
1

Uma nova estratégia de controle para o lockdown
na pandemia da COVID-19
Márcio J. Lacerda, Erivelton G. Nepomuceno

Resumo: Durante a pandemia da COVID-19, uma das estratégias utilizada por vários paı́ses tem sido a adoção do lockdown.
Neste trabalho, investiga-se uma nova estratégia de controle para o lockdown baseada em perı́odos não consecutivos. Os
resultados mostram que a adoção do lockdown durante 7 fins de semana consecutivos pode provocar uma redução da intensidade
do pico de infectados em cerca de 30% maior do que aquela alcançada com o lockdown de 14 dias consecutivos.

I. INTRODUÇÃO

APandemia da COVID-19 se apresenta como um enorme desafio para a sociedade mundial [1].
Enquanto não há um vacina, a sociedade precisa praticar ações de isolamento social que permitam

que a propagação da doença fique dentro de patamares em que o sistema de saúde possa suportar [2].
Durante a pandemia da COVID-19 uma das estratégias mais utilizadas por vários paı́ses é a adoção

do lockdown. Em geral, durante um perı́odo de algumas semanas, as autoridades obrigam as pessoas a
permanecerem em casa. Há inúmeras variações nessas medidas e pode ocorrer permissão para serviços
essenciais, atividades fı́sicas, entre outras. Em geral, um aspecto é comum a maioria dessas iniciativas.
O perı́odo de lockdown acontece durante um determinado número de dias consecutivos. Neste trabalho,
investiga-se uma nova estratégia para a aplicação do lockdown baseada em perı́odos não consecutivos. A
partir do modelo SEIR [3], compara-se a redução da intensidade do pico de novos infectados (por dia)
entre a realização do lockdown com 14 dias consecutivos e um weekend lockdown, em que esses 14 dias,
são distribuı́dos ao longo de 7 fins de semanas. Os resultados mostraram que a adoção do lockdown durante
7 fins de semana pode atingir uma redução da intensidade do pico cerca de 37% maior do que aquela
alcançada com o lockdown de 14 dias consecutivos. Além disso, acredita-se que esse tipo de ação pode
ser mais adequada para a manutenção de atividades essenciais do comércio e da indústria. É importante
ressaltar que o isolamento atual é mantido nos dois cenários estudados, quando considerando a ausência
de lockdown.

II. O MODELO SEIR
A COVID-19 é uma doença infecciosa que apresenta um intervalo entre a contaminação e o surgimento

dos sintomas, o perı́odo de incubação ou de latência. Para considerar essas caracterı́sticas, o modelo
compartimental SEIR (Suscetı́veis, Expostos, Infectados, Recuperados), é empregado. A população é
dividida entre os seguintes compartimentos ou categorias:

• Suscetı́vel (S). A subpopulação suscetı́vel de adquirir a doença.
• Exposto (E). A subpopulação que foi infectada pelo vı́rus, mas ainda não se encontra em um estado

infeccioso capaz de transmitir o vı́rus a outras pessoas.
• Infeccioso (I). A subpopulação que adquiriu o vı́rus e pode infectar outros indivı́duos.
• Recuperado (R). A subpopulação que se recuperou da infecção e presumiu não ser mais suscetı́vel à

doença.
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Tabela I: Parâmetros utilizados no modelo SEIR deste trabalho.

Parâmetro Sı́mbolo Valor
Perı́odo de incubação (dias) τc 3,48
Perı́odo de Infecção (dias) τi 3,69
População estado de Minas Gerais (milhões) N 20,87
Número inicial de indivı́duos expostos E0 80
Primeira caos confirmado em 10/03/2020 I0 1
Inı́cio Isolamento após primeiro caso (dias) tiso 10
Taxa de subnotificação w 0,049
Taxa de reprodução R 2.7
Taxa de isolamento (%) uI 54
Taxa de isolamento lockdown (%) uL 80
Tempo de simulação (dias) T 365

Foi adotado o modelo SEIR discretizado composto pelo seguinte conjunto de equações diferenciais:

Sk+1 = Sk − (1− u/100)(β/N)SkIk,

Ek+1 = Ek + (1− u/100)(β/N)SkIk − αEk,

Ik+1 = αEk − γIk,

Rk+1 = γIk.

(1)

Os termos Sk, Ek, Ik, e Rk, representam respectivamente o número de indivı́duos suscetı́veis, expostos,
infectados e recuperados em um dado instante de tempo k, com variação de 1 dia. O número de novos
casos de infectados é dado por Ck = αEk. O parâmetro β é o parâmetro da infecção, corresponde a taxa
de contatos entre dois indivı́duos quaisquer em um dado instante de tempo. Já α é a taxa de incubação,
que corresponde ao número de indivı́duos latentes que se tornam infectados. Em média, o perı́odo de
incubação pode ser dado como 1/α. O termo γ é a taxa de recuperação e corresponde ao número de
indivı́duos infectados que se tornam recuperados. O parâmetro u modela a intervenção não farmacêutica
(percentual de isolamento). Quando u = 100, o isolamento total é considerado, enquanto o caso u = 0
representa uma ausência de isolamento.

O estudo do modelo SEIR teve como referência os parâmetros adotados por [3]. Outros parâmetros
foram obtidos de relatórios da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais [4] e da Força-Tarefa de
Modelagem da COVID-19 (UFMG) [5]. A Tabela I apresenta os parâmetros considerados neste estudo.

Tabela II: Diferença entre os dois cenários de lockdown. A primeira coluna apresenta o número de dias após
o primeiro caso confirmado em que o lockdown se iniciou. O pico da epidemia sem medidas mais restritivas
atinge 2972. A segunda e a terceira coluna apresentam o novo valor de pico usando o lockdown consecutivo
(LC) e o lockdown de fim de semana (LF), respectivamente. A última coluna indica o percentual de redução
que o lockdown de fins de semana proporcionou quando comparado ao lockdown de dias consecutivos.
Em todos os casos, a adoção de LF proporcionou uma maior redução.

Inı́cio LC LF Diferença (%)
90 2537 2372 37,9
100 2398 2199 34,7
110 2224 1993 30,8
120 2014 1763 26,1

III. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados diferentes cenários [6]. Os resultados para 4 cenários de inı́cio da aplicação
do lockdown são investigados e apresentados na Figura 1 e Tabela II. A Figura 1 mostra as simulações
realizadas. Em todos os casos a simulação do lockdown consegue uma redução mais expressiva do pico
de novos casos quando comparada à simples manutenção do isolamento atual. A Tabela II apresenta os
resultados obtidos, em termos numéricos, para os cenários abordados. É possı́vel observar que a diferença
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entre as estratégias é maior quando o inı́cio da aplicação do lockdown é realizado 90 dias após o primeiro
caso. Entretanto, a maior diminuição do pico, em relação ao caso base, foi obtida com data de inı́cio de
120 dias após o primeiro caso.
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Figura 1: Simulação de cenários comparativos entre duas estratégias de lockdown: 14 dias corridos ou 7
fins de semana. O eixo x representa os dias, a começar do primeiro caso reportado no estado de Minas
Gerais, ocorrido em 10 de março de 2020. No eixo y são apresentados os casos novos (Ck) e confirmados
de infectados. Os gráficos são diferentes uns dos outros em função do inı́cio da aplicação do lockdown. Em
cada caso o lockdown foi iniciado um determinado número de dias após a confirmação do primeiro caso
confirmado: (a) 90 dias; (b) 100 dias; (c) 110 dias; (d) 120 dias. A linha preta apresenta o número de casos
simulados com a taxa de isolamento atual (54%). Adotou-se um lockdown em que a taxa de isolamento
passa a ser de 80%. A linha vermelha mostra o efeito do lockdown com 14 dias consecutivos, enquanto
a linha azul mostra o efeito do lockdown aplicado em 7 fins de semana consecutivos. O lockdown de fim
de semana amplia a redução do pico em até 37%. Simulação realizada em Matlab. Código disponı́vel na
página: https://ufsj.edu.br/gcom/covid-19.php .

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma comparação entre dois métodos de lockdown: dias consecutivos e fins
de semana consecutivos. Os resultados mostraram que a adoção de fins de semana para medidas mais
restritivas apresentam redução mais expressiva da intensidade do pico de casos confirmados da COVID-19.

https://ufsj.edu.br/gcom/covid-19.php
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Interessante observar a Figura 1(a), em que o chaveamento entre o isolamento de 54% e o lockdown
80% aponta para uma região de estabilidade do número de novos casos. Assim, métodos de otimização
podem ser adotados para estudar em quais situações isso ocorre e qual o momento mais adequado para
iniciar as medidas mais restritivas. A aplicação do lockdown nos fins de semana foi mais eficaz que o
lockdown consecutivo em todos os casos estudados. Ressalta-se que a data de inı́cio de 120 dias após o
primeiro caso, resultou na maior diminuição do pico quando comparado ao cenário atual.

Inúmeros aspectos não foram abordados neste trabalho. Certamente o mais importante deles no momento
é o impacto na demanda de leitos de UTI em hospitais. Além disso, como já mencionado, métodos de
otimização podem ser empregados para estudar variáveis como por exemplo: inı́cio do lockdown, taxa
de isolamento e intervalo entre a intermitência dos fins de semana (quinzenalmente, por exemplo, como
forma de diminuir o impacto). Metodologias estocásticas também podem ser empregadas para uma melhor
modelagem da propagação da COVID-19 [7]. Espera-se, contudo, que os resultados aqui apresentados
sirvam como mais uma ideia para as autoridades avaliarem medidas de controle da pandemia.
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