos de atividades econômicas do local, formas de deslocamento da população para áreas 
metropolitanas, distribuição de infectados na região analisada e sua rede de contatos, taxa de 
ocupação de leitos em hospitais e unidades de atendimento na região, são exemplos de 
informações primordiais para mostrar um panorama de cada região. Esse tipo de informação, 
sem prejuízo à privacidade dos indivíduos, deve ser disponibilizada de forma atualizada. O 
enfrentamento da pandemia é um processo delicado e a tomada de decisões deve possuir 
mecanismos para permitir a participação da população. Nesse processo, a transparência é 
essencial. 

Em qualquer caso, deve-se considerar a priorização de medidas não autoritárias, mas adotadas 
pela população por meio de conscientização, alinhadas com os princípios de liberdade da nossa 
nação. Todavia, em determinados casos, medidas afirmativas são necessárias. 
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6 - Priorização de medidas resilientes e com baixo impacto na sociedade e economia 

Medidas afirmativas precisam ter baixo impacto e considerar o seu respectivo contrapeso já em 
sua criação, o que evita instabilidade econômica e insegurança na população. A sociedade é um 
ecossistema complexo que envolve relações humanas, comércio, serviços diversos, transporte, 
saúde, educação, dentre outros, que devem interagir de forma harmônica e sustentável. Numa 
situação de pandemia, a estrutura de funcionamento deste grande sistema, abalado 
psicologicamente, precisa ser revista e adaptada para prosseguir existindo. Todavia, há 
elementos que ocupam papel central e que precisam ser priorizados na análise de risco a que 
devem ser submetidos. Isso porque o esforço necessário para sua adaptação ou manutenção 
precisa ser avaliado em relação ao benefício esperado de seu funcionamento no ecossistema. 
Com isso, busca-se dizer que qualquer avaliação sobre o que precisa ter seu funcionamento 
reativado, perto do que foi em um momento anterior à pandemia, deve-se levar em consideração 
o objetivo da ação e os riscos associados. Então se for decidido, por exemplo, por manter o 
funcionamento de algum segmento da sociedade, devem ser feitas perguntas como: Com que 
objetivo? Que riscos estão associados? O modelo de funcionamento normal precisa ser 
adaptado? Quais protocolos devem ser definidos? Para a tomada de decisões, deve-se 
considerar a adoção de metodologia própria, que permita a avaliação dos custos e benefícios de 
cada medida. 

7 - Gestão da infraestrutura hospitalar para pandemia e outros pacientes 

Uma das características da pandemia em questão é o elevado número de hospitalização, cujo 
estudo na Inglaterra indica uma taxa de 4,4%20. A ausência de recursos hospitalares para atender 
a um pico na demanda pode aumentar significativamente a taxa de fatalidades (óbitos). 

Nesse contexto, uma grande mudança na estrutura de funcionamento dos hospitais faz parte 
deste momento de pandemia. Mudanças na infraestrutura; na lógica de funcionamento; na rotina 
dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde; nos protocolos de proteção; no 
acolhimento dos pacientes, dentre outros, demandam uma gestão que precisa atuar com base 
em uma série de informações. A taxa de ocupação de leitos, o número de respiradores e o 
estoque de medicamentos fundamentais no tratamento dos sinais e sintomas relacionados a 
Covid-19 são informações essenciais para uma boa gestão dos hospitais. 

Estas mudanças e a manutenção dos serviços de saúde anteriormente prestados ressaltam a 
necessidade de coleta e análise de dados para que, em intervalos de tempo muito curtos, as 
provisões sejam ajustadas e o serviço de saúde consiga manter seu funcionamento. 

Além da gestão local, que cabe a cada hospital, há diretrizes gerais e políticas de cooperação 
que precisam ser estudadas para promoção do melhor atendimento possível à população e 
direcionamento dos casos da Covid-19.  

Há questões de planejamento de capacidade de atendimento que envolvem ações complexas 
como decisão pela abertura de hospitais específicos para doença da Covid-19. Também deve-
se buscar medidas para evitar a interrupção do atendimento de saúde para os casos não 
relacionados à pandemia.  

Além disso, destaca-se o papel fundamental das unidades básicas de saúde para a avaliação 
inicial dos casos da Covid-19, com tratamentos mais simples em ambiente ambulatorial e 
encaminhamento dos casos mais graves aos hospitais de referência para a pandemia. 
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8 - Definição de protocolos padronizados para o tratamento da Covid-19 

Os países em que a Covid-19 chegou primeiro já possuem algumas definições de protocolos 
clínicos. Muitos desses protocolos foram sugeridos pela Organização Mundial da Saúde e 
endossados por instituições como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos, do inglês, Center for Disease Control and Prevention (CDC) e o próprio Ministério da 
Saúde brasileiro. Porém, como o SARS-CoV-2 era desconhecido e ainda não há um tratamento 
efetivo ou uma vacina desenvolvida para combatê-lo, nem se conhece totalmente o prognóstico 
dos pacientes infectados, os protocolos têm tido constante mudança. 

Nesse sentido, é essencial que as práticas clínicas sejam desenvolvidas de acordo com as 
melhores evidências, destacando que essas evidências, no caso da Covid-19, têm se alterado 
em curto espaço de tempo. Deve-se assegurar, também, que os profissionais de saúde tenham 
conhecimento dos protocolos. 

Além disso, vários centros brasileiros, inclusive no Distrito Federal, têm participado de protocolos 
de pesquisa clínica relacionados a Covid-19, os quais, devem passar por rigorosa avaliação 
ética, bem como, conduzidos por equipes clínicas capacitadas para tal. 

Nesse sentido, é importante que toda a equipe que faz o manejo de pacientes com suspeita ou 
confirmação da doença respeite rigorosos protocolos que vão desde medidas de precaução de 
contágio, diagnóstico, tratamento farmacológico ou não, até procedimentos para pacientes com 
sinais e sintomas mais graves da doença, que necessitam de intubação e de cuidados intensivos. 

9 - Promoção do acompanhamento psicológico da sociedade 

As mudanças nas rotinas das pessoas, associadas aos desafios de realizar diferentes atividades 
do dia a dia e as pressões oriundas de sentimentos como medo e insegurança têm provocado 
angústia, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas e outros distúrbios que requerem 
atenção e suporte.  

Instrumentos para avaliação psicológica podem ser utilizados para o acompanhamento da 
população e pesquisa sobre os efeitos do isolamento no conforto psicológico. Como exemplo, 
pode ser aplicada a escala DASS-21 – Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse, amplamente 
utilizada em cenários de isolamento (incluindo o COVID19, na China). Esta abordagem está 
sendo utilizada por pesquisadores do Observatório PrEpidemia e conta com aplicações no 
âmbito da UnB. 

Para tanto, deve-se considerar o uso da estrutura de apoio social existente, como instituições 
religiosas, redes de apoio, organizações sociais sem fins lucrativos, dentre outras. Além disso, é 
necessário um canal de atendimento e orientação para casos específicos em que um suporte 
profissional se faz adequado. Tais medidas objetivam a saúde mental da população e promoção 
da ordem social. 

10 - Promoção da alteração da dinâmica de atuação e de interação da sociedade 

Neste primeiro momento, em consequência dos decretos, grande parte dos negócios teve seu 
funcionamento regular interrompido com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas. 
Entretanto, para alguns deles, esta decisão não é sustentável por longos períodos. Faz-se 
necessária a adaptação das formas de negócio, a fim de promover sua continuidade, 
considerando as restrições oriundas da pandemia. A própria sociedade vem se ajustando 
naturalmente e, em alguns casos, há serviços que migraram para o delivery a fim de evitar 
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deslocamentos da população para os locais de fornecimento. Outro exemplo muito importante é 
o home-office, que tem funcionado como alternativa para diferentes trabalhos que anteriormente 
nem sequer eram considerados como opção para esta forma de operação.  

Outras formas de negócio, porém, vão precisar de estruturas como o Sebrae, por exemplo, para 
orientação quanto aos modelos de negócio, formas de gestão, marketing, etc. 

A carona solidária, mencionada acima, é uma abordagem alternativa ao transporte público 
tradicional. Esse é um exemplo de alteração da dinâmica de uma interação social. No mesmo 
sentido, pode-se considerar a promoção de atividades religiosas pela Internet, trabalhos em 
turnos, etc. 

11 - Governança compartilhada 

O Distrito Federal é interdependente do entorno. Há uma movimentação significativa de pessoas 
entre as cidades, inviabilizando qualquer controle de fronteira. Considerando isso, é necessário 
a orquestração das ações governamentais entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e os 
governos municipais e estaduais vizinhos, dado o grande movimento pendular que ocorre 
diariamente.  
Estudo realizado pela Codeplan21 em 2018 (Projeções e Cenários para o DF) apresenta a 
evolução da população para 2020 para 3,052 milhões de habitantes, concentrado uma taxa de 
68,9% para a faixa etária de 15-59 anos. Ao mesmo tempo que representa parte importante dos 
estudantes e pessoas economicamente ativas, também é o grupo mais prevalente entre os 
infectados por Covid-19 no Brasil. 

5. Considerações finais 
No contexto da democracia, a participação social é imperativa e inevitável. Com o acesso a 
internet e a liberdade de imprensa, a população acompanha a evolução da pandemia e realiza o 
controle social. Neste cenário, a ausência de transparência e compartilhamento das decisões 
provoca inquietação, podendo culminar em desordem social. Os governos devem aprimorar os 
canais de divulgação de dados e participação social, sobretudo, em momentos sensíveis como 
o atual. 

A população do entorno (RIDE) é significativa, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em mais de 1,5 milhão de habitantes em 2019. Uma eventual procura 
ascendente na demanda hospitalar dessa população poderá sobrecarregar o sistema de saúde 
do DF. Com isso, é importante a orquestração das políticas públicas de enfrentamento à 
epidemia com os municípios e estados próximos. 

A adoção de abordagem única de “isolamento vertical”, embora possua uma aparente lógica, 
não parece sustentável, já que a realidade das famílias é diversa, não havendo possibilidade de 
isolamento dos grupos de risco como única medida de distanciamento social. 

A identificação e isolamento precoce de indivíduos em estágio infeccioso se mostra bastante 
importante para a contenção da pandemia. Todavia, a realização de testes em massa com testes 
rápidos deve ser avaliada, considerando que há testes que detectam IgM/IgG e testes que 
detectam antígeno. Nesses casos, quando se tem um teste rápido de detecção de anticorpos 
IgM/IgG positivo, a transmissão já teve início. Além disso, a sensibilidade dos testes rápidos têm 
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variado de 34% a 80% (OMS22). Recomenda-se comparar a testagem rápida, no período correto 
da infecção, com avaliação sintomática, sendo a última de custo inferior, fácil de escalar e pode 
alcançar sensibilidade maior. 

A estratégia de imunidade natural de grupo (e.g., Cenário 1), comumente apresentada como 
inevitável, mostra um número de fatalidades alto para ser aceita pacificamente em uma 
sociedade democrática, que cada vez mais tem se envolvido com essa questão. Por outro lado, 
a imposição de medidas de contenção que afetam de forma abrupta a economia e exercício das 
funções sociais não são sustentáveis e devem ser evitadas. Nesse cenário, resta o uso de 
recursos tecnológicos, metodologia científica e organização social para a adoção de medidas 
otimizadas para cada contexto social, com planejamento, acompanhamento e ajustes constantes 
em ciclos curtos de tempo. A solução definitiva ocorrerá com o desenvolvimento de vacinas ou 
tratamentos efetivos, ainda em desenvolvimento. A abordagem que se mostra mais adequada 
até que tais soluções sejam alcançadas é o controle sustentável da pandemia, com adoção de 
medidas seguindo os princípios indicados nesta Nota Técnica. 
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APÊNDICE I 
 

Figura A-1 - expansão do SARS-CoV-2 – parte A.  Fonte: Kiernan e Bardi, (2020) e WHO (2020). 

 
 

Figura A-2 - expansão do SARS-CoV-2 – parte B. Fonte: Kiernan e Bardi, (2020) e WHO (2020). 
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APÊNDICE II 
 

Tabela 1 - Variáveis consideradas no modelo para simulação dos possíveis cenários 

Variável Valor considerado Motivação 

População do DF  2.570.160  Dados censitários de 2010, IBGE
23

 

Distribuição demográfica 

por faixas etárias 

 

0-9 389.784 
10-19 439.454 
20-29 514.225 
30-39 465.517 
40-49 344.853 
50-59 218.714 
60-69 118.042 
70-79 56.949 
80+ 22.622 

 

Dados censitários de 2010, IBGE
23

 

Casos iniciais 20 indivíduos Considerando o primeiro casal de infectados 

identificado no DF e uma taxa de notificação 

inicial de 10%. 

Taxa de importação 0 por dia Considerando que o impacto desse valor é 

menos relevante após o início da epidemia 

Início da epidemia no DF 27 de fevereiro Primeiro casal confirmado chegou no DF com 

sintomas no dia 3 de março, descontados 5 dias 

do período de incubação para modelagem. 

R0 4,63 Valor inferido na seção anterior para o dia 14 de 

março 

Tempo médio de 

incubação 

5,2 dias Estudo
24

 realizado na China publicado em 26 de 

março 

Tempo médio de período 

infeccioso 

2,2 dias Estudo
24

 realizado na China publicado em 26 de 

março 

Tempo médio de 

hospitalização para 

casos que não requeiram 

UTI 

8 dias Dados utilizados pelo Grupo de Resposta à 

Covid-19 do Imperial College
20

 

Tempo médio de 

hospitalização em UTI 

10 dias Dados utilizados pelo Grupo de Resposta à 

Covid-19 do Imperial College
20

 

Taxa de redução de R 

com a medida de 

interrupção de atividades 

escolares (D40509) 

10% Estudo
25

 realizado na Rússia indicou que o 

fechamento de escolas reduziu R0 da influenza 

de 8% a 10%. 

Taxa de redução de R 

com medidas do Decreto 

60% Relatório de mobilidade divulgado pelo Google 

aponta redução de 68% de atividades de 
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40.539 (fechamento de 

diversos 

estabelecimentos), 

prorrogado pelo Decreto  

40.583 de 1
o
 de abril 

comércio e creação, 63% de mobilidade em 

parques, 56% em estações de transporte. Índice 

de isolamento divulgado pela empresa InLoco
26

 

aumentou de aproximadamente 30% para 60%, 

considerando o oposto do índice, temos uma 

alteração da interação social aproximada de 70% 

para 40%, o que indica uma redução de 57% na 

interação social. Esses indicadores não são 

lineares e não há estudos de suas correlações 

com R(t). Todavia, adotamos como ponto de 

partida, dada a ausência de informações mais 

precisas. 

Taxa de redução de R 

com conscientização da 

população e hábitos de 

higiene 

40% Não foram encontrados estudos específicos para 

isso. O valor foi aproximado para a obtenção do 

R(t) próximo de 1, usando os dados existentes de 

notificação e estimação realizada neste trabalho 

para R(t). 
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APÊNDICE III 
 

Figura A-3 - Ilustração dos possíveis cenários e resultados 

 


