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Resumo 

Conhecer o comportamento e a evolução do número de infectados por COVID-

19 no Paraná, poderá fazer com que os agentes públicos responsáveis pela 

segurança da saúde desta população, tomem decisões mais acertadas em 

relação a alocação de recursos financeiros, humanos e materiais no combate e 

prevenção desta pandemia. Neste trabalho explorou-se simulações com o 

modelo epidemiológico SIR e foi encontrado o possível pico de casos no estado 

do Paraná por volta do dia 06 de maio de 2020 além da realização de outras 

simulações explorando outros cenários, mais e menos agressivos, do ponto de 

vista da taxa de reprodução do vírus. 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho é a realização de simulações aplicando o modelo 

epidemiológico SIR aos casos confirmados de infecção pelo COVID-19 para o 

estado do Paraná, para buscar prever o período aproximadamente do pico de 

casos e também mostrar outros possíveis cenários para a pandemia. 

 

Metodologia 

Será utilizado o modelo desenvolvido por Kermack e McKendrick em 1927 

que que leva em consideração a população (𝑁) local. Essa população é dividida 

em três grupos de pessoas: Suscetíveis (𝑆), Infectadas (𝐼) e Recuperadas (𝑅) [1] 

em conjunto com um processo de otimização iterativo L-BFGS-B desenvolvido 

Byrd et. al. (1995) [2]. Com base nessas informações, o modelo SIR irá estimar 

o número de infectados da população do Paraná em algumas situações: 

1º Caso – Com base nos dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde; 

2º Caso – Considerando um cenário, onde o isolamento social seja menor, onde 

as pessoas estão mais expostas ao risco de infecção;  

3º Caso - Um cenário de isolamento zero e infecção crítica e 



4º Caso – Alto isolamento. 

 

Resultados e Discussões 

 Os dados de infectados, disponíveis no site da Secretaria de saúde do 

Estado do Paraná [3] utilizados neste estudo para ajuste da curva SIR foram os 

seguintes: 

 

Tabela 1 – Dados diários de infectados no Paraná 

DATAS No. de 
Infectados 

11/mar 0 
12/mar 6 
13/mar 6 
14/mar 6 
15/mar 6 
16/mar 6 
17/mar 12 
18/mar 14 
19/mar 23 
20/mar 36 
21/mar 43 

 

DATAS 
No. de 

Infectados 
22/mar 54 
23/mar 60 
24/mar 70 
25/mar 97 
26/mar 106 
27/mar 125 
28/mar 137 
29/mar 152 
30/mar 160 
31/mar 185 
01/abr 229 

 

DATAS 
No. de 

Infectados 
02/abr 258 
03/abr 307 
04/abr 401 
05/abr 445 

 

 

Com esses dados, pode-se construir o modelo SIR e sobrepor os dados 

ao modelo. Esta sobreposição pode ser observada na da figura 1 abaixo: 

Os dados e modelo ficaram muito próximos portanto, a extrapolação para 

obtenção do período onde teremos o pico de pessoas infectadas e a taxa de 

reprodução do vírus pode ser considerada muito próxima da realidade, 

lembrando que se houver uma subnotificação dos casos, o modelo fica 

prejudicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Curva do modelo SIR, sobreposta aos dados da Secretaria Estadual de Saúde do 

Paraná. Número de Pessoas Infectadas x Data 

 

Desta forma teremos o pico de casos entre os dias 04 e 08 de maio, 

girando em torno de 250 mil infecções no período, com o modelo nos fornecendo 

uma taxa de reprodução de 1,26 que é o número médio de pessoas saudáveis 

que cada pessoa infectada contamina, obtido por meio de um processo de 

otimização iterativo a partir do método L-BFGS-B [2]. Isso sugere um bom nível 

de isolamento para o estado do Paraná. O Instituto Robert Koch, que monitora 

doenças infecciosas na Alemanha, calcula que a taxa básica de reprodução do 

COVID-19 esteja entre 2,4 e 3,3 [4 e 5]. Ou seja, cada doente infecta de dois a 

três outros indivíduos. 

Aplicando o modelo SIR para o caso onde o nível de isolamento seria 

menor (Ro = 2.03) ao que atualmente está ocorrendo no estado do Paraná, já 

teríamos experimentado o pico de infectados no dia 27 de março de 2020, com 

1,76 milhões de infectados, como podemos ver no gráfico 2 abaixo. 
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Figura 2 – Simulação da curva do modelo SIR, com nível de isolamento menor e taxa de 

recuperação Ro maior que a experimentada no estado do Paraná. Número de Pessoas 

Infectadas x Data 

 

Porém, se eventualmente não fossem tomadas nenhuma medida de 

redução da mobilidade, o vírus estaria livremente para circular entre a população 

e neste caso também foi realizada uma simulação e ela foi estimada com Ro = 

3.09, taxa de recuperação presente na literatura para disseminação livre do vírus 

causador da COVID-19. Esta simulação pode ser vista no gráfico 3 abaixo e 

neste caso já teria ocorrido o pico de infecções em uma data passada, 19 de 

março de 2020 e o número de infectados seria de 3,19 milhões. 
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Figura 3 – Simulação da curva do modelo SIR, com nível de isolamento muito baixo e taxa de 

recuperação Ro maior possível. Número de Pessoas Infectadas x Data 

 

Por fim foi realizada uma simulação para um cenário de isolamento maior, 

então a curva deslocou o pico mais para o futuro e ele ocorreria apenas em 08 

de junho de 2020 estimando “apenas” 100 mil infectados. 

 
Figura 4 – Simulação da curva do modelo SIR, com nível de isolamento muito alto e taxa de 

recuperação Ro menor possível. Número de Pessoas Infectadas x Data 
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Finalizamos nossas análises e simulações, traçando os 4 gráficos juntos, 

na figura 5, e com isso fica mais claro que medidas de isolamento social são 

benéficas para a redução do número de infectados e consequentemente redução 

do número de mortos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Simulação das curva do modelo SIR, com quatro diferentes nível de isolamento. 

Número de Pessoas Infectadas x Data 

 

Conclusões 

 O modelo SIR se ajusta muito bem aos dados disponibilizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e esse ajuste mostra que o pico da 

infecção no Paraná será por volta do dia 06 de maio de 2020 com 252 mil casos 

de infecções. 

Nos segundo e terceiro casos, onde o vírus circula com mais de liberdade 

o pico de infecções é antecipado para  27 de março de 2020, com 1,76 milhões 

de infectados e 19 de março de 2020 e o número de infectados seria de 3,19 

milhões respectivamente, ou seja são cenários já superados pelo estado do 

Paraná, graças a algumas medidas tomadas pelas autoridades que reduziram a 

circulação de pessoas e a consequente circulação do vírus. 
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O último cenário é aquele onde a restrição da circulação de pessoas é 

maior ainda e isso adiaria mais o pico dos casos. Esse adiamento levaria o pico 

para 08 de junho de 2020 e reduziria o caso de infecções para “apenas” 100 mil. 

Entretanto, as medidas de isolamento social devem ser mantidas e 

eventualmente ampliadas, para que os casos reais relatados pela Secretaria de 

Estado do Paraná possam se ajustar a curva simulada e na melhor das hipóteses 

ficar abaixo dela. 
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