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Com base na metodologia apresentada nas Notas Técnicas divulgadas nos dias 15 e 25 

de maio de 2020, o presente Informe Científico apresenta um estudo estatístico comparativo, 
realizado através de dois modelos matemáticos distintos, da evolução do acumulado de casos 
confirmados, de óbitos e da ocupação de leitos de UTI. Os gráficos apresentados neste estudo 
incorporam dois modelos, a saber: (a) o modelo q-exponencial que descreve uma fase de 
crescimento de números diários e; (b) o modelo de Richards, o qual é mais apropriado para 
descrever números que possuem tendência de estabilização do crescimento, em pico de uma 
epidemia, a exemplo, que pode ter sido atingido ou está próximo disso. É importante destacar 
que as análises deste estudos são preliminares e que os autores que assinam o presente 
Informe Científico entendem que a comparação entre modelos estatísticos é de extrema 
importância para a ampliação das possibilidades de compreensão acerca dos dados da 
pandemia em Sergipe.   

 
Número de Casos Acumulados  
 

A evolução do acumulado de casos confirmados está descrita pela Figura 1, onde os 
pontos vermelhos representam os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de 
Sergipe. 

A análise estatística apontou as seguintes características: 
○ Cenário 1 - q-exponencial (linha azul): tendência de crescimento com 

acumulado de 11 mil casos confirmados previstos entre os dias 11 e 12 de 
junho. 



○ Cenário 2 - Modelo de Richards (linha preta): tendência de estabilização com 
pico de casos confirmados diários tendo acontecido entre os dias 28 e 29 de 
maio. Acumulado de 11 mil casos confirmados entre os dias 15 e 16 de junho. 

○ A intersecção dos dois cenários prevê a ocorrência do acumulado de 11 mil 
casos confirmados entre os dias 11 e 16 de junho. 

○ Observação Importante: Como já apontado nas notas técnicas 01 e 02, 
assinadas pelos autores deste informe científico, os resultados apontados neste 
estudo preliminar para a evolução de casos confirmados são altamente 
susceptíveis à quantidade de testes e ao protocolo de testagem. 
 

  
Figura 1: Evolução temporal do acumulado de casos confirmados da COVID-19 em 
Sergipe. Os pontos vermelhos representam os dados oficiais. A linha sólida preta é a 
curva de tendência baseada no modelo de Richards, enquanto a azul é referente ao 
modelo q-exponencial. 

 
Número de Óbitos Acumulados  
 

A evolução do acumulado de óbitos por COVID-19 está descrita pela Figura 2, onde os 
pontos vermelhos representam os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de 
Sergipe. 

A análise estatística apontou as seguintes características: 
○ Cenário 1 - q-exponencial (linha azul): tendência de crescimento com 

acumulado de 300 óbitos previstos entre os dias 12 e 13 de junho. 
○ Cenário 2 - Modelo de Richards (linha preta): tendência de estabilização com 

pico de óbitos diários tendo acontecido entre 6 e 7 de junho. Acumulado de 300 
óbitos previstos entre os dias 15 e 16 de junho. 

○ A intersecção dos dois cenários prevê o acumulado de 300 óbitos entre  12 e 16 
de junho. 



  
Figura 2: Evolução temporal do acumulado de óbitos por COVID-19 em Sergipe. Os 
pontos vermelhos representam os dados oficiais. A linha sólida preta é a curva de 
tendência baseada no modelo de Richards, enquanto a azul é referente ao modelo q-
exponencial. 

 
Ocupação de leitos de UTI 
 

A evolução da ocupação de leitos de UTI por pacientes COVID-19, em rede privada ou 
particular,  está descrita pela Figura 3, onde os pontos vermelhos representam os dados 
oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. Os pontos laranjas descrevem a 
evolução do número máximo de leitos de UTI para pacientes de COVID-19. 

A análise estatística apontou as seguintes características: 
○ Cenário 1 - q-exponencial (linha azul): tendência de crescimento da ocupação 

de leitos de UTI com previsão de saturação (209 leitos ocupados) entre 13 e 15 
de junho. 

○ Cenário 2 - Modelo de Richards (linha preta): tendência de estabilização com 
pico de ocupação de leitos de UTI ocorrendo entre 11 de 12 de junho. 
 

  
Figura 3: Evolução temporal do número de leitos ocupados em UTI por pacientes de 
COVID-19 em Sergipe. Os pontos vermelhos representam os dados oficiais. Os pontos 
laranjas descrevem a evolução do número máximo de leitos de UTI ofertados para estes 
enfermos. A linha sólida preta é a curva de tendência baseada no modelo de Richards, 
enquanto a azul é referente ao modelo q-exponencial. 
 

 



Considerações Finais 
 
 Os dados apresentados neste Informe Científico são preliminares e serão 
constantemente monitorados, visando verificar qual dos dois cenários apresentados é que 
representará uma tendência mais adequada. Contudo, tal qual as notas 01 e 02 assinadas 
pelos autores, destaca-se que, humanamente, espera-se que os resultados descritos neste 
estudo não sejam confirmados e que todo o sofrimento causado pela COVID-19 seja 
minimizado. Ademais, como nos trabalhos anteriores, este resultados são apresentados à 
comunidade científica como parte importante do compromisso científico, e espírito de 
contribuição, dos autores a sociedade sergipana.   

 


