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Parecer: Acompanhamento da pandemia de COVID-19 em Minas Gerais 
através de modelos epidemiológicos do tipo SEIR (Susceptíveis – 
Expostos – Infectados – Recuperados): Impactos do retorno das 

atividades presenciais da UFMG e CEFET 

 

 

1.1 Solicitante 
 

O presente parecer foi solicitado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 

Instituições Federais de Ensino – SINDIFES, Seção Sindical dos Docentes do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - SINDCEFET-MG e 

Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes 

Claros e Ouro Branco - APUBH.  

 

1.2 Objetivo 
 

No presente parecer, são abordados indicadores epidemiológicos através 

de modelos epidemiológicos do tipo SEIR- (Susceptíveis – Expostos – Infectados 

– Recuperados) para os municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Lagoa 

Santa, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e 

Vespasiano, localizados no estado de Minas Gerais, com a finalidade de verificar 

se este é o momento mais oportuno para o retorno escolar presencial de 

servidores e alunos e as implicações do retorno da UFMG e CEFET na dinâmica 

epidemiológica dos municípios avaliados. 

 

2. Métodos 

 
        Com apenas 38.9% da população adulta do estado de Minas Gerais com o 

ciclo vacinal completo (considerando-se dose única ou primeira + segunda 

doses, além da dose reforço)1, as medidas não-farmacológicas ainda devem ser 
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mantidas para conter a pandemia da COVID-19: distanciamento social, evitar 

aglomerações em locais fechados, uso de máscaras, higienização das mãos e 

passaporte vacinal2. A dose reforço das vacinas (terceira dose), tem sido crucial 

para aumentar a proteção da população contra a Covid-19, principalmente contra 

a variante Ômicron, considerada a variante mais transmissiva até o momento3,4. 

Os alarmes epidemiológicos para guiar a tomada de decisão por parte dos 

agentes de saúde pública podem ser soados com antecedência e monitorados 

com base em previsões a partir de modelos SEIR (Susceptíveis – Expostos – 

Infectados – Recuperados)5. Através de modelos SEIR, foram avaliados o 

cenário epidemiológico que se projeta até 15 de março de 2022 para dez 

municípios do estado de Minas Gerais, sendo estes Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, Lagoa Santa, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves, 

Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Esta análise tem a finalidade de apontar 

diretrizes seguras, para a contenção da pandemia frente ao eminente retorno 

das aulas presenciais nas Universidades. Salienta-se que estes pareceres têm 

guiado secretarias de saúde em diferentes municípios do Brasil. Ignorar estes 

resultados tem conduzido municípios a novos surtos de casos e óbitos por 

COVID-19, como se observou no munícipio de Manaus6,7,8.  

Neste parecer, foi utilizado um modelo SEIR5, em que se considera a 

mobilidade urbana para o cálculo do nível de isolamento social para os 

municípios avaliados. O modelo considera a ampla circulação da variante delta 

e ômicron e visa avaliar o possível recrudescimento da pandemia nos meses de 

fevereiro e março de 2022, devido ao aumento da mobilidade em decorrência do 

retorno presencial de servidores e alunos da Universidade Federal de Minas 

Gerais, além da ausência de cobertura vacinal plena da população. Os modelos 

também consideram os dados epidemiológicos e taxas de imunização da 

população disponibilizados pelo governo de Minas Gerais1. Ademais, estes 

modelos foram ajustados e validados utilizando dados de óbitos e internações 

disponibilizados publicamente pelas prefeituras dos municípios analisados. 
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3.1 Resultados: 
 

Os modelos SEIR multicepas (Delta e Ômicron) apontam para a 

manutenção dos indicadores da pandemia com iminente recrudescimento frente 

a um novo aumento da mobilidade urbana no mês de fevereiro para os dez 

municípios avaliados, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Lagoa Santa, Montes 

Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, 

apesar dos índices de vacinação. Mediante novas flexibilizações e aumento da 

mobilidade urbana, projeta-se um novo aumento do número de casos, podendo 

também impactar a média de óbitos por COVID-19 observados nos municípios 

avaliados.  

O aumento de casos de COVID-19 vivenciado em Minas Gerais, incluindo 

Belo Horizonte, já haviam sido previstos através de modelos do tipo SEIR, não 

sendo um fenômeno natural de recrudescimento da pandemia, como um 

repiquete de casos e óbitos, mas um aumento de casos decorrente do aumento 

da mobilidade urbana em conjunto da introdução da variante Ômicron na 

população9.    Estes resultados indicam a necessidade da diminuição dos índices 

de mobilidade urbana para Minas Gerais, uma vez que um novo aumento destes 

índices tende a elevar a transmissão comunitária nos municípios avaliados.  
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3.2 Projeções de internações diárias pelo modelo SEIR 

 

Belo Horizonte  

 

 
 

Betim 
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Contagem 
 

 
Lagoa Santa 
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Montes Claros 

 
 

Nova Lima 
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Ribeirão das Neves 
 

 

 
 

Sabará 
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Santa Luzia 

 
Vespasiano 
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3.3 Projeções de óbitos diários pelo modelo SEIR 

 

Belo Horizonte 
 

 
Betim 
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Contagem 
 

 
 

Lagoa Santa 
 

 
 



 

11 
  Me. Lucas Ferrante – CRbio 119514/06D                            Manaus, 21 fevereiro de 2022, 

 

Montes Claros 
 

 
 

Nova Lima 
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Ribeirão das Neves 
 

 
 

 

Sabará 
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Santa Luzia 

 
 

 

Vespasiano 
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Se mantidas as atuais taxas de vacinação, estima-se com base no atual 

modelo epidemiológico, que a população atinja limiares de imunização que se 

aproximem da imunidade coletiva adquirida por via vacinal em meados de abril 

de 2022, isto é, apenas quando a cobertura vacinal contemplar crianças e 

adolescentes de 5 a 11 anos. 

No atual contexto, atividades como o retorno às aulas presenciais ou 

híbridas deveriam ser retomadas com cautela e de forma escalonada, além de 

seguir recomendações técnicas de segurança epidemiológica avaliando o risco 

do aumento da transmissão viral na comunidade, dadas as atuais taxas de 

vacinação. Desta forma, recomenda-se que tal retorno ocorra apenas no mês de 

março, mediante acompanhamento da situação epidemiológica dos municípios 

e condicionado ao passaporte vacinal para alunos, servidores e visitantes nos 

campi universitários. 

Destaque-se, que os modelos epidemiológicos apontam para a 

continuidade da pandemia, com recrudescimento devido a novo aumento da 

mobilidade urbana, enfatizando a necessidade da manutenção do uso de 

máscaras, distanciamento social e avanço da vacinação, incluindo jovens e 

crianças. A literatura científica aponta que ignorar as medidas restritivas 

indicadas com base nos modelos do tipo SEIR, tende a propiciar novos 

aumentos de casos8. Destaca-se como exemplo das consequências de ignorar 

as projeções de modelos SEIR, a segunda onda de COVID-19 vivenciada em 

Manaus, estado do Amazonas, que se desencadeou após o retorno das aulas 

presenciais dando origem à variante Gama7,8.  

Ressalta-se, ainda, que o contato natural com uma variante não fornece 

imunidade às demais variantes8,10. No caso da variante da infecção anterior, não 

ofereça qualquer grau de imunidade por tempo superior a um período de 240 

dias8, e alguns indivíduos percam a imunidade adquirida pelo contato natural 

com o vírus após um período de apenas 80 dias10. Estes fatos mostram a 

importância da vacinação, com segunda dose e reforço para adultos.  
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4. Estimativas de retorno 
 

Para mensurar tal impacto do retorno das atividades da UFMG, foram 

simulados um aumento de mobilidade urbana em Belo Horizonte em decorrência 

do retorno dos servidores da universidade e posteriormente toda a comunidade 

acadêmica para os dez municípios avaliados, considerando como referencia os 

limiares de mobilidade urbana dos últimos 5 anos para as datas de retorno das 

atividades da universidade.  

Considerando tal aumento de mobilidade urbana, mesmo um número 

pequeno de pessoas, como o projetado a retornar no dia 10 de fevereiro, cerca 

de 20% dos Técnicos Administrativos e 7% dos alunos da UFMG,  0,22% e 

1,65% da população de Belo Horizonte respectivamente, causaria um aumento 

de 2.4-3.2% na média da mobilidade urbana observada em Belo Horizonte em 

relação as duas primeiras semanas de fevereiro, o que embora não inflaria 

significativamente a média de casos e óbitos, manteria a dinâmica da pandemia 

que se observa a cima. O retorno dos servidores do CEFET, incluindo docentes, 

técnicos administrativos em educação e outros, cerca de 961 indivíduos para o 

município de Belo Horizonte e 48 para Contagem, tendem a ter pouco ou 

nenhum impacto estatisticamente significativo nas dinâmicas epidemiológicas 

dos municípios. Para os demais municípios, tal retorno tende a alterar a 

mobilidade urbana de 3 até 6%, influenciando, mesmo que sutilmente a dinâmica 

epidemiológica dos municípios mais próximos a Belo Horizonte. Destaca-se que 

o maior risco neste momento para este retorno dos servidores, é o risco 

individual e não comunitário, uma vez que isto não representa aumento de 

mobilidade urbana expressivo nos municípios. Medidas para diminuir o risco de 

contaminação destes indivíduos, são abordadas na seção 6 deste mesmo 

parecer, “Recomendações para fortalecimento dos protocolos de biossegurança 

da UFMG e CEFET”. 



 

16 
  Me. Lucas Ferrante – CRbio 119514/06D                            Manaus, 21 fevereiro de 2022, 

 

Para o retorno total de discentes da UFMG, aproximadamente 45 mil 

pessoas, além de 3.055 docentes e 3.032 servidores da UFMG, concomitante 

com o retorno dos servidores e alunos do CEFET, além dos demais ensinos 

fundamentais e médios em Belo Horizonte, o modelo SEIR aponta para um 

aumento da mobilidade urbana de até 40% no município de Belo Horizonte, 

variando de 10-42% nos outros nove municípios avaliados, o que de acordo com 

o modelo SEIR, tende a causar um recrudescimento da pandemia de COVID-19, 

inflando a transmissão comunitária e elevando o número de casos, internações 

e óbitos projetados nos modelos apresentados acima, em 30 à 35% para cada 

um dos dez municípios em relação dos números que se apresenta a cima. 

 

 

5. Simulação da implementação de passaporte vacinal 
 

Em contra partida, em uma simulação com limiares de quase 100% da 

cobertura vacinal completa, o que inclui a dose reforço para toda a comunidade 

acadêmica da UFMG e CEFET (discentes, docentes e servidores), não se 

observaria aumento da transmissão comunitária para nenhum dos dez 

municípios avaliados apesar do aumento da mobilidade urbana. O que demostra 

a proteção da comunidade acadêmica pela vacina. 

Estima-se, com base no atual modelo epidemiológico, que a população 

atinja limiares de imunização que se aproximem da imunidade coletiva 

(imunidade de rebanho), adquirida por via vacinal apenas quando a cobertura 

vacinal em todos os municípios avaliados, contemplar crianças e adolescentes 

de 5 a 11 anos.  

Entretanto, o passaporte vacinal para as universidades, pode mitigar o 

aumento da transmissão comunitária, apesar do aumento da mobilidade urbana 

nestes municípios. De acordo com o modelo SEIR, a ampla cobertura vacinal da 

população tende a levar os municípios para um “estado de imunidade coletiva 



 

17 
  Me. Lucas Ferrante – CRbio 119514/06D                            Manaus, 21 fevereiro de 2022, 

 

contra formas graves”. Isso indica a possibilidade de erradicar a forma grave da 

doença causadora de internações e óbitos, a exemplo dos quatro coronavírus 

sazonais que conhecemos desde a década de 1960 e que causam reinfecções 

mais brandas. Destacamos que o surgimento de uma nova variante, poderia 

alterar este cenário, sendo a manutenção da transmissão comunitária em não 

vacinados o gatilho que tem gerado novas variantes8,11. Os resultados do modelo 

SEIR apontam que a ausência da cobertura vacinal completa na população 

acadêmica, representa a continuidade da transmissão comunitária, 

possibilitando que o coronavírus se torne uma endemia para a região de Belo 

Horizonte, afetando inclusive cidades adjacentes como Betim, Contagem, Lagoa 

Santa, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e 

Vespasiano.  

Destaca-se, que o Brasil se encontra em um momento crucial que definirá 

os rumos da pandemia, situação em que ou atingiremos a imunidade coletiva 

através da vacina ou propiciaremos o surgimento de uma nova variante 

resistente às vacinas devido ao aumento da mobilidade urbana13. Periódicos 

científicos já apontaram que o discurso anti-vacinação e a defesa de 

medicamentos sem eficácia, como a hidroxicloroquina, atrapalham o controle da 

pandemia, de forma que prefeituras e estados devem se guiar com base na 

ciência e não no negacionismo ou em ideologias11. 

6. Recomendações para fortalecimento dos protocolos de biossegurança 
da UFMG e CEFET: 

Uma vez que, o retorno presencial de escolas e universidades é o segundo 

maior fator para aumento da transmissão comunitária do SARS-CoV-212, sendo 

que os municípios analisados se encontram em momento de transmissão 

comunitária elevada, com possibilidade de aumento de casos, internações e 

óbitos, recomenda-se que:  
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1. Adiamento do retorno presencial de servidores e alunos até o início do 

mês de março. 

 

2. Que o número de indivíduos por sala de aula ou ambiente, seja limitado a 

dez pessoas, medida considerada a mais eficiente para frear a 

transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-212.  

 

3. Que sejam disponibilizadas máscaras com padrão de eficiência 

comprovadas para a proteção contra o coronavírus, tanto para alunos 

como servidores e funcionários terceirizados, sendo os modelos 

recomendados PFF2 e N9513. Destaca-se que outras universidades de 

Minas Gerais já aderiram a esta medida, como a Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 

 
4. Que o passaporte vacinal seja apresentado como exigência obrigatória 

para qualquer indivíduo (aluno, funcionário ou visitante), uma vez que, 

contrariar estas medidas coloca os demais indivíduos do ambiente em 

risco14.  

 
5. Que se estabeleça a suspensão de uma turma ou setor, após a 

confirmação (mediante testagem) de três indivíduos (alunos ou 

servidores) positivados em um período menor ou equivalente a 10 dias. 

Período compatível para se estabelecer que as transmissões podem ter 

a mesma fonte, dado o tempo de incubação da variante Ômicron (média 

de 3 dias)15 e sincronologia dos indivíduos positivados. 
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