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MODELO SEIR E MODELO SEIRQ: UM ESTUDO
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise a respeito da disseminação do Vı́rus Covid- 19 no Brasil. Utilizamos como referência os estudos de Kermark
e MacKendrick, e de outros autores que realizaram pesquisas a respeito dos modelos epidemiológicos. No nosso estudo focamos em três modelos, o SIR (Suscetı́veis, Infectados,
Recuperados), SEIR (Suscetı́veis, Expostos, Infectados, Recuperados) e o SEIRQ (Suscetı́veis, Expostos, Infectados, Recuperados, Quarentena). Comparamos os gráficos dos
modelos em relação aos números de infectados e aos picos epidêmicos e percebemos que
no modelo SEIR o pico epidêmico acontece mais tarde e com menos intensidade do que no
modelo SIR. No que diz respeito ao modelo SEIRQ, foram estudadas diferentes estratégias
de quarentena em relação ao número de indivı́duos e de tempo. O que comprovou a importância dessa medida para a diminuição no número de infectados e do pico epidémico.
Apresentamos para cada modelo os pontos de equilı́brio e a reprodutibilidade basal (RO),
que representa o número de infeções secundárias, em uma comunidade suscetı́vel, provenientes do contato com um indivı́duo infectado durante o perı́odo de sua infecção. Após
análise dos 3 modelos observamos que o valor de produtividade basal diminui no modelo
SEIRQ em relação os outros dois modelos, para qualquer tipo de estratégias de quarentena para os indivı́duos. Futuramente pretendemos definir alguns conceitos importantes
da modelagem com foco na contextualização da doença estudada, aplicando parâmetros
que representem os dados obtidos pela OMS em relação ao Brasil e dados obtidos pela
SUS sobre nosso estado de Minas Gerais.
Apresentaremos o referente trabalho através do formato vı́deo-pôster.
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