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1 Panorama

Há mais de um século o mundo não convivia com uma pandemia tão ameaçadora quanto a
provocada pela Covid-19. Pandemias não são exatamente episódios raros na história da huma-
nidade. Entretanto, a causada pela Covid-19 apresenta velocidade de propagação e magnitude
de letalidade peculiares. O primeiro alerta importante da OMS foi disparado em 30 de janeiro,
naquela data, a organização declarou que a doença causada pelo novo Coronav́ırus representava
”uma emergência de Saúde Pública de importância internacional”(OPAS, 2020). Até ontem,
08 de maio, já foram contabilizados 3.759.967 casos da doença e 259.474 mortes espalhadas por
todo o planeta. Segundo a OMS, como não há meios farmacológicos para contenção e trata-
mento, a única maneira eficaz de combater a Covid-19 é por meio do distanciamento social. Um
remédio amargo com forte impacto na vida social e econômica das pessoas. Como trata-se de
um evento sem paralelo na história recente, há muita incerteza sobre os prejúızos causados pela
doença. A confederação britânica que atua globalmente no combate à desigualdade (Oxfam
International) estima que cerca de 500 milhões de pessoas poderão ser jogadas na pobreza em
decorrência do novo coronav́ırus 1. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta uma
retração da economia global na ordem de 3% 2. No Brasil, a estimativa de queda do PIB gira
em torno de 5%. Em Alagoas, uma preocupação a mais é o alto ı́ndice de vulnerabilidade social
que o estado já registrava antes da chegada da doença. Junta-se a isso, uma esperada queda na
arrecadação e um impacto negativo nos setores produtivos da economia. O destaque é o Setor
de turismo que teve sua geração de receita quase totalmente paralisada 3.

2 Números do Mundo

De acordo com dados da European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC)
sobre o atual quadro da pandemia, o número de casos confirmados já ultrapassa 3,7 milhões e
já foram vitimadas mais de 259 mil pessoas. Porém esses números se distribuem de maneira
ainda muito desigual entre os páıses. As figuras 01 e 02 abaixo apresentam uma amostra desse
cenário.

Figura 01 - Número de Casos Confirmados e Óbitos Causados pela Covid-19

1Ver: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/coronavirus-pode-levar-500-milhoes-de-
pessoas-para-pobreza

2Ver: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/14/fmi-projeta-retracao-de-53percent-para-economia-
brasileira-em-2020.ghtml

3Ver: https://tribunahoje.com/noticias/economia/2020/03/19/coronavirus-diminui-consumo-em-alagoas/
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Figura 02 - Letalidade e Mortalidade da Covid-19

As figuras retratam a situação dos 10 páıses mais afetados pela doença. A exemplo do
que faremos no resto do relatório, examinamos quatro medidas: número de óbitos, número
de casos confirmados, taxa de letalidade e taxa de mortalidade. Óbitos e casos são meras
contagens diretas. A letalidade refere-se à taxa percentual de óbitos pelo total de casos. A
mortalidade corresponde ao número de óbitos por 100 mil habitantes. No raking, O Brasil é o
sexto páıs em número de óbitos e o sétimo em caso confirmados. Além disso, o páıs é apenas
o décimo na taxa de mortalidade, mas apresenta uma taxa de letalidade mais alta que a dos
Estados Unidos, considerado atualmente o epicentro da doença. Esse indicativo é ainda mais
preocupante quando sabe-se que alguns estudos já projetam o Brasil como o novo epicentro da
pandemia. 4

3 Números do Brasil

Assim como o cenário internacional, o quadro interno do Brasil também apresenta variação.
Nem todos as regiões ou Unidades da Federação (UF) do páıs foram atingidas na mesma
magnitude até o momento. Para detalhar esses números, vamos comparar os quadros do Brasil,
da região Nordeste e de Alagoas. As figuras 03 e 04 nos ajudam nesse desafio.

4Ver: https://saude.abril.com.br/medicina/o-brasil-vai-virar-o-novo-epicentro-da-pandemia-de-coronavirus/
.
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Figura 03 - Curvas da Quantidade Acumulada de Casos da Covid-19 (Brasil, Nordeste e Alagoas)

Figura 04 - Curvas da Quantidade Acumulada de Óbitos por Covid-19 (Brasil, Nordeste e Alagoas) 5

O estado de Alagoas na data de 06 de Maio de 2020, totalizou 1.703 casos confirmados
com 89 óbitos. Isso representa uma taxa de letalidade 5.23%. Tanto a curva do total de casos
confirmados quanto a do total de óbitos apresentam comportamentos semelhantes. A diferença
é apenas de ńıvel. Na prática, isso significa que o estado acompanha o ritmo nacional de
propagação da doença. Mais que isso, deixa evidente que esse ritmo é acelerado nos três ńıveis.
Para ampliar ainda mais esse retrato, os gráficos 01 e 02 apresentam algumas medidas por
unidades da federação.

5Para facilitar a interpretação dos dados, reportamos a variação dos indicadores na escala natural e na
escala logaŕıtmica. Dessa forma, facilitamos a compreensão da evolução dos casos e dos óbitos em perspectiva
comparada.
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Gráfico 01 - Incidência da Covid-19 por Unidade da Federação (UF)

Gráfico 02 - Letalidade da Covid-19 por Unidade da Federação (UF)

Alagoas apresenta a 14ª maior incidência do páıs. Aqui são 538 casos confirmados para cada
1 milhão de habitantes. Esse patamar coloca o estado abaixo da média nacional (linha azul).
Todavia, a taxa de 5,23 % coloca Alagoas acima da média nacional de letalidade da doença. Os
gráfico 03 e 04 apresentam as correlaçãos existente entre as medidas.
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Gráfico 03 - Correlação Casos Confirmados (log) e Óbitos (log) por Unidade da Federação (UF)

Gráfico 04 - Taxa de Incidência e de Letalidade da Covid-19 por Unidade da Federação (UF)

A relação entre o total de casos e de óbitos acumulados é adequadamente descrita pela
reta. Portanto, pode-se dizer que quanto maior o número de infectados maior a quantidade
de óbitos. Isso reforça o argumento de que a única maneira de poupar vidas é freando a
disseminação da doença. Quanto à incidência e à letalidade, apenas cinco estados apresentam
simultaneamente taxas acima das médias: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará
e Amazonas. Felizmente, a maior proporção das unidades situam-se exatamente no cenário
oposto, ou seja, com as duas taxas abaixo das médias. Para entender melhor o quadro espećıfico
de Alagoas, comparamos com dois conjuntos de estados. Primeiro consideramos o cenário
regional e depois analisamos os números de Alagoas junto aos estados que mais receberam
destaque na mı́dia. Os gráficos 05 e 06 apresentam a situação de Alagoas em relação aos
demais estados da região.
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Gráfico 05 - Taxa de Mortalidade por Covid-19 por Estados do NE

Gráfico 06 - Taxa de Letalidade por Covid-19 por Estados do NE

Alagoas ocupa a 6ª posição dentre os estados do Nordeste quando o assunto é taxa de
mortalidade. Quanto à letalidade, o estado está uma posição a frente no raking. Pernambuco e
Ceará são os estados que apresentam os cenários mais preocupantes da região, registram taxas
acima das médias regionais. Para encerrar a comparação entre os estados, apresentamos as
curvas dos totais acumulados de casos e óbitos de Alagoas e dos cinco estados que receberam
o maior destaque na mı́dia, em especial, pelo risco de colapso dos seus respectivos sistemas de
saúde.
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Figura 06 - Curvas da Quantidade Acumulada de Casos da Covid-19 (Estados de Destaque)

Figura 07 - Curvas da Quantidade Acumulada de Óbitos da Covid-19 (Estados de Destaque)

Tanto as curvas da quantidade de casos quanto da quantidade de óbitos acumulados apre-
sentam comportamentos muito próximos. A grande diferença acaba sendo quanto aos ńıveis.
O único destaque que pode ser feito é em relação a Santa Catariana. A curva desse estado
apresenta alguma inflexão na tendência de crescimento das duas medidas. Isso deixa claro que
a preocupação no nosso estado não deve ser menor, já que a diferença de magnitude tende a
ser meramente momentânea.
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4 Números de Alagoas

A situação interna do estado é marcada por um avanço da doença a partir do litoral. A
maioria das cidades do sertão do estado ainda não teve casos registrados. Maceió é o epicentro
por aqui, no momento da elaboração desse relatório, há um total de 1.675 de casos confirmados
6. Os mapas abaixo apresentam a distribuição de casos e óbitos no território alagoano.

Figura 08 - Distribuição de Casos Confirmados da Covid-19 no Território Alagoano

Figura 09 - Distribuição de Óbitos da Covid-19 no Território Alagoano

A distribuição de casos é mais dispersa que a de óbitos. Várias cidades registraram casos
da doença, mas felizmente não tiveram nenhum óbito. De qualquer forma, há uma clara
concentração dos dois fenômenos na capital do estado (única cidade sinalizada em azul escuro
nos mapas). A figura 09 abaixo complementa a análise do avanço da doença nos munićıpios
alagoanos tomando como parâmetro os nove mais atingidos 7.

6Dado referente às 19:10 do dia 09/05/2020.
7Os munićıpios são: Maceió, Marechal Deodoro, Rio Largo, Arapiraca, Murici, Satuba, Palmeira dos Índios

e União dos Palmares.
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Figura 10 - Curvas da Quantidade Acumulada de Casos e Óbitos da Covid-19 (Munićıpios Mais Atingidos)

As duas curvas mostram uma rápida evolução do quadro da doença tanto no acumulado
de casos confirmados quanto em relação aos óbitos. Entre meados de abril e ińıcio de maio, a
curva reflete um claro agravamento do quadro. Ao que parece, as medidas de distanciamento
social perderam força para contenção da contaminação. Certamente esse resultado deve-se ao
relaxamento da população acerca das medidas tomadas 8.

5 Testagem

Esse quadro pouco animador pode ser ainda pior. Não é incomum encontrarmos estudos
que apontam para subnotificação de casos e de óbitos por Covid-19. O problema é tão grande
que podeŕıamos dizer que os registros feitos são apenas uma pequena amostra não aleatória das
infecções. De acordo com pesquisadores do Laborátorio de Inteligência da Saúde (LIS-USP)9,
considerados os assintomáticos, o número real de casos pode ser até 14 vezes maior. Claramente,
a baixa capacidade de testagem é o grande motivo desse fenômeno. Nessa seção, procuramos
analisar a evolução da doença nos momentos em que o governo ampliou significativamente a
capacidade de testagem no estado. A figura 10 nos ajuda nesse desafio.

8Diversas fontes têm mostrado que o respeito as medidas de distanciamento social tem cáıdo em Alagoas,
assim como no restante do páıs. Segundo estudos, para surtir o efeito esperado de achatamento da curva o ńıvel
de distanciamento tem que reduzir a circulação de pessoas em um patamar mı́nimo de 70% .

9Ver: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-subnotificacao/
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Figura 11 -Curvas da Quantidade Acumulada de Casos e Óbitos da Covid-19 em Alagoas

Figura 12 - Curvas das Taxas de Letalidade e Mortalidade por Covid-19 em Alagoas

As linhas pontilhadas em azul marcam os dias seguintes a ampliação da capacidade de testa-
gem 10. Claramente, o primeiro esforço de ampliação da testagem marca o ińıcio de aceleração
da série. Provavelmente, já havia uma demanda reprimida que começou a ser processada a
partir dessa ampliação. A curva continua sua trajetória de crescimento depois da segunda am-
pliação. Isso é verdadeiro tanto para o número de casos confirmados quanto para o número de
óbitos. As curvas das taxas de letalidade e mortalidade apresentam comportamentos distintos.
Após o primeiro momento de ampliação de testes a letalidade salta rapidamente, logo após
tem uma forte queda. Provavelmente isso se deve ao foco de testagem na fila de óbitos. A
curva de mortalidade também acelera depois dos dois momentos de ampliação da testagem.
Em conjunto, esses resultados mostram que a subnotificação é um problema grave para análise
da evolução da doença em Alagoas.

10As datas são respectivamente 16 e 28 de Abril de 2020. As referências para as datas foram extráıdas
da grande mı́dia. Ver: http://www.saude.al.gov.br/2020/04/28/sesau-vai-distribuir-mais-10-mil-testes-rapidos-
de-covid-19-para-os-102-municipios-de-al/; Ver: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/33070-
governo-amplia-acoes-de-combate-ao-coronavirus-no-interior-de-al .
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6 Previsões

A despeito das limitações impostas pela subnotificação, esse relatório faz projeções a fim de
adiantar a necessidade de novas medidas para combater a propagação da doença. É importante
ter em mente que a ampliação da capacidade de testagem tende a revelar um quadro mais grave
e não o contrário. As figuras 13 e 14 abaixo trazem as nossas previsões para os números do
estado.

Figura 13 - Esitmativas da Quantidade de Casos Confiramdos Acumulados da Covid-19 em Alagoas

Figura 14 - Estimativas da Quantidade de Óbitos Confiirmados Acumulados da Covid-19 em Alagoas

Assumindo que o ńıvel de testagem permanecerá constante na próxima semana, nossa ex-
pectativa é atingir a marca de 2 mil casos entre 09 e 10 de Maio. Em relação aos óbitos, Alagoas
deve ultrapassar a barreira de 113 ocorrências nos próximos dias e totalizar mais de 130 mortes
até o dia 14/05/2020. Para encerrar nossas previsões, estimamos a evolução do número de
casos confirmados e de óbitos para a cidade de Maceió.
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Figura 15 - Estimativas da Quantidade de Casos Confirmados Acumulados da Covid-19 em Maceió

Figura 16 - Estimativas da Quantidade de Óbitos Confirmados Acumulados da Covid-19 em Maceió

Para a Capital, o modelo prevê que o número de casos acumulados altrapassará a marca de
1.650 no mais tardar em 12/05/2020. Quanto ao número de óbitos, em pouco tempo bateremos
a marca de 100 pessoas mortas só na capital do estado. Vale lembrar que esses modelos tendem
a subestimar a evoluação do quadro. Portanto, recomendamos olhar para as previsões com uma
defasagem, ou seja, tomar as de amanhã como se fossem para hoje. A substimação acontece
principalmente porque: 1) há um grande número de subnotificações e 2) assume-se que o ńıvel
de distanciamento social continuará como está. De qualquer forma, é certo que esse cenário
tende a se acelerar caso nada seja feito para promover o achatamento da curva de contágio.
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7 Lockdown

Diante do quadro pintado até aqui, restam duas opções: 1) tentar manter o baixo ńıvel de
distanciamento social em que nos encontramos ou 2) endurecer as medidas a fim de garantir
o achatamento da curva de contágio. Até agora, apenas São Lúız no Maranhão e algumas
cidades do Pará abraçaram decisivamente a segunda opção. Em ambas, as autoridades decre-
taram o chamado lockdown. De acordo com estudos anteriores, a medida foi capaz de reduzir
significativamente a tendência de disseminação da doença nos locais em que foi implementada
(TOBIAS, 2020 11). Para a FIOCRUZ, a hora do lockdown chegou no Brasil, diversas cida-
des precisam adotar a medida antes que uma tragédia maior torne-se inevitável. O objetivo
principal é reduzir a propagação da doença para que os sistemas de saúde dos estados e dos
munićıpios não entrem em colapso e mantenham a capacidade de atender aos pacientes. Essa
seção estima a partir de três cenários hipotéticos qual o potencial do lockdown em Alagoas.

Estimativas:

O cenário 1 aponta para redução de 347 óbitos, o que significa um ganho diário de 8 almas.
O cenário 2 sugere 512 óbitos evitáveis, o que representa cerca de 12 alagoanos deixando de
morrer por dia. E o cenário 3 prevê uma redução de até 677 óbitos, o que equivale a cerca de
16 vidas poupadas diariamente até 30/06/2020. Os resultados de cada cenário estão baseados
em modelos de séries temporais corrigidos.

Gráfico 07 - Cenário 01: 347 Óbitos a Menos por Covid-19 em Alagoas

A linha vertical preta indica a data prevista para imposição do lockdown em Alagoas
(18/05/2020). Observe que há um peŕıodo de latência da intervenção em que ambas as curvas
caminham juntas. Nesse momento, a coordenação das ações governamentais é fundamental.
Os gestores devem avisar à população que os efeitos do lockdown não serão observados imedi-
atamente após o fechamento. Os próximos cenários projetam efeitos ainda mais significativos.

11A. Tob́ıas, Evaluation of the lockdowns for the SARS-CoV-2 epidemic in Italy and Spain after one month
follow up, Science of the Total Environment (2020), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138539

13



Gráfico 08 - Cenário 02: 512 Óbitos a Menos por Covid-19 em Alagoas

Gráfico 08 - Cenário 03: 677 Óbitos a Menos por Covid-19 em Alagoas

As estimativas são baseadas em um conjunto de pressupostos:

1. ASSUMIMOS que o distanciamento social em Alagoas atualmente deve girar em torno
de 50% ou menos, o que é suficiente para aumentar o contágio (novos casos) e dificultar
o controle da propagação espacial da doença;

2. ASSUMINOS que, em média, o distanciamento social será menor em bairros mais econo-
micamente vulneráveis;

3. ASSUMIMOS que a disseminação da Covid-19 no interior do estado vai aumentar a
subnotificação de novos casos e influenciar positivamente a mortalidade por Covid-19,
por causas conexas e por causas não identificadas;

4. ASSUMIMOS a existência de uma correlação negativa entre IDH e mortalidade, o que
deve se refletir em maior fatalidade em bairros/cidades mais vulneráveis;
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5. ASSUMIMOS que as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO
serão atendidas pela rede de saúde suplementar.

Há também uma série de limitações a serem consideradas:

1. Erros de mensuração de casos e óbitos;

2. Subnotificação significativa do número de casos;

3. O modelo utilizado para prever o cenário COM lockdown tende a subestimar o real
número de óbitos no longo prazo. Por esse motivo, criamos três cenários hipotéticos utili-
zando o limite superior da previsão (cenário 1), a média do limite superior e a estimativa
pontual (cenário 2) e a estimativa pontual (cenário 3);

4. O modelo utilizado para prever o cenário SEM lockdown é o seguinte: α = −5.82; β1 =
1.57; β2 = −0.0093 e β3 = 0.002 (com ńıvel de confiança de 95%;

5. Por fim, esas estimativas NÃO devem ser interpretadas como um estudo de impacto, uma
vez que o lockdown não foi implementado, o que impossibilita a estimação estat́ıstica do
efeito da intervenção.
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