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Entrada do SARS-CoV-2 nos estados Brasileiros

● Primeiro caso em 
26/02/2020 em São 
Paulo;

● Entre 4 e 25 de Março 
todos os estados já 
haviam notificado casos 
de COVID-19;

● Em 11 de Abril quase 
todos os estados já 
haviam declarado 
contaminação 
comunitária.



Entrada do SARS-CoV-2 nos estados Brasileiros

● Os primeiros estados a 
notificar casos foram aqueles 
com maior fluxo, com o 
estado de São Paulo,  Rio  de 
Janeiro, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Bahia;

● Por outro lado, estados com 
os menores fluxos 
interestaduais, como Acre, 
Roraima e Amapá, foram os 
últimos a confirmar casos 
SARS-CoV-2.

Fluxo rodoviário, áereo e fluvial entre estados



Entrada do SARS-CoV-2 nos estados Brasileiros
Fluxo médio de pessoas entre interior e capital

As capitais tornam-se o 
epicentro e a disseminação 
do vírus se difunde  no 
interior. 



Medidas governamentais e aderência da população

A adesão da população 
às orientações de 
distanciamento social na 
redução das taxas de 
transmissão do novo 
coronavírus é crucial.



Impacto das ações de mitigação na taxa de transmissão do COVID-
19
Pontos positivos:

➢ Todos os estados apresentaram queda na taxa de transmissão da doença;
➢ Queda significativa na capital, seguida de queda no interior;
➢ Alguns estados apresentaram inicialmente uma queda e depois um aumento: DF, 

MT, PR.

Contudo: 

As medidas para contenção da Covid-19 no Brasil já salvaram milhões de vidas, mas 
ainda não são suficientes para frear  o avanço da pandemia no Brasil.



Impacto das ações de mitigação na taxa de transmissão do COVID-
19

   Análise da taxa de transmissão: (a) estado da Bahia; (b) capital; (c) Interior. 

Todos os estados apresentaram 
queda na taxa de transmissão da 
doença, dado principalmente 
pela queda na capital, seguida de 
queda no interior.

Exemplo da TR na Bahia:
➔ 26% de queda da taxa no 

estado como um todo;
➔ 31,3% de queda na capital;
➔ 20,4% de queda no interior.



Impacto das ações de mitigação na taxa de transmissão do COVID-19

Número reprodutivo efetivo: (a) estado da Bahia; (b) capital; (c) Interior. 

● O número de reprodução Rt, 
para o dia t, será definido 
como o número médio de 
casos secundários infectados 
por um caso com início dos 
sintomas no dia t.

● Poucas capitais iniciaram uma 
queda do Rt, tendo o mesmo 
abaixo de 1. Alguns exemplos 
disso são as capitais do AM, 
CE, MA e PA. 



Flexibilização e cenários futuros

➔ Intervenções periódicas com 
o intuito de conter o colapso 
do sistema de saúde; 

➔ Afrouxamento das medidas 
de maneira gradativa;

➔ Acompanhamento do Rt 
(sendo necessário estar 
abaixo de 1 por pelo menos 
14 dias).
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