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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

COVID - 19 NO BRASIL - QUADROS PROJETADOS 

1º COMENTÁRIO EM 05/06/20 

Luiz Carlos da Rocha 

 

Analisando os quadros postados no nosso site desde o dia 17/05 até o dia 31/05 se constata que 

o contágio do Covid-19 no Brasil, “Casos Confirmados”, apresenta perfil de evolução inusitada em relação 

aos demais países usados como referência na comparação. O quadro atualizado até a data 31/05 é 

copiado abaixo para ajudar o entendimento dos comentários. 

 

PROCESSO EVOLUTIVO DOS CASOS DA COVID-19 
ALEMANHA –FRANÇA – ITÁLIA – E. UNIDOS – R. UNIDO – BRASIL 

DIAS DECORRIDOS DESDE O INÍCIO ATÉ AS MARCAS DO TOTAL ACUMULADO (*) 
EVENTOS ALEMANHA FRANÇA ITÁLIA REINO UNIDO EST. UNIDOS MÉDIA BRASIL 

DATA DE 

INÍCIO 
01/03/20 29/02/20 23/02/20 05/03/20 04/03/20 --------- 14/03/20 

MARCAS SOMA 

ACUMULADA 

DIAS ATÉ A 

MARCA 

DIAS ATÉ A 

MARCA 

DIAS ATÉ A 

MARCA 

DIAS ATÉ A 

MARCA 

DIAS ATÉ A 

MARCA 
--------- 

DIAS ATÉ A 

MARCA 

25% 27 27 28 36 37 31,0 69 

50% 36 38 40 51 52 43,4 87 

75% 49 50 56 66 71 58,4 105 

90% 68 67 72 80 83 74,0 121 

99% 92 89 98 92 92 92,6 153 

(*) DADOS ATUALIZADOS ATÉ 31/05/20: BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEMAIS PAÍSES DA WIKIPÉDIA. 

 

O método comparativo é o procedimento estatístico usual para sinalizar pontos singulares de 

fenômenos ainda não dominados teoricamente, cujas explicações devem ser realizadas por especialistas 

das áreas envolvidas no evento.  

 No quadro os “dias até a marca” no Brasil se destaca com cifras acentuadamente maior que dos 

países de referência, ou seja, no Brasil a curva do contágio leva mais tempo que nos demais países para 

atingir iguais marcas do total acumulado, isto é: 25%, 50%, 75%, 90% e 99%. Tal fato é evidente quando 

se compara os dias do Brasil, em cada marca, com a média os 5 países. Para ilustrar, tome-se o exemplo 

da marca de 50%, cuja média dos dias transcorridos nos 5 países correspondeu a 43,4 dias para ser 

alcançada, enquanto que no Brasil o tempo dobra para 88 dias. 

Portanto, podemos afirmar que ocorreu o desejado e propalado “achatamento da curva” e tal 

constatação certamente irá ensejar múltiplas discussões e diferentes avaliações quanto às vantagens e 

desvantagens desse resultado.  

É necessário esclarecer que nos países da Península Ibérica a curva evolutiva dos novos casos se 

encontra em fase terminal, com os valores dos casos acumulados em 31/05 se aproximando dos 99% do 

total da pandemia. Nos outros dois países anglo-saxões a curva acumulada em 31/05 está recém 

ultrapassando a marca dos 90%.  

http://www.confe.org.br/
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Já no caso Brasil, o país ainda não atingiu a marca dos 50% dos casos acumulados previstos, se 

espera que isto ocorra em aproximadamente 87 dias após o início, isto é, no entorno do dia 09/06. Para 

alcançar 75% do total da pandemia são previstos 105 dias, portanto a expectativa é que essa marca será 

atingida próximo do dia 27/06. Confirmada essas projeções, o Brasil chegaria a atingir 90% somente após 

122 dias do início, ou seja, em meados de 14/07. Portanto, um longo período de 4 meses bem superior 

aos 2,5 meses que corresponde a média dos demais países, 74 dias. 

 

Nota 1: A Espanha não fez parte desta primeira série de quadros por conta da alteração dos dados da 

série histórica disponibilizada pela fonte. Com a estabilização dos registros, já ocorrida, ela será incluída 

no próximo quadro.  

 

Nota 2: No caso Brasil devido a fase ascendente da curva de contágio os “dias até a marca” continuarão 

crescendo em todas as marcas. Nos demais países da Península Ibérica, usados como referência, 

provavelmente haverá marcante estabilidade. Para os dois países anglo-saxões as variações ainda 

continuarão acontecendo. A marca 99% é sensível para todos os países do quadro.  

 

http://www.confe.org.br/

