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1. Introdução
O impacto sanitário e econômico da pandemia da COVID-19 é um desafio
nunca enfrentado por gestores governamentais. E esta situação é muito agravada pela
evolução da infecção para insuficiência ventilatória, o que leva ao aumento da demanda
de leitos em unidade de terapia intensiva (UTI).
A velocidade de propagação do vírus trouxe sérias dificuldades de planejamento
econômico. As regiões que sofreram surtos do COVID-19 viram a demanda por leitos
hospitalares subir de forma abrupta, não havendo tempo de reação para atender
adequadamente os doentes que adentravam as emergências. Assim, a adoção de
medidas drásticas de isolamento social, como o lockdown em casos extremos, passou a
fazer parte do cotidiano. A necessidade de salvar vidas posicionou a economia em um
segundo plano, estabelecendo uma nova dinâmica entre a curva epidemiológica e a
atividade econômica.
Portanto, a necessidade de ampliação do sistema de saúde devem ser
rapidamente analisada e planejada a partir de projeções do número de leitos necessários
e do custo para a ampliação hospitalar. O Objetivo deste estudo foi analisar as
internações de COVID-19 até 24 de maio de 2020, estimar o número máximo de leitos
de UTI e ventiladores mecânicos ocupados no pico da pandemia, em Porto Alegre, por
pacientes com COVID-19.
2. Materiais e métodos
2.1 Dados e Parâmetros do Modelo Matemático
Para calcularmos a quantidade necessária de leitos de UTI e de ECMO,
estimamos o número de infectados e de hospitalizados com mais de 19 anos, utilizando
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um modelo matemático determinístico com parâmetros da pandemia em Porto Alegre.
Os dados utilizados foram em sua maioria de pacientes internados em hospitais de Porto
Alegre e do RS (Tabela 1). Para isso, consultamos as informações divulgadas, até o 27
de junho 2020, nos portais, e também por contato eletrônico da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS),1 do IBGE2 e da Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde.3
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Tabela 1. Parâmetros para o modelo SEIHDR.
Parâmetro

Valor

Referência

N (população adulta > 19 anos

1.014.009

IBGE2

Número estimado de infectados em
Porto Alegre no dia 25/04 adultos *

1.318

Ver explicações abaixo

β (taxa de
comunidade)

0,2118

Ver no subcapítulo Calibragem
do parâmetro β

5,1

Ferguson NM et al.4

5,72

Plataforma IVIS5

5,6

Bi Q et al.6

15,56

Plataforma IVIS5

10,93

Plataforma IVIS5

1,44 %

ver explicações abaixo

0

Valor mais provável até o
momento no município de Porto
Alegre

15,4 %

SES2

estimada para Porto Alegre em 2019)

transmissão

na

1/σ (média em dias do período de
incubação)

1/γh (média em dias entre início do
sintomas e hospitalização) +

1/γr (média estimada em dias de
transmissão até hospitalização
afastamento social voluntário)

1/ηd

(média em dias
hospitalização até o óbito)

ou

entre

a

1/ηr

(média em dias entre a
hospitalização até a alta hospitalar) ++

Θ (proporção de hospitalizados) ¶
1/γd (média estimada em dias entre
sintomas até óbito domiciliar)

Λ

(taxa
de
hospitalizados) §

letalidade

entre

* Para o cálculo deste parâmetro, assumimos que a média de casos prevalentes de COVID-19, em Porto Alegre, nos dias 25-27/04/2020,
seria igual à proporção estimada para o RS, ou seja, 0,13%, conforme Silveira MF et al. 7
+
O valor foi calculado a partir dos dados de 230 pacientes internados em Porto Alegre e registrados na Plataforma IVIS entre os dias
12/03/2020 e 24/05/2020.5
++
O valor foi calculado a partir dos dados de 174 pacientes internados em Porto Alegre e registrados na Plataforma IVIS entre o s dias
12/03/2020 e 24/05/2020.5
¶
O valor foi calculado a partir da média de casos prevalentes de COVID-19 de 0,22% (18.271 pessoas adultas no RS), nos dias 911/05/2020, publicado pela terceira etapa do estudo EPICOVID19. 8 Utilizamos como numerador o número de internados no RS no dia
09/05/2020 (264 pessoas adultas) conforme dados do portal da SES-RS.1 Assumimos que a prevalência de internados por COVID-19,
em Porto Alegre, seria semelhante ao do RS.
§ O valor foi calculado a partir de 27 óbitos/ 175 adultos internados por COVID-19, em Porto Alegre, entre 12/03/2020 e 24/05/2020,
registrados no banco de dados da vigilância em saúde da SES-RS.

Utilizamos o número projetado de casos internados, no pico, para estimar o
número máximo de leitos de UTI e respiradores mecânicos ocupados por pacientes
adultos com novo coronavirus pela população residente em Porto Alegre. Para isso,
buscamos como parâmetros a proporção de pacientes adultos internados por COVID-
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19 que precisaram UTI e VM de Porto Alegre, conforme registros da vigilância em
saúde da SES e do MS de 24 de maio de 2020. 5
Modelo Matemático SEIHDR
Foi adaptado o sistema de equações diferenciais desenvolvido por Legrand et
al.9 para estimar o número máximo de indivíduos hospitalizados pela COVID-19, UTIs
da cidade de Porto Alegre, no período de 25 de abril de 2020 à 11 de novembro de 2020
(duzentos dias).
O modelo matemático, aqui denominado de SEIHDR, classifica os indivíduos
da seguinte forma:
1) Indivíduos suscetíveis que podem ser infectados pelo vírus SARS-Cov-2
(coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2) (S);
2) Indivíduos expostos que foram infectados pelo vírus, mas ainda não são
infecciosos ou sintomáticos (E);
3) Indivíduos sintomáticos e infecciosos na comunidade (I);
4) Indivíduos hospitalizados (H);
5) Casos de mortes por COVID-19 (D);
6) Indivíduos removidos da cadeia de transmissão: recuperados ou em isolamento
social (R).

A transição dos possíveis estados que os indivíduos adultos de Porto Alegre
podem assumir, ao longo do tempo, seriam representadas pela fig. 1; o que resulta, no
sistema de equações diferenciais, descrito na fig. 2.
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Fig. 1. Fluxograma da dinâmica do modelo SEIHDR.

Fig. 2. Sistema de equações diferenciais.

Neste caso, antes de resolver o sistema de equações diferenciais, deve-se,
primeiramente, estimar os parâmetros do modelo e os valores iniciais de cada variável
(Tabela 1) através de dados informados na literatura internacional e banco de dados
regionais da pandemia. Utilizamos o pacote deSolve10 da linguagem de programação R
para resolver numericamente o sistema de equações. Para o cálculo do número esperado
de casos secundários produzidos por um único caso infectado em uma população
suscetível (R0), aplicamos o método matriz da próxima geração.11,12 Após, calculamos
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a taxa de reprodução efetiva (Re), como uma fração de R0. Esta fração representa a
proporção de indivíduos suscetíveis em uma determinada data da epidemia.
Calibragem do parâmetro ß
O parâmetro beta (ß) representa a taxa de transmissão do vírus em uma
população suscetível à doença. Pequenas variações do valor deste parâmetro podem ter
efeitos consideráveis nas estimativas de hospitalizados e nas demais variáveis. Neste
caso, consideramos calibrar o valor deste parâmetro utilizando o número de internados,
no período de 14 de maio 2020 à 27 de junho de 2020, nos hospitais de Porto Alegre.
Para quantificar o ajuste entre modelo e dados observados, utilizamos o método
de máxima verossimilhança, que permite construir bons estimadores pontuais para o
parâmetro. O estimador de máxima verossimilhança estima o valor do parâmetro que
maximiza uma função de verossimilhança L(λ). Na prática, geralmente é mais fácil
resolver o problema equivalente de maximizar ln(L(λ)).13 Portanto, de maneira geral,
nosso objetivo é encontrar o parâmetro beta que maximiza a probabilidade em relação
aos dados observados.
Assim, a função ln(L(λ)) que implementamos, no presente trabalho, está na fig.
3.
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Fig. 3. Função ln(L(λ)).

Onde 𝑓 (𝑥𝑖 |𝜆) é a distribuição de Poisson com parâmetro λ, 𝑥𝑖 representa o
número de hospitalizados na i-ésima data, e 𝑛 seria o número de dias observados. Para
maiores detalhes da implementação, recomendamos acessar o código-fonte da
simulação.1
Ética
Nosso estudo foi aprovado no comitê de ética e pesquisa local e na CONEP sob
os números 2020-0153 e 30716720000005327 (CAAE).

3. Resultados
A partir do modelo matemático, calculamos o R0 (número de reprodução básico)
em 1,4 e o Re igual a 1,29 para o dia 27 de junho de 2020. Estimamos 27.382 casos
prevalentes de COVID-19, ou seja, 2,7 % da população adulta, no pico da pandemia,

1

https://github.com/crishackmann/SEIHDR_COVID-19
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em 28 de agosto de 2020 (35º semana). Enquanto que, o número máximo de
hospitalizados ocorreria 11 dias após (fim da 37º semana) com 768 pacientes (fig. 4).

Fig. 4. Modelo ajustado à curva epidêmica. Prevalência estimada (curva) e real de
hospitalizados (pontos em vermelho) com COVID-19, em enfermaria e UTI, no período
de 14 de maio 2020 à 27 de junho de 2020, em Porto Alegre.
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Conforme o banco de dados da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
39 % (88/226) dos pacientes internados por COVID-19 precisaram de cuidados de UTI
e 26 % (55/210) de ventilação mecânica (VM), até 24 de maio de 2020, em Porto
Alegre.6 Considerando esses dois parâmetros, haveria 300 pacientes com SARS-Cov2, em UTI, e 200 em VM, no pico da pandemia, em Porto Alegre.
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4. Discussão
O presente estudo estimou um pico de 300 pacientes internados pelo novo
coronavírus, em UTIs de Porto Alegre, no início de setembro (37º semana
epidemiológica).
Porto Alegre apresentava, no começo da 27º semana epidemiológica, 696 leitos
de UTI operacionais com uma lotação de 78 % (543/696), distribuídos em 17 hospitais
(SUS e privado). Os pacientes com COVID-19 correspondiam a 25 % (137/543) e
ocupavam 20 % dos leitos (137/696). Assim, se o número de leitos ocupados por
pacientes com outras patologias se mantiver constante, ao redor de 400, restariam um
pouco menos de 300 leitos para pacientes com COVID-19. Desta forma, haveria uma
quantidade de leitos de UTI próximo ao número calculado pelo presente estudo.
No entanto, como discutido abaixo, a estimativa matemática tem limitações e
se baseia em parâmetros com alguma imprecisão, logo o número de pacientes pode ser
maior no pico. Além disso, há normalmente aumento de busca de leitos de UTI (13 %
em 2019) por doenças respiratórias no inverno com pico em julho.14 Desta maneira,
apesar do acréscimo de leitos operacionais (12 %; 622 em 01 de junho para 696 em 28
de junho), nas últimas semanas de junho, seria prudente uma ampliação com mais 50100 leitos de UTI tipo II-III, em Porto Alegre, para não ocorrer risco de um colapso do
sistema de saúde.
A necessidade de se aumentar a oferta de leitos não é exclusividade de Porto
Alegre e a pandemia, em escala mundial, gerou um excesso de demanda por
equipamentos utilizados em UTI tipo II. Os custos destes equipamentos subiram por
conta da acelerada propagação da pandemia, a oferta no curto prazo, principalmente
respiradores, não avançou ao nível adequado para suprir essa demanda excedente.
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Estimativas apontam que os investimentos em custo fixo necessários para a instalação
de uma UTI tipo II fique entre US$ 81.000 e US$ 96.000. 15 Além disso, é preciso se
considerar os custos variáveis, entre os primordiais está a contratação de profissionais
de saúde para atender aos pacientes infectados pelo COVID-19, a contaminação de
médicos e enfermeiros em atendimento aos pacientes infectados agravou a necessidade
de se formar novas equipes.
O R0 calculado de 1,4 e o Re igual a 1,32 sugerem um efeito dos diversos níveis
de distanciamento social e outras intervenções implementadas pela prefeitura da cidade
há 13 semanas, uma vez que o R0 calculado foi de 2,5 a 2,8 em outros estudos no início
da pandemia.16
Em nosso modelo determinístico, 9 dos 11 parâmetros foram definidos por
características locais da dinâmica da pandemia e pelos dados demográficos de Porto
Alegre. Utilizamos apenas os parâmetros relativos à incubação e ao tempo de
transmissibilidade a partir de publicações internacionais, o que provavelmente auxiliou
na precisão dos resultados.
No entanto, o presente estudo tem limitações. O modelo determinístico
SEIHDR assume que a população encontra-se misturada e distribuída em alguns
compartimentos. A população é tratada como entidades contínuas e o comportamento
do indivíduo não é considerado.
Essa classe de modelo também simplifica a forma de contato entre os agentes
do modelo, pois não é projetado para capturar detalhes de padrões e redes de conexão
individuais, e o contato é assumido como um evento instantâneo. Além disso, a
suposição de parâmetros homogêneos em toda a população limita a capacidade desses
modelos de avaliar e caracterizar como as doenças se espalham. 17
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Incluímos a totalidade da população adulta de Porto Alegre como suscetíveis à
infecção e com risco igual de ocupar leitos hospitalares da cidade. Estudo recente
levantou a hipótese que um grande número de pessoas não seriam suscetíveis à doença
em razão da imunidade cruzada de outros coronavírus.18 Ainda, a faixa etária influencia
as chances do doente internar e precisar de suporte respiratório: maiores de 70 anos
teriam um risco maior de necessitar de UTI que pacientes mais jovens. Muitos pacientes,
internados em Porto Alegre, são oriundos de outros municípios, principalmente região
metropolitana, ou seja, o tamanho da população suscetível, no modelo atual, estaria
subestimada.
Utilizamos a prevalência média estimada de casos de SARS-Cov-2 do estudo
de Silveira et al.7 que por sua vez apresenta um desvio padrão largo, o que resulta em
alguma imprecisão do parâmetro do modelo. Nesta primeira etapa do trabalho, não
calculamos o número de internados em enfermaria ou UTI pela distribuição etária de
Porto Alegre, ou seja, não consideramos o maior risco de internação para maiores de
60 anos.
Assumimos que a maioria das pessoas com sintomas da infecção
voluntariamente realizam afastamento social.6 Desta forma, elegemos um valor menor
para a média de dias de transmissão (ver parâmetro 1/γr na Tabela 1), quando
comparamos com 10 a 14 dias apontado em outros estudos. 19 Ainda, nosso modelo
presume que todos expostos transmitem o vírus; o que contradiz estudo que calculou o
índice de k da pandemia do novo coronavírus em 0,1, isto é, um padrão de disseminação
em clusters, quando apenas 10 % dos infectados seriam responsáveis por 80% das
transmissões.20
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Apesar das limitações, nosso estudo indica uma necessidade de investimento,
em novos leitos de UTI, para suportar o avanço da pandemia que é nítido a partir da
ascensão dos números oficiais de internados e de óbitos.
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