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Resumo

A notificação de um caso confirmado de COVID-19 tende a ocorrer em uma data
(data da notificação) posterior à data de ińıcio dos sintomas (ou sinais) – a diferença
entre as datas é chamada de atraso na notificação. Estratégias de correção para lidar
com os atrasos na notificação de algum tipo de evento têm sido propostas na literatura
– tradicionalmente em ciências atuariais e, também, em epidemiologia. É comum dispor
dados de eventos que são notificados com atraso em um arranjo conhecido como triângulo
de run-off, no qual as linhas representam as datas de ocorrência dos eventos e as colunas
correspondem aos atrasos. Neste trabalho, convenientemente utilizaremos uma reorga-
nização dos dados do triângulo de run-off em um vetor obtido pelo empilhamento das
linhas. Apresentaremos, então, um método de correção dos atrasos nas notificações que é
baseado na imputação de dados em séries temporais univariadas. Para tal, consideramos
o Modelo Estrutural dentro do arcabouço da Modelagem em Espaço de Estados, onde o
tratamento de missing values (dados ou valores faltantes, ausentes) tende a ser simpli-
ficado. Destacamos que a correção dos atrasos nas notificações dos casos de COVID-19
nos permite ter um melhor acompanhamento da real evolução da pandemia uma vez que
a data na qual um indiv́ıduo é infectado deve estar mais próxima da data de ińıcio dos
sintomas do que da data de notificação.

Palavras-chave: Imputação de dados. Modelos em Espaço de Estados. Atrasos na Noti-
ficação. COVID-19. Casos por ińıcio dos sintomas.
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1 Introdução

1.1 Motivação

Surtos de doenças são problemas com os quais as autoridades e a população no mundo

todo tem que lidar historicamente. Um exemplo das últimas décadas foi o surgimento da

Influenza A (H1N1), conhecida como gripe súına, a qual afetou diversos páıses e que

foi tema de diversos trabalhos, como em (CODEçO et al., 2012), que mostra estat́ısticas

sobre tal infecção no Brasil em 2009. Em (VEGA et al., 2013), também se traz abordagens

estat́ısticas para lidar com as taxas de infecção de Influenza e śındrome respiratória aguda

na Europa.

Ao final do ano de 2019 e ińıcio do ano de 2020, o surgimento de um v́ırus em escala

global (SARS-CoV-2) fez com que os sistemas de vigilância em saúde entrassem novamente

em alerta. Tal v́ırus se manifesta infectando pessoas com a doença respiratória chamada

COVID-19, e se tratando de um problema epidemiológico, faz-se necessário acompanhar

como os casos estão evoluindo ao longo dos dias e semanas, de modo a serem tomadas

medidas de combate ao surto da doença. Uma das formas de acompanhar a evolução

ao longo do tempo de doenças apresentada no contexto estat́ıstico é a análise de séries

temporais.

Como apontado em (SHUMWAY; STOFFER, 2017), a modelagem de séries temporais

nos permite predizer ou explicar a evolução, ao longo do tempo, das mais diversas variáveis

em diferentes áreas. As variáveis vão desde cotações diárias do mercado de ações ou

números mensais de desemprego, até taxas de mortalidade ou número de casos de uma

doença (como a COVID-19). Por outro lado, a modelagem de séries temporais exige

cuidados adicionais. É razoável, por exemplo, que haja dependência entre as variáveis

aleatórias da amostra de uma série temporal, assim como também é posśıvel que exista

algum tipo de tendência ou sazonalidade. Além disso, particularmente, quando os dados

são observados de forma irregular ou, equivalentemente, quando há valores ausentes, temos

de lidar com dificuldades adicionais para obter a função de verossimilhança – comparado,
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por exemplo, com o contexto de dados de seção cruzada (ou cross-section).

Em (MACK, 1991), é discutido um problema clássico das ciências atuariais, onde

sinistros ocorridos mas não reportados (IBNR’s, do inglês “incurred but not reported”) de

seguradoras podem ser interpretados como valores ausentes (missing values). A estimação

dos valores não observados (doravante, imputação de dados) é fundamental para que as

seguradoras tenham uma percepção mais realista dos seus custos. Como sugerido em

(BASTOS et al., 2019), o mesmo problema ocorre com as notificações de agravos dos

sistemas de vigilância de saúde, onde é estratégico conhecer o real estado da evolução de

casos de uma doença ou óbitos, mas, em geral, se conhece apenas uma parte dos registros.

Em (ATHERINO; PIZZINGA; FERNANDES, 2010) é apresentada uma proposta de

organização de dados que permite visualizar dados com esse tipo de caracteŕıstica como

uma série temporal univariada. Especificamente, no caso das notificações de uma doença,

organiza-se uma série na qual o total de casos iniciados em uma data espećıfica e com um

atraso espećıfico, mas que ainda não foi observado, corresponde a ummissing value. Sendo

assim, o problema de estimação do total de eventos já ocorridos, mas ainda não notificados,

se resume a um problema de imputação de dados em uma série temporal univariada. Uma

alternativa simples para a imputação de dados neste contexto é fornecida pelos Modelos

em Espaço de Estados, como exposto em (HAMILTON, 1994) e (DURBIN; KOOPMAN,

2012).

1.2 Revisão Bibliográfica

Uma vez que os sinistros de seguradoras tendem a ser reportados com atraso, com

o objetivo de produzir estimativas dos valores reais dessas d́ıvidas, foram desenvolvidas

no campo das ciências atuariais, a partir das décadas de 1970 e 1980, diversas técnicas

de modelagem para dados que possuam observações consideradas eventos ocorridos, mas

não reportados. Boa parte das técnicas mais conhecidas fazem uso de uma disposição dos

dados chamada triângulo de run-off, sendo a mais popular delas conhecida como método

Chain-Ladder. Nesta técnica, assume-se que há uma certa estabilidade na proporção de

notificações com diferentes perfis de atraso. Além de sua praticidade, é posśıvel introduzir

diferentes tipos de abordagens estat́ısticas, como sugerido em (ENGLAND; VERRALL,

2002). Em especial, pode-se combinar o método com as mais variadas distribuições de pro-

babilidade. Ilustrativamente, destaca-se o trabalho de (RENSHAW; VERRALL, 1998),

que recorre a um modelo log-normal.
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Por outro lado, não são apenas os sinistros de seguradoras que possuem essa carac-

teŕıstica de eventos que “aconteceram, mas ainda não foram completamente observados”.

A área da saúde, especialmente com relação à vigilância e monitoramento, sofre com o

mesmo problema de atrasos na notificação dos casos ou óbitos relacionados à doenças,

conforme observado em diferentes referências literárias. (BARBOSA; STRUCHINER,

2002), por exemplo, propôs uma correção de atraso no número de casos de AIDS. Já em

(HöHLE; HEIDEN, 2014), adotou-se um modelo bayesiano sobre o surto de uma doença

gastro-intestinal causada por brotos na Alemanha em 2011, visando estimar o número de

casos diários de hospitalizações da doença. Mais recentemente, (BASTOS et al., 2019)

analisou a evolução dos casos de dengue e outras doenças respiratórias, em diferentes par-

tes do Brasil, e em (SARNAGLIA et al., 2021) é apresentada uma metodologia bayesiana

para lidar com o atraso das notificações de COVID-19, fazendo uso de dados do estado

do Esṕırito Santo, também no Brasil.

Seja no caso das ciências atuariais, seja no caso da saúde, é ńıtido que além de um

problema de imputação de valores, há de se lidar com a modelagem de séries temporais

(que costumam exibir caracteŕısticas como sazonalidade e tendência). Por sua própria

estrutura e definição, séries temporais exigem tratamento especial quando há valores

ausentes. Sabendo disso, há um conjunto de modelos que apresenta notável facilidade

para lidar com o tratamento de missing values em séries temporais, conhecidos como

Modelos em Espaço de Estados. Através da implementação dos algoritmos recursivos

propostos em (KALMAN, 1960) (espećıficos para este tipo de modelagem), ou através do

uso do algoritmo EM, proposto em (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977) – algoritmo este

que se apresenta como uma proposta teórica de estimação por máxima verossimilhança

para dados incompletos –, é posśıvel encontrar ferramentas poderosas para lidar com essa

adversidade.

Ademais, é sabido que a chamada imputação de dados, além de tradicional, é re-

corrente em diversos trabalhos até os dias atuais, como por exemplo em (MCELROY;

MONSELL, 2015) e em (WILSON et al., 2021), direcionados a apresentar novas metodo-

logias para imputar valores em séries temporais multivariadas não estacionárias. Portanto,

a imputação de dados, facilmente implementada em conjunto com os Modelos em Espaço

de Estados, se mostra como alternativa leǵıtima para lidar com os missing values de uma

série temporal.
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1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é discorrer sobre a imputação de dados em conjunto

com a Modelagem em Espaço de Estados – em especial, em conjunto com a representação

em Espaço de Estados do Modelo Estrutural – e apresentar, desta forma, uma maneira

leǵıtima para tratar séries temporais (com missing values) que apresentam tendência

e sazonalidade – permitindo, em especial, corrigir o atraso nas notificações dos casos

confirmados de COVID-19 por ińıcio de sintomas. Já os objetivos espećıficos são:

• Revisar a imputação de dados como alternativa para a modelagem de séries tem-

porais com valores ausentes, carregadas estas de caracteŕısticas como tendência,

sazonalidade e estacionariedade, dentro do arcabouço da Modelagem em Espaço de

Estados;

• Ilustrar, usando dados reais de evolução dos casos de COVID-19, como a imputação

de dados produzida a partir de um modelo clássico de séries temporais (Modelo Es-

trutural com tendência e sazonalidade) dentro da Modelagem em Espaço de Estados

pode ser útil para corrigir os atrasos dos casos por ińıcio dos sintomas, visto que

os observamos parcialmente devido ao atraso nas notificações. Nossa aplicação con-

templará a análise dos dados do munićıpio de Niterói do Estado do Rio de Janeiro;

• Comparar resultados: especificamente, avaliar as performances do tradicional método

de imputação de dados Chain-Ladder (benchmark) e do método baseado na im-

putação via Modelo Estrutural.

1.4 Organização

Iniciando pela Seção 2.1, apresentamos a definição de Modelos em Espaço de Estados

para séries temporais, discorrendo, em particular, acerca da representação do Modelo

Estrutural, o qual se apresenta como alternativa para tratar de dados com caracteŕısticas

como tendência e sazonalidade. Posteriormente, são apresentadas nas Seções 2.2 e 2.3 as

recursões de Kalman e uma discussão acerca da estimação, por máxima verossimilhança,

dos parâmetros de Modelos em Espaço de Estados. Ademais, discute-se como adaptações

simples podem ser utilizadas para lidar com séries temporais na presença dos valores

ausentes (missing values). A Seção 2.4 introduz o conceito de casos confirmados de

COVID-19 de acordo com as diretrizes do Ministério de Saúde do Brasil. Ao mesmo
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tempo, discorre-se sobre os atrasos nas notificações e como tais atrasos produzem dados

que subestimam – ou superestimam – a real evolução dos casos de COVID-19, tendo em

vista que os casos iniciados em uma data correspondem àqueles cujos primeiros sinais

ou sintomas surgiram naquela data e que, estes, com frequência, são notificados em uma

data posterior (com atraso, portanto). Utilizamos dados reais dos casos confirmados para

motivar o emprego da análise de imputação de dados como método para corrigir o atraso

nas notificações; para isso introduzimos, ainda, o triângulo de run-off, trazendo à tona a

proposta de empilhar as observações de séries temporais como linhas deste tipo de arranjo.

Finalmente, após propormos a imputação de dados como artif́ıcio para lidar com a correção

nos atrasos das notificações, apresentamos os resultados obtidos através da análise dos

dados relativos aos números de casos semanais (por data de notificação e por data de ińıcio

dos sintomas) de COVID-19 no munićıpio de Niterói do estado do Rio de Janeiro. Na

Seção 3.1 é explicada a seleção do peŕıodo sob análise: foram contempladas as observações

referentes ao peŕıodo que se tem ińıcio na décima terceira semana epidemiológica de 2020 e

fim na trigésima oitava semana epidemiológica de 2021. Desta forma, foi posśıvel realizar

análises descritivas, selecionar o melhor perfil de atraso – para os dados em questão – e

comparar o desempenho do Modelo Estrutural contraposto ao tradicional método Chain-

Ladder nas seções 3.2, 3.3 e 3.4, respectivamente. A conclusão é apresentada na Seção

4.
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2 Materiais e Métodos

2.1 Modelos de Espaço de Estados

O conceito de Modelo de Espaço de Estados (MEE) foi apresentado em (KALMAN,

1960) e, a despeito de sua estrutura simples, diversos modelos de séries temporais tradici-

onais (ARIMA, modelo vetorial autorregressivo, Modelo Estrutural) podem ser represen-

tados como um MEE. Como destacado em (SHUMWAY; STOFFER, 2017), encontram-se

aplicações do MEE nas mais diversas áreas, incluindo economia, saúde, engenharia, geo-

logia, etc.

Não distinguiremos aqui entre os dados de uma série temporal e o processo estocástico

associado. Utilizaremos a mesma notação e terminologia (série temporal) em ambos

os casos. Para apresentar o MEE, adotaremos as mesmas notações de (BROCKWELL;

DAVIS, 2016). Em especial, escreveremos {Wt} ∼ WN (0, Rt) para indicar que o processo

estocástico {Wt} é um rúıdo branco (ou, em inglês, “white-noise”). De outro modo, Wt

– variável aleatória (v.a) ou vetor aleatório (V.A.) – possui valor esperado nulo para todo

t e, ainda,

E(WsW
⊤
t ) =

Rt, s = t

0, c.c.
, (2.1)

onde Rt e 0 são matrizes quadradas cujo número de linhas se iguala à dimensão de Wt

(são escalares se Wt é v.a.).

Um MEE para uma série temporal {Yt}t (possivelmente multivariada) é especificado

através de duas equações. A primeira, conhecida comoequação da observação, define

Yt (V.A. de dimensão w – v.a. no caso de w = 1) como função linear de um vetor de

estado Xt (de dimensão v) acrescido de um rúıdo. A segunda equação, chamada equação

do estado, determina que o estado evolui de forma autorregressiva – i.e., o vetor Xt+1

é função linear de Xt acrescido de um de rúıdo (linearmente independente do rúıdo da

equação da observação). Veja a Definição 2.1.
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Definição 2.1 Modelo de Espaço de Estados (MEE): uma série temporal {Yt}t∈N admite

uma representação em espaço de estados se evolui conforme

Yt = GtXt +Wt, t = 1, 2, · · · (equação da observação), (2.2)

onde {Wt} ∼ WN (0, Rt) e {Gt} é uma sequência de matrizes w × v. Além disso,

Xt+1 = FtXt +Vt, t = 1, 2, · · · (equação do estado), (2.3)

onde {Vt} ∼ WN (0, Qt), {Ft} é uma sequência de matrizes v × v e {Vt} não possui

correlação com {Wt} (isto é, E
(
WtV

⊤
s

)
= 0 para todo s e t). Para completar a especi-

ficação, assume-se que o estado inicial X1 não possui correlação com nenhum dos termos

de {Wt} ou {Vt}.

Em vários casos especiais de um MEE (cf. Definição 2.1) as matrizes Ft, Gt, Qt e Rt

não variam com t – um deles é o Modelo Estrutural, como veremos na Seção 2.1.1. Nestes

casos, os ı́ndices podem ser ocultados (faremos Ft = F , Gt = G, Qt = Q e Rt = R).

OBS: (BROCKWELL; DAVIS, 2016) também apresentam um MEE com t ∈ Z, onde as

matrizes de coeficientes não variam o tempo. Em tal contexto, tem-se

Yt = GXt +Wt, t = 0,±1,±2, · · · (equação da observação), (2.4)

Xt+1 = FXt +Vt, t = 0,±1,±2, · · · (equação do estado). (2.5)

Segundo (SHUMWAY; STOFFER, 2017), o estado é um processo de Markov: Xt+1

condicionado ao presente Xt é independente do passado {Xs ; s < t}. Além disso,

condicionalmente à Xt e Xs, as variáveis de observação Yt e Ys são independentes. Em

outras palavras, a dependência entre as observações é constrúıda pelos estados.

Outro adendo importante, feito em (HAMILTON, 1994), é que Vt é não correlacio-

nado com Xs e Ys para s = 1, · · · , t, enquanto Wt é não correlacionado com Xs para

s = 1, · · · , t e não correlacionado com Ys para s = 1, · · · , t− 1. Ressaltamos que, por ve-

zes, é posśıvel flexibilizar a hipótese de independência linear entre os rúıdos das equações

de observação e de estado: ver (ANDERSON; MOORE, 1979) e (HANNAN; DEISTLER,

2012).
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2.1.1 Modelo Estrutural: representação como MEE

Essencialmente, um Modelo Estrutural assume que uma série temporal univariada

pode ser escrita como a soma de uma componente de tendência, uma componente de

sazonalidade e de um rúıdo (cf. (MORETTIN; TOLOI, 2006)), sendo o mesmo extre-

mamente flex́ıvel e útil em uma variedade de aplicações como, por exemplo, na análise

dos ciclos econômicos ou das precipitações pluviométricas. Outro exemplo, exibido em

(HARVEY, 1990), seria a modelagem do número de óbitos por acidentes de trânsito em

uma localidade, onde o ı́ndice de tráfego de véıculos, o preço do petróleo, o consumo de

álcool e a condição climática aparecem como variáveis explicativas, sendo a útima delas

útil para a especificação da componente sazonal. Embora tendência e sazonalidade pos-

sam ser funções determińısticas do tempo, de acordo com (DURBIN; KOOPMAN, 2012),

uma das principais caracteŕısticas da abordagem via MEE é que ela acomoda facilmente

uma especificação das componentes de tendência e de sazonalidade como processos pura-

mente aleatórios. Doravante, nos referiremos a este último caso como Modelo Estrutural

(completo) – ver Definição 2.2.

Definição 2.2 Admite-se um Modelo Estrutural (Completo, com tendência e sazona-

lidade) para a série temporal univariada {Yt} quando é posśıvel assumir que o processo

estocástico associado satisfaz, para cada t:

Yt = Tt + St +Wt, (2.6)

Tt+1 = Tt + Bt + VT
t , (2.7)

Bt+1 = Bt + VB
t , (2.8)

St+1 = −St − St−1 − · · · − St−d+2 + VS
t , (2.9)

onde {Wt} ∼ WN(0, σ2), {VT
t } ∼ WN(0, σ2

T ), {VB
t } ∼ WN(0, σ2

B), {VS
t } ∼ WN(0, σ2

S).

Além disso, assume-se que os rúıdos são não correlacionados entre si. Ou seja, para

quaisquer inteiros t, s, r,m:

E[WtVT
s ] = 0, E[WtVB

r ] = 0, E[WtVS
m] = 0,

E[VT
s VB

r ] = 0, E[VT
s VS

m] = 0 e E[VB
r VS

m] = 0.

Neste modelo, os únicos parâmetros são as variâncias dos rúıdos (σ2, σ2
T , σ

2
B e σ2

S).

A componente de tendência (estocástica) {Tt} evolui conforme as Equações 2.7 e
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2.8 e, por sua vez, admite a seguinte representação como MEE:

Tt︸︷︷︸
YT

t

=
[
1 0

]
︸ ︷︷ ︸

GT

[
Tt Bt

]
︸ ︷︷ ︸

XT
t

⊤
+ 0︸︷︷︸

WT
t

; [E.O.] (2.10)

[
Tt+1

Bt+1

]
︸ ︷︷ ︸

XT
t+1

=

[
1 1

0 1

]
︸ ︷︷ ︸

FT

[
Tt

Bt

]
︸ ︷︷ ︸
XT

t

+

[
VT
t

VB
t

]
︸ ︷︷ ︸
VT

t

. [E.E.] (2.11)

A componente de sazonalidade (estocástica de peŕıodo d) {VS
t } ∼ WN(0, σ2

S) tem

sua evolução descrita pela Equação 2.9 e admite uma representação como MEE da forma

St︸︷︷︸
YS

t

=
[
1 0 · · · 0

]
︸ ︷︷ ︸

GS

[
St St−1 · · · St−d+2

]
︸ ︷︷ ︸

XS
t

⊤
+ 0︸︷︷︸

WS
t

; [E.O.] (2.12)



St+1

St

St−1

...

St−d+3


︸ ︷︷ ︸

XS
t+1

=



−1 −1 · · · −1 −1

1 0 · · · 0 0

0 1 · · · 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 · · · 1 0


︸ ︷︷ ︸

FS



St

St−1

St−2

...

St−d+2


︸ ︷︷ ︸

XS
t

+



VS
t

0

0
...

0


︸ ︷︷ ︸

VS
t

. [E.E.] (2.13)

Consequentemente, dado que Yt = Tt + St +Wt, podemos utilizar as representações

como MEE das componentes de tendência Tt (Equações 2.10 e 2.11) e de sazonalidade St

(Equações 2.12 e 2.13) para representar o Modelo Estrutural (Definição 2.2) como MEE:

Yt︸︷︷︸
Yt

=
[
GT GS

]
︸ ︷︷ ︸

G

[
XT

t

XS
t

]
︸ ︷︷ ︸

Xt

+ Wt︸︷︷︸
Wt

; (2.14)

[
XT

t+1

XS
t+1

]
︸ ︷︷ ︸

Xt+1

=

[
F T 02×(d−1)

0⊤
2×(d−1) F S

]
︸ ︷︷ ︸

F

[
XT

t

XS
t

]
︸ ︷︷ ︸

Xt

+

[
VT

t

VS
t

]
︸ ︷︷ ︸

Vt

. (2.15)

Em (MORETTIN; TOLOI, 2006), são discutidas outras versões do Modelo Estru-

tural. Em algumas delas, especificações determińısticas são consideradas para a compo-

nente de sazonalidade (em particular, considera-se que a sazonalidade pode ser descrita

pela combinação linear de harmônicas) e para a componente de tendência (tipicamente,

representada por polinômios).
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2.2 Recursões de Kalman e Estimação em Modelos

de Espaço de Estados

Discutiremos aqui o problema de estimação no MEE. Para tanto, vamos introduzir um

conjunto de algoritmos apropriados chamados Recursões de Kalman, assim nomeados

por se tratarem de métodos iterativos derivados do que é proposto em (KALMAN, 1960).

Em resumo, (BROCKWELL; DAVIS, 2016) argumenta que as recursões de Kalman nos

ajudam a definir o melhor estimador linear – no sentido de minimizar o erro quadrático

médio – do vetor de estados Xs, como função de Y0,Y1,Y2, · · · ,Yt – veja definição 2.3.

Definição 2.3 Para o vetor aleatório Xs = (Xs1 , · · · , Xsv), define-se o vetor

Pt(Xs) = (Pt(Xs1), · · · , Pt(Xsv)),

como o melhor preditor linear de Xs, onde Pt(Xsi) = P (Xsi |Y0,Y1, · · · ,Yt) é o me-

lhor preditor linear de Xsi em termos de Y0,Y1, · · · ,Yt: E[(Xsi −Pt(Xsi))
2] ≤ E[(Xsi −

g(Y0,Y1, · · · ,Yt))
2], para toda transformação linear g(Y0,Y1, · · · ,Yt) deY0,Y1, · · · ,Yt.

Se s < t, temos um problema de suavização; quando s = t, o problema é de filtra-

gem. Já no caso em que t < s, definimos o problema de predição – um passo adiante

quando s = t + 1. Segundo (HAMILTON, 1994), os filtros de Kalman são algoritmos

recursivos que nos permitem resolver os três problemas descritos de forma sequencial (por

exemplo, a previsão um passo adiante de Xs é utilizada para auxiliar na computação

da previsão um passo adiante de Xs+1. Mais detalhes sobre o filtro, ver (HAMILTON,

1994), (HARVEY, 1990), (BROCKWELL; DAVIS, 2016) e (SHUMWAY; STOFFER,

2017). Com relação à notação, utilizaremos Pt−1(Xt) para o problema de predição e

Pn(Xt) para o problema de suavização.

2.2.1 Previsão e Suavização

Vamos tratar, inicialmente, do algoritmo recursivo conhecido como Preditor de Kal-

man. Sejam as Equações 2.2 e 2.3, da observação e do estado, respectivamente. Segundo

(BROCKWELL; DAVIS, 2016), é posśıvel mostrar que a sequência que associa a cada

t = 1, 2, · · · o melhor preditor linear deXt um passo adiante, denotado por X̂t = Pt−1(Xt),

e a matriz de covariância do erro de previsão Ωt = E[(Xt−X̂t)(Xt−X̂t)
⊤], tem seus termos

determinados pelas condições iniciais X̂1 = P (X1|Y0) e Ω1 = E[(X1 − X̂1)(X1 − X̂1)
⊤] e
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pelas recursões

X̂t+1 = FtX̂t +Θt∆
−1
t (Yt −GtX̂t) e (2.16)

Ωt+1 = FtΩtF
⊤
t +Qt −Θt∆

−1
t Θ⊤

t , (2.17)

em que ∆t = GtΩtG
⊤
t +Rt, Θt = FtΩtG

⊤
t , e ∆−1

t é qualquer inversa generalizada de ∆t.

A demonstração será omitida, porém pode ser encontrada em (BROCKWELL; DA-

VIS, 2016), e depende de propriedades teóricas das inovações. A inovação em t, deno-

tada por It, corresponde ao erro de previsão. Note que It = Yt − Pt−1Yt = Yt −GtX̂t =

Gt(Xt − X̂t) +Wt, t = 1, 2, · · · . Generalizações do algoritmo de predição para s passos

adiante são apresentadas em (HAMILTON, 1994) e (HARVEY, 1990). Como pode ser

visto em (HAMILTON, 1994), as inovações são úteis na estimação por máxima verossi-

milhança dos parâmetros de um MEE. Abordaremos essas particularidades mais adiante,

na Subseção 2.2.2.

Quanto ao suavizador de Kalman, de acordo com (BROCKWELL; DAVIS, 2016),

ao fixarmos um ponto t, para n = t, t + 1, · · · , estima-se Xt|n = PnXt, assim como as

matrizes de covariância dos erros Ωt|n = E[(Xt−Xt|n)(Xt−Xt|n)
⊤], através das recursões

PnXt = Pn−1Xt + Ωt,nG
⊤
n∆

−1
n (Yn −GnX̂n), (2.18)

Ωt,n+1 = Ωt,n[Fn −Θn∆
−1
n Gn]

⊤ e (2.19)

Ωt|n = Ωt|n−1 − Ωt,nG
⊤
n∆

−1
n Ω⊤

t,n, (2.20)

que podem ser resolvidas sucessivamente para n = t, t + 1, · · · . Desta forma, nos é

permitido estimar o vetor de estados Xt e a matriz de covariância Ωt|n ao levarmos em

consideração todas as observações da série temporal do instante 1 ao instante n. As

condições iniciais são Pt−1Xt = X̂t e Ωt,t = Ωt|t−1 = Ωt.



2.2 Recursões de Kalman e Estimação em Modelos de Espaço de Estados 23

2.2.2 Estimação por Máxima Verossimilhança

Suponhamos que um MEE de interesse seja completamente parametrizado pelas com-

ponentes de um vetor θ. Conforme visto em (BROCKWELL; DAVIS, 2016), a estimação

por máxima verossimilhança de θ é realizada por meio da maximização da verossimilhança

das observações Y0, · · · ,Yn com respeito às componentes do vetor θ.

Seja a função de densidade condicional de Yt dado Yt−1 = yt−1, · · · ,Y0 = y0 de-

notada por ft(·|yt−1, · · · , y0). A função de verossimilhança (baseada em Y1, · · · ,Yn)

condicionada a Y0 pode, então, ser expressa como

L(θ;Y1, · · · ,Yn) =
n∏

i=1

ft(Yt|Yt−1, · · · ,Y0). (2.21)

Ainda de acordo com (BROCKWELL; DAVIS, 2016), calcular essa verossimilhança

para qualquer valor fixado de θ é, geralmente, muito complicado. Por outro lado, segundo

(DURBIN; KOOPMAN, 2012), para um modelo linear gaussiano, a verossimilhança dos

parâmetros pode ser calculada por meio da aplicação de rotinas do filtro de Kalman. Isto

é, se para cada t tivermos Y0, X1 e Wt, Vt vetores conjuntamente gaussianos, podemos,

computacionalmente, simplificar bastante esse problema.

Iremos admitir que a série temporal Yt é gaussiana. Neste caso, temos uma verossi-

milhança Gaussiana da forma (ver (HAMILTON, 1994)):

L(θ;Y1, · · · ,Yn) = (2π)−nw/2

(
n∏

j=1

det∆j

)−1/2

exp

[
−1

2

n∑
j=1

I⊤j ∆
−1
j Ij

]
, (2.22)

onde para cada t, It é a inovação e ∆t a matriz de covariância associada – ver Subseção

2.2.1.

O vetor que maximiza a Verossimilhança Gaussiana (Definição 2.22) será chamado

de Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) – embora, de fato, possa ser conside-

rado um Quasi-EMV, uma vez que a hipótese de gaussianidade será empregada apenas

para motivar a estimação. O mesmo pode ser obtido por métodos numéricos, como é

visto em (HARVEY, 1990). Ademais, tanto em (HARVEY, 1990) quanto em (HAMIL-

TON, 1994), é exibido que, sob certas condições de regularidade, o EMV é consistente e

assintoticamente normal.
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2.3 Lidando com Missing Values em MEE

Em geral, na modelagem de uma série temporal (em tempo discreto), supõe-se que

os dados observados sejam realizações de variáveis ou vetores aleatórios de um processo

estocástico {Yt}t∈D, com N ⊂ D ⊂ Z, em que são observadas todas as realizações entre

um instante inicial 1 – sem perda de generalidade (s.p.g.) – e n. Todavia, como alertado

em (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008), na prática não é raro observar apenas r (r < n)

valores associados aos instantes de tempo t1, · · · , tr tais que 1 = t1 < t2 < · · · < tr = n

– neste caso, dizemos que os dados são observados de forma irregular ao longo do

tempo ou, mais geralmente, há valores ausentes ou missing values nos instantes t

tais que t ̸∈ {t1, · · · , tr}. Embora não seja o foco do presente trabalho, destacamos que

outras abordagens para missing values também costumam ser consideradas na literatura,

nas quais, por exemplo, o vetor de observações Yt tem uma certa dimensão q e que q1t

coordenadas são observadas, enquanto q2t = q−q1t coordenadas são não observadas – ver,

por exemplo, (MORETTIN; TOLOI, 2006; HARVEY, 1990; SHUMWAY; STOFFER,

2017). Ressaltamos que de acordo com (BROCKWELL; DAVIS, 1991), os dois contextos

não são muito diferentes, podendo ser tratados de forma similar.

Em (BROCKWELL; DAVIS, 2016) são identificados dois problemas (não necessa-

riamente dissociados) associados à presença de missing values. O primeiro consiste na

estimação dos parâmetros do modelo assumido para a série temporal – no caso da es-

timação por máxima verossimilhança, por exemplo, a própria computação da função de

verossimilhança não pode ser feita como se t1, t2, · · · , tr fossem r naturais consecutivos.

O segundo problema a ser considerado trata-se da imputação de dados que, por sua

vez, consiste em gerar estimativas que aproximem os valores que deveriam ser observados

nos instantes em que os missing values ocorrem.

Um dos modelos mais simples e populares para séries temporais univariadas é o cha-

mado modelo autorregressivo (AR). A despeito de sua simplicidade, quando há missing

values em uma série temporal univariada (no contexto descrito anteriormente) mesmo no

caso do AR a estimação dos parâmetros (por máxima verossimilhança, por exemplo) re-

quer cuidados adicionais. Todavia, como discutido em (LITTLE; RUBIN, 2019), em tais

casos a estimação dos parâmetros pode ser feita com o aux́ılio do algoritmo Expectation

Maximization (EM). O algoritmo EM (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977) foi proposto

para que estimativas de máxima verossimilhança sejam obtidas quando o conjunto de

dados está incompleto – sendo, deste modo, uma abordagem usual para lidar com a

estimação por máxima verossimilhança quando há missing values. Tal algoritmo opera
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de forma recursiva, alternando duas etapas: (i) Expectation – consiste em avaliar o valor

esperado da verossimilhança avaliada na amostra completa condicionada à parte obser-

vada da amostra; (ii) e Maximization – consiste em maximizar a esperança condicional

da verossimilhança, obtida na etapa anterior.

Se, por um lado, é fácil empregar o algoritmo EM para estimar os parâmetros do

modelo AR – ver (BROCKWELL; DAVIS, 2016; LITTLE; RUBIN, 2019) –, por outro,

a tarefa não é necessariamente simples quando lidamos com outros modelos – mesmo

para um modelo autorregressivo e de médias móveis (ARMA). Em (JONES, 1980) é

apresentada uma proposta para lidar com missing values em modelos ARMA que se

baseia no uso de uma representação comoMEE. Em (CHAN, 1997) tal análise foi estendida

para modelos ARMA fracionalmente integrados (ARFIMA), acomodando séries temporais

que apresentam memória longa. Em (SHUMWAY; STOFFER, 1982) uma abordagem

bastante geral foi apresentada para lidar com missing values no contexto de MEE.

Tanto em (SHUMWAY; STOFFER, 2017), como em (DURBIN; KOOPMAN, 2012),

é reconhecido que uma das vantagens em considerar a Modelagem em Espaço de Estados

reside no fato de que neste arcabouço é extremamente simples de lidar com dados ob-

servados de forma irregular ao longo do tempo ou, equivalentemente, com a presença de

missing values. Em especial, quando um modelo de séries temporais é representado como

um MEE, os problemas de estimação dos parâmetros por máxima verossimilhança ou de

imputação de dados admitem solução direta (e simples) mesmo quando não emprega-

mos o algoritmo EM, como discutido em (BROCKWELL; DAVIS, 2016). Descreveremos

sucintamente as soluções diretas (i.e., sem usar o algoritmo EM) para o problema da

estimação e da imputação de dados na presença de missing values dentro do arcabouço

do MEE nas Subseções 2.3.1 e 2.3.2, respectivamente. Seguimos a abordagem apresen-

tada em (BROCKWELL; DAVIS, 1991). O leitor interessado em saber como o algoritmo

EM pode ser empregado em combinação com o MEE para lidar com missing values pode

consultar (BROCKWELL; DAVIS, 2016) (onde os missing values aparecem da mesma

forma que consideramos no presente trabalho) ou (SHUMWAY; STOFFER, 2017) (que

considera que o vetor de observações Yt é conhecido apenas parcialmente, sendo algumas

coordenadas suas correspondentes a missing values). (LITTLE; RUBIN, 2019) também

discute como o EM pode simplificar a análise com missing values em um MEE, porém,

assume que a matriz de coeficientes da equação de observação é conhecida.
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2.3.1 Verossimilhança em MEE na presença de missing values

Nosso contexo para o caso de dados observados de forma irregular ao longo do tempo

(ou, equivalentemente, quando há missing values) é aquele no qual as observações estão

associadas a instantes de tempo t1, · · · , tr onde (s.p.g) 1 = t1 < t2 < · · · , tr−1 < tr = n

e são realizações, portanto, de vetores aleatórios de dimensão w (variáveis aleatórias se

w = 1) Yt1 , · · · ,Ytr de um processo estocástico {Yt}t∈N. Como antes, é suposto que

{Yt}t∈N segue um MEE (conforme Definição 2.1) e satisfaz, portanto, as Equações (2.2) e

(2.3) da observação e do estado, respectivamente.

Suponha que o processo estocástico {Yt}t∈N seja gaussiano, cuja distribuição é com-

pletamente parametrizada pelas componentes de um vetor θ. Se os dados fossem obser-

vados em todos os instantes entre 1 e n (i.e., se r = n), a função de verossimilhança

L(θ;Yt1 , · · · ,Ytr) poderia ser facilmente obtida seguindo a discussão da Subseção 2.2.2.

Quando não é este o caso, é sugerido em (BROCKWELL; DAVIS, 2016) que consideremos

um processo estocástico auxiliar {Y∗
t }, satisfazendo:

Y∗
t = G∗

tXt +W∗
t , onde

G∗
t =

Gt, se t ∈ {t1, · · · , tr}

0, c.c.
, W∗

t =

Wt, se t ∈ {t1, · · · , tr}

Nt, c.c.

(2.23)

e {Xt} evolui de acordo com a Equação 2.3 – {Nt} ∼ WN(0, Iw×w), Nt não é correlacio-

nado nem com Vt, nem com Wt.

A Equação 2.23 da observação e a Equação 2.3 do estado constituem uma repre-

sentação em MEE para a nova série {Y∗
t }. Note que tal processo coincide com {Yt}

quando t ∈ {t1, t2, · · · , tr}. Assim, os dados observados nos instantes t1, · · · , tr (que,

em tese, estão associados ao processo original {Yt}), também podem ser interpretados

como realizações de Y∗
t1
, · · · ,Y∗

tr . Por outro lado, pela maneira como o processo {Y∗
t }

foi definido, completando o conjunto de dados com 0 (vetor nulo da mesma dimensão

que Y∗
t – zero, simplesmente, se a série temporal é univariada) nas observações indexadas

por t para t ̸∈ {t1, · · · , tr}, obtemos um conjunto de dados completo (i.e., sem missing

values). Em tal caso, note que a verossimilhança associada ao novo processo, denotada

L∗(θ;Y∗
1, · · · ,Y∗

n), também pode ser obtida usando o racioćınio da Subseção 2.2.2, uma

vez que no novo processo não há missing values. De fato, teremos:
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L(θ;Y∗
1, · · · ,Y∗

n) = (2π)−nw/2

(
n∏

j=1

det∆∗
j

)−1/2

exp

[
−1

2

n∑
j=1

I∗j
⊤∆∗

j
−1I∗j

]
,

onde I∗j são as inovações e ∆∗
j as matrizes de covariância dos erros de previsão da nova

série Y∗
t – que são definidas a partir das previsões de Kalman, cf. Seção 2.2.1.

Por outro lado, como apontado em (BROCKWELL; DAVIS, 1991), vale a igualdade

L(θ;Yi1 , · · · ,Yir) = (2π)(n−r)w/2L∗(θ;Y∗
1, · · · ,Y∗

n)

= (2π)−rw/2

(
n∏

j=1

det∆∗
j

)−1/2

exp

[
−1

2

n∑
j=1

I∗j
⊤∆∗

j
−1I∗j

]
.

(2.24)

e, assim, o estimador de máxima verossimilhança de θ é definido pela maximização de

L(θ;Yi1 , · · · ,Yir) ou, de forma equivalente, de L∗(θ;Y∗
1, · · · ,Y∗

n). A principal justi-

ficativa para a igualdade observada acima é que o melhor preditor linear de Ytm1
=

Y∗
tm1

em termos de Yt1 ,Yt2 , · · · ,Yt(m2−1)
,Ytm2

coindide com o melhor preditor linear de

Ytm1
= Y∗

tm1
em termos de Y∗

1,Y
∗
2, · · · ,Y∗

tm2−1,Y
∗
tm2

, quaisquer que sejam os inteiros

1 < m2 ≤ m1 ≤ r.

Em resumo, como descrito em (DURBIN; KOOPMAN, 2012), se existem missing

values, basta substituir as observações perdidas por vetores nulos (ou zeros, no caso uni-

variado). Solução similar pode ser adotada quando apenas algumas coordenadas do vetor

de observações são observadas, como discutido em (MORETTIN; TOLOI, 2006).

2.3.2 Imputação de dados em MEE

Para t ̸∈ {t1 < t2 < · · · < tr}, gostaŕıamos de, com base nos dados, produzir esti-

mativas do valor esperado de Yt condicionadas à porção observada do processo. Para

tal, dentro do arcabouço do MEE gaussiano, podemos utilizar o melhor preditor linear

de Yt em termos de Yi1 ,Yi2 , · · · ,Yir , denotado por P (Yt|Yi1 , · · · ,Yir). O problema é

simplificado, mais uma vez, pela utilização do processo modificado {Y∗
t } (definido pelas

Equações 2.23 e 2.3). Segue, de Ys = Y∗
s para s = t1, t2, · · · , tr e do fato de que Y∗

s e Xt

são não correlacionados para 1 ≤ t ≤ n, com t ̸∈ {t1 < t2 < · · · < tr}, que:

P (Yt|Yi1 , · · · ,Yir) = GtP (Xt|Y∗
1 · · · ,Y∗

n) = GtP (Xt|Yi1 , · · · ,Yir). (2.25)

A primeira igualdade usa da hipótese de que E(VtW
⊤
t ) = 0 e das Equações 2.25 e 2.2

– mais detalhes em (BROCKWELL; DAVIS, 2016). O preditor linear P (Xt|Y∗
1 · · · ,Y∗

n)
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pode ser calculado pela aplicação do algoritmo de suavização de Kalman – ver Seção 2.2.1.

Para fins computacionais, podemos considerar que os dados observados são realizados

do processo Y∗
t em t = t1, · · · , tr – nos instantes t ̸∈ {t1, · · · , tr} considera-se que as

observações são vetores nulos (zeros, no caso univariado).

2.4 Dados da COVID-19 em Niterói

2.4.1 Casos confirmados: datas da notificação e de ińıcio dos
sintomas

O Ministério da Saúde do Brasil (MS) apresenta uma definição para caso confirmado

de COVID-19 no Brasil (cf. www.gov.br/saude, acesso em 12 de maio de 2021). Para

efeitos da notificação, é importante entender o que o MS classifica como Casos Suspeitos

e Casos Confirmados de COVID-19. São considerados casos suspeitos os indiv́ıduos

que apresentam Śındrome Gripal (SG) ou Śındrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Ambas as śındromes são identificadas por um conjunto de sinais ou sintomas espećıficos

– que incluem, por exemplo, febre, dor de cabeça e tosse, no caso da SG e desconforto

respiratório, dor persistente no tórax e saturação de oxigênio menor que 95% no caso da

SRAG. As definições e detalhes também podem ser encontrados no link disponibilizado

acima.

Um caso suspeito de COVID-19 é notificado como um caso confirmado quando há

confirmação por algum critério, dentre os quais destacamos: (i) laboratorial (resultado

detectável para SARS-CoV-2 em teste de biologia molecular do tipo RT-PCR ou RT-

LAMP); (ii) imunológico (resultado reagente para IgM, IgA e/ou IgG em ensaio imu-

noenzimático, teste rápido e imunoensaio por eletroquimioluminescência ou por quimio-

luminescência); (iii) cĺınico-imagem (confirmadas por meio de tomografia); (iv) cĺınico-

epidemiológico (contato com caso confirmado de COVID-19 nas duas semanas anteriores

ao aparecimento dos primeiros sinais/sintomas); (v) cĺınico (médico identifica perda de

olfato ou paladar sem causa pregressa). Destacamos que os critérios foram alterados ao

longo do tempo – incluindo, mais recentemente, por exemplo, critérios espećıficos para

indiv́ıduos vacinados e reinfecções.

O processo de confirmação do caso e sua notificação envolve um processo de ritos

burocráticos que, por muitas vezes, pode perdurar semanas. No caso da confirmação

laboratorial (um dos primeiros critérios confirmatórios adotados), por exemplo, as amos-

tras de sangue têm que ser encaminhadas aos chamados laboratórios de referência.

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/artigos/definicao-e-casos-suspeitos
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Contudo, no Brasil há apenas três laboratórios de referência, a saber: (i) o Laboratório

de Vı́rus Respiratórios e Sarampo (Fiocruz), localizado no Rio de Janeiro; (ii) o Instituto

Adolfo Lutz (IAL), localizado em São Paulo; (iii) o Instituto Evandro Chagas (IEC), loca-

lizado no Pará. A notificação dos casos confirmados é feita pelo Sistema de Informação da

Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e pelo Sistema ESUS Notifica (ESUS-

VE) com apoio das Secretarias Estaduais de Saúde.

Para cada caso confirmado é associada uma ficha de notificação (ver saude.gov.br), que

contém várias informações sobre o indiv́ıduo confirmado como acometido por COVID-19.

Estas incluem, por exemplo, informações de residência, sexo, sintomas e, em particular,

as duas informações de interesse do presente trabalho: (i) a Data da Notificação, ou seja,

a data em que o caso foi efetivamente notificado como um caso confirmado de COVID-19;

(ii) a Data do Ińıcio dos Sintomas, que é reportada pelo paciente como sendo o primeiro

dia que o mesmo apresentou os primeiros sintomas ou sinais da doença. Tipicamente, a

data da notificação é posterior à data do ińıcio dos sintomas e a diferença da primeira

para a segunda será chamada aqui de atraso na notificação.

Nas análises que serão apresentadas no presente estudo, ao invés de trabalhar com os

dias (da notificação ou do ińıcio dos sintomas), usaremos as respectivas informações de

semanas epidemiológicas, de acordo com o calendário epidemiológico utilizado como

referência pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ), apresen-

tadas em painel.saude.rj.gov.br. A SES-RJ disponibiliza informações detalhadas sobre

os casos confirmados de COVID-19 no estado do Rio de Janeiro – como nome, sexo,

idade, logradouro, datas de ińıcio dos sintomas e da notificação – através do endereço

www.saude.rj.gov.br/informacao-sus. Destacamos que no site da SES-RJ é posśıvel obter

essas informações – e em particular, a evolução do total de casos confirmados de COVID-

19 por data de ińıcio dos sintomas e notificação por semanas epidemiológicas – para o

Estado do Rio de Janeiro como um todo ou para qualquer munićıpio do estado.

Como exemplo tomamos a Figura 1A, que apresenta a forma que o total de casos

confirmados de residentes do munićıpio de Niterói é apresentada no site da SES-RJ, e

também a Figura 1B, que corresponde à Figura 1A reformatada de modo que evidencie

o padrão seguido pelos dados. Nas linhas são observadas as semanas epidemiológicas de

ińıcio dos sintomas e nas colunas as semanas epidemiológicas das notificações. Na Figura

1B é posśıvel notar uma espécie de “diagonal” (dados em que a posição da linha é igual a

posição da coluna) com ińıcio na primeira célula da tabela, onde são apresentados os dados

em que a semana de ińıcio dos sintomas e a semana de notificação são coincidentes. Ao

https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/fichas-de-notificacao
https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html
https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/dados-sus/2019/01/downloads#COVID
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lado direito das células desta primeira sequência estão os casos cuja semana de notificação

é posterior à semana de ińıcio dos sintomas. Por exemplo, se considerarmos a primeira

linha e a segunda coluna, visualizaremos a célula correspondente ao número de casos

notificados na segunda semana epidemiológica de 2021 cujo ińıcio dos sintomas ocorreu

na primeira semana de 2021: 366. Observe que este número é maior do que a quantidade

de casos iniciados na primeira semana de 2021 que foram notificados sem atraso: 198.

A maior parte dos casos reportados foi notificada com uma semana de atraso. Há uma

quantidade expressiva de casos notificados sem atraso (i.e., a notificação e ińıcio dos

sintomas ocorreram na mesma semana epidemiológica) ou com atraso de duas semanas.

Por outro lado, a frequência relativa de casos reportados com 8 ou mais semanas de atrasos

é baixa (na Figura 1B, cerca de 0, 91%).

Figura 1: Casos confirmados por Semana Epidemiológica em Niterói (semanas de noti-
ficação nas “colunas”)

1A - Print da tela exibindo os dados “primários” disponibilizados pela SES-RJ

1B - Figura 1A reformatada pelo autor

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
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2.4.2 Atrasos na notificação e triângulo de run-off

Na Figura 1A e 1B, consideramos notificações feitas até a semana epidemiológica 16

do ano de 2021. Ressaltamos, porém, que na décima semana epidemiológica de 2021

tais dados não eram observados (na verdade, não eram observados os casos notificados

a partir da semana epidemiológica 11). A Figura 2 apresenta os casos notificados até

décima semana epidemiológica de 2021, com ińıcio de sintomas a partir da primeira se-

mana epidemiológica do mesmo ano. Repare que os valores das últimas seis colunas (que

compreendem o peŕıodo a partir da décima primeira semana de notificação) foram subs-

titúıdos pela sigla NA (de not available ou não dispońıveis), por se tratarem de missing

values (valores ausentes). Quando comparamos a Figura 2 com a Figura 1B ilustramos

um problema que acontece na prática. Devido ao atraso nas notificações, o total de casos

(ou, em outras palavras, a soma de todos os casos) com ińıcio de sintomas em uma se-

mana espećıfica não é conhecido – pelo menos não completamente. Mais do que isso, ele

pode ser alterado com o tempo à medida que as notificações são atualizadas semana após

semana. Tomando como base as observações da Figura 2, é posśıvel que casos cujo ińıcio

dos sintomas se deu na primeira semana ainda sejam notificados após a décima semana

epidemiológica de 2021. Podemos tomar como exemplo o que está representado por um

NA na célula da primeira linha e décima quarta coluna da tabela da Figura 2, e perceber

que na verdade é representado pelo valor 1 na Figura 1B (i.e., houve um caso cujos sinto-

mas tiveram ińıcio na primeira semana de 2021 que foi notificado apenas na décima quarta

semana epidemiológica do mesmo ano). O mesmo vale para qualquer semana anterior à

décima semana da Figura 2 (os novos casos estão representados por NA’s após a décima

semana). Desta forma, quando passamos a conhecer os casos notificados na semana epi-

demiológica 11 ou qualquer outra semana posterior, o total de casos de qualquer uma das

semanas anteriores está sujeito à acréscimos e, portanto, não conhecemos seu real valor.

Ao observar a escala de cores da Figura 2, é também fácil notar que cada célula sub-

sequente à dos casos notificados na primeira semana representa um determinado número

de semanas de atrasos nas notificações. Isto é, as células nas quais se observam valores em

negrito e diferentes de zero – com fundo branco – representam os casos notificados com

zero semanas de atraso (pois foram notificados na mesma semana em que foram relatados

os ińıcios dos sintomas). Já nas células imediatamente à direita destas, com tonalidade

cinza mais claro, aparecem os casos notificados com 1 semana de atraso. E para cada

célula à direita destas, acrescenta-se mais uma semana de atraso.

Uma forma de reorganizar essas informações e obter uma melhor visualização é trans-
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Figura 2: Casos confirmados de COVID-19 em Niterói (notificações até a semana epide-
miológica 2021/10)

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

formar essas diagonais em colunas de uma nova tabela, como mostra a Figura 3, cuja

representação traz uma nova perspectiva para esses dados. Sua estrutura tem a forma

do arranjo triangular conhecido como triângulo de run-off. Este arranjo, bastante

difundido nas ciências atuariais, auxilia na estimação dos chamados sinistros ocorridos,

mas não reportados (em inglês, IBNR, de Incurred But Not Reported), como visto em

(MACK, 1993). Apesar do triângulo de run-off ser historicamente associado à correção

de atrasos na notificação de sinistros, como apontado em (CHARPENTIER, 2014), sua

aplicabilidade não se restringe apenas a este tipo de problema. A mesma abordagem pode

ser utilizada na modelagem dos problemas de atrasos em sistemas de vigilância de saúde

– vide (BASTOS et al., 2019).

A Figura 3 apresenta um triângulo de run-off na forma incremental. Para os mesmos

dados, podemos obter uma representação aternativa exibindo os valores acumulados, em

cada linha, ao longo das colunas. Tal representação é apresentada na Figura 4 e corres-

ponde ao triângulo de run-off na forma cumulativa – a mesma representação utilizada

em (MACK, 1993). Na Figura 4, a coluna correspondente à r-ésima semana de atraso

(coluna r-SE) exibe o total de casos iniciados em uma semana espećıfica (linha espećıfica)

notificados com até r semanas de atraso.

Nosso problema de interesse é o de imputar valores nos missing values do triângulo

de run-off. (BASTOS et al., 2019) refere-se a este problema como “nowcasting”, uma vez

que as estimativas não indicam o que aconteceria no futuro (como em uma previsão usual
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Figura 3: Triângulo de run-off: Casos confirmados de COVID-19 de residentes em Niterói

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Figura 4: Triângulo de run-off (acumulado): Casos confirmados de COVID-19 em Niterói
até a semana epidemiológica 2021/10

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

– “forecasting”). Ao contrário, elas refletem o que deveria ser observado no presente

se as notificações fossem realizadas sem atraso. A Figura 5 mostra em tom escuro os

casos acumulados observados no ano de 2021 até a semana epidemiológica de número 10,

enquanto o bloco cinza - viśıvel principalmente nas semanas mais recentes - representa os

casos notificados entre as semanas epidemiológica 11 e 16 do mesmo ano, e que, portanto,

não eram conhecidos na décima semana.

Repare que se estivéssemos na décima semana epidemiológica, só conheceŕıamos uma
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Figura 5: Casos de COVID-19 em Niterói: notificações da até a semana epidemiológica
10 de 2021 vs. notificações até a semana epidemiológica 16 de 2021

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

parcela (pequena) dos casos iniciados em tal semana. Admitindo que nenhum caso ini-

ciado nas primeiras dez semanas do ano 2021 fossem notificados a partir da semana 17,

gostaŕıamos de estimar (ainda na décima semana) o total de casos a serem adicionados

em cada semana, que corresponderiam aos blocos cinza. No caso da décima semana, o

valor a ser adicionado é quase que cinco vezes o valor observado.

2.4.3 Empilhando linhas do triângulo de run-off

A correção dos atrasos é de extrema importância para o controle da pandemia, pois

permite que as autoridades públicas e os sistemas de vigilância conjecturem a real evolução

dos casos de COVID-19 (principalmente nas semanas mais recentes). Assim, podem tomar

decisões regulatórias mais apropriadas (reforçar, manter ou diminuir medidas restritivas,

por exemplo).

Como sugerido por (MACK, 1991), os valores ausentes do triângulo de run-off podem

ser estimados de forma recursiva por alguma extrapolação simples que leva em conta o

perfil histórico dos atrasos e a evolução das notificações em cada semana de atraso. De
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modo genérico, podemos representar os dados de triângulo de run-off usando um par de

ı́ndices (o, a) em que a primeira coordenada o indexa o momento de ocorrência do evento

(no nosso caso, a semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas) e a o tamanho do atraso.

Sem perda de generalidade, podemos assumir que o varia de 1 até L e a varia de 0 a L−1.

A Figura 6 apresenta uma versão genérica do triângulo de run-off na versão cumulativa

em que Co,a representa o total de ocorrências iniciadas no instante o, notificadas com até

a instantes de atraso. Note que as células sombreadas correspondem a missing values

quando estamos no L-ésimo instante de notificação.

Figura 6: Representação genérica do triângulo de run-off

Uma proposta diferente de organização dos dados (“Row-Wise Stacking of the run-off

triangle”) foi proposta em (ATHERINO; PIZZINGA; FERNANDES, 2010), na qual as

linhas são empilhadas, produzindo uma série temporal univariada {Yt} com ı́ndice univa-

riado t. A Figura 7 apresenta esta versão alternativa. Novamente, as células sombreadas

indicam os missing values quando estamos no instante de notificação L.

A Figura 8 ilustra o processo de (re)organização dos dados do triângulo de run-

off na proposta de empilhamento das linhas (em acordo com a disposição da Figura

7). Para cada semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas (segunda até a quinta)

são exibidos os casos notificados acumulados com até 10 semanas de atraso. A linha

preta exibe a evolução dos casos acumulados usando os casos notificados até a semana

epidemiológica 10 de 2021, enquanto a linha cinza exibe a evolução dos casos notificados

até a semana epidemiológica 16 do mesmo ano. Note que a atualização das notificações

não altera os valores que antes (i.e., até a semana epidemiológica 10) já eram conhecidos.

Todavia, a atualização das notificações completa a evolução dos casos acumulados (com
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Figura 7: Representação genérica do triângulo de run-off como uma série temporal uni-
variada

até 10 semanas de atraso), incluindo valores que não eram conhecidos até a semana

epidemiológica 10. O objetivo deste trabalho é, com a curva conhecida até uma certa

semana (10, por exemplo), antecipar ou prever a evolução das curvas acumuladas, através

das técnicas de imputação de valores em séries temporais – como as discutidas nas seções

anteriores –, baseando-se na Modelagem em Espaço de Estados de um mdelo estrutural.

Pontuamos que tal estratégia nos dá flexibilidade na incorporação de aspectos relevantes

das séries observadas (como dependência temporal, existência de tendência, padrões de

periodicidade ou sazonalidade).
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Figura 8: Evolução das notificações acumuladas de COVID-19 para cada semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas (2021/02 até
2021/05) até a 10ª semana subsequente

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
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3 Resultados e Discussão

3.1 Dados: fontes e recorte considerado

No presente trabalho, ilustraremos o uso do método de correção de atrasos na noti-

ficação baseado na imputação de dados em um Modelo Estrutural representado em espaço

de estados, com uma análise acerca das notificações de COVID-19 no munićıpio de Niterói

(localizado no estado do Rio de Janeiro). Para tanto, utilizamos os dados disponibiliza-

dos pela Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio de Janeiro (SES-RJ) no portal

http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/dhx.exe?covid19/esus sivep.def.

Segundo o IBGE (ver cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi), em 2010 Niterói foi o

munićıpio com maior IDH (́Indice de Desenvolvimento Humano) no estado do Rio de

Janeiro, e o sétimo maior do Brasil. No mesmo ano, também era o quinto munićıpio

mais populoso da unidade federativa a qual pertence e o trigésimo nono do páıs, com

uma estimativa de que em 2021 sua população já tenha alcançado a marca de 516981

habitantes. Além disso, em 2019 possúıa a sétima maior renda por salários mı́nimos para

trabalhadores formais e o sétimo maior PIB per Capita do Rio de Janeiro. Todas essas

informações, aliadas ao fato de Niterói ser uma cidade considerada exemplo no combate

à pandemia de COVID-19 – a saber, Niterói foi premiada pela Organização das Nações

Unidas (ONU) por ações de combate à pandemia do coronav́ırus, conforme divulgado no

site niteroi.rj.gov.br –, foram levadas em consideração para escolha do śıtio para a análise,

visto que o munićıpio representa uma localidade com vasta informação e se espera que os

dados estejam melhor controlados – por exemplo, posśıveis casos de COVID-19 notificados

sem a semana epidemiológica do ińıcio dos sintomas correspondem a menos que 0.5% dos

casos totais da base de dados extráıda para a análise, da qual falaremos adiante.

O download dos dados foi feito em 6 de outubro de 2021. Na base de dados é posśıvel

obter, para cada semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas, o total de casos (confirma-

dos de COVID-19) notificados em diferentes semanas epidemiológicas. No momento em

que os dados foram obtidos, estavam dispońıveis os totais de casos notificados semanal-

http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/dhx.exe?covid19/esus_sivep.def
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama
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mente desde a semana epidemiológica 10 do ano de 2020 (primeira semana de notificação

dispońıvel) até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021 (última semana de notificação

dispońıvel) para cada uma das semanas de notificação. Em relação às semanas de ińıcio

dos sintomas, a mais recente coincide naturalmente com a última semana de notificação

dispońıvel (semana epidemiológica 38 do ano de 2021). Todavia, há informações de casos

com ińıcio de sintomas nas semanas anteriores à primeira semana de notificação: semanas

epidemiológicas 4 e 8 do ano de 2020. A escolha de semanas epidemiológicas, assim como

feito em (BASTOS et al., 2019), se deve ao fato de que, ao selecionarmos semanas, remo-

vemos o chamado “efeito dia-da-semana”, caracterizado por um comportamento anormal

por parte dos retornos das notificações de acordo com o dia da semana analisado (deter-

minados dias da semana podem retornar um número diferente do verdadeiro, a exemplo

de feriados e fins de semanas). Destacamos, porém, que há proposições de modelos que

usam dias ao invés de semanas e tratam deste efeito, como visto em SARNAGLIA et al..

Como no ińıcio da pandemia os casos tendem a ocorrer mais espaçadamente no tempo

(por exemplo, não foi notificado nenhum caso com ińıcio dos sintomas nas semanas

epidemiológicas 5, 6 e 7 de 2020), optamos por utilizar um recorte da base de dados

primária. Trabalhamos apenas com os casos iniciados e notificados a partir da semana

epidemiológica 13 de 2020 – a primeira semana que já se iniciou com mais de 100 casos

confirmados (quando levamos em conta as semanas de ińıcio dos sintomas). A Figura

9 ilustra a base de dados utilizada. Para melhor visualização, ocultamos boa parte das

semanas de ińıcio de sintomas intermediárias (linhas), assim como boa parte das semanas

de notificação intermediárias (colunas). No banco utilizado há o mesmo número de linhas

(semanas de ińıcio dos sintomas) que colunas (semanas de notificação): são 79 linhas e

79 colunas associadas a cada semana desde a semana epidemiológica 13 do ano de 2020

até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021. A diagonal (com células destacadas em

azul) revela os casos que foram notificados na mesma semana de ińıcio dos sintomas (ou

seja, com zero semanas de atraso). Acima da diagonal são exibidos os casos notificados

com atrasos de uma ou mais semanas (células destacadas em amarelo). Na base primária

foram observados valores abaixo da diagonal como, por exemplo, na célula destacada em

vermelho, na qual aparecem 2 casos notificados na semana epidemiológica 14 do ano de

2020 cujos ińıcios dos sintomas teriam ocorrido na semana epidemiológica 16 do ano de

2020. Como nosso objetivo aqui é metodológico (e a aplicação corresponde a uma ilus-

tração), descartamos os valores abaixo da diagonal – de outra forma, consideramos que

nenhum caso teve ińıcio de sintomas posterior à notificação. Do ponto vista prático, todos

os valores abaixo da diagonal foram transformados em zero. Até seria posśıvel incorporar



3.1 Dados: fontes e recorte considerado 40

casos com atrasos negativos na análise, porém, a frequência de tais casos é negligenciável

na base utilizada.

Figura 9: Base de dados ilustrada: recorte utilizado

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Finalmente, destacamos que: (i) a SES-RJ também disponibiliza dados por dia de

ińıcio de sintomas e notificação (a escolha em usar semanas epidemiológicas, porém, está

em acordo com o que costuma ser feito em outros trabalhos, como apontado em (BASTOS

et al., 2019)); (ii) dados de todos os demais munićıpios do estado do Rio de Janeiro

(além de Niterói) também podem ser encontrados no portal da SES-RJ e poderiam ser

organizados e analisados de forma similar; (iii) desagregações por sexo, idade (faixas

etárias pré-definidas) e até mesmo tipo de teste realizado poderiam ser obtidas no banco

primário, assim como um recorte para considerar apenas casos com desfecho de óbito.

Uma limitação da base é que ela não está consolidada. Os dados são organizados

diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde

(CIEVS-RJ) da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, combinando informações

do eSUS-VE, SIVEP-Gripe e das secretarias municipais de saúde do estado. Todavia,

sobretudo para as semanas mais recentes, algumas experiências de extração nos sugerem

que o histórico das notificações pode ser alterado. Este é um problema que afeta mais

fortemente as semanas mais recentes e, para efeitos do presente trabalho, focaremos nas

semanas mais antigas visando, assim, reduzir o impacto deste problema.
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3.2 Análise exploratória: padrão dos atrasos nas no-

tificações

Como destacado na Seção 3.1, analisaremos o peŕıodo que se inicia na décima ter-

ceira semana epidemiológica de 2020 (2020-13) e vai até a trigésima oitava semana epi-

demiológica de 2021 (2021-38). Utilizando apenas informações de casos cujos sintomas

se iniciaram em tal peŕıodo e que também foram notificados em tal peŕıodo, avaliamos a

evolução do total de casos: (i) por semana de notificação e (ii) por semana de ińıcio dos

sintomas. As trajetórias obtidas podem ser visualizadas na Figura 10.

Em uma semana qualquer, o total de casos nela notificados pode ser menor (por

exemplo, nas semanas epidemiológicas 13 até 20 do ano de 2020) ou maior (por exemplo,

nas semanas epidemiológicas 21 e 22 do ano de 2020, ou nas semanas epidemiológicas 37

e 38 do ano de 2021) que o total de casos cujos sintomas se iniciaram naquela semana.

Em algumas semanas (por exemplo, na semanas epidemiológicas 23, 40 e 41 do ano de

2020, ou na semana epidemiológica 26 do ano de 2021) a diferença entre ambas é muito

pequena ou até nula (o que seria, na verdade, uma mera coincidência).

Há uma certa tendência (observada, por exemplo, no ińıcio do peŕıodo analisado e,

depois, a partir da semana epidemiológica 42 do ano de 2020 até a semana epidemiológica

49 do ano de 2020) de o total de casos por ińıcio de sintomas ser superior ao total de casos

notificados quando os primeiros estão aumentando.
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çõ
es

42

Figura 10: Evolução dos casos confirmados de COVID-19 em residentes do munićıpio de Niterói por semana de notificação e semana de
ińıcio dos sintomas (usando apenas casos notificados entre a semana epidemiológica 13 do ano de 2020 e a semana epidemiológica 38 do
ano de 2021)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
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Por outro lado, quando os casos de sintomas estão em decĺınio acentuado (por exemplo,

entre as semanas epidemiológicas 21 e 26 do ano de 2020 e, depois, a partir da semana

epidemiológica 50 do ano de 2020 até a semana epidemiológica 6 do ano de 2021) o total de

casos por semana de notificação tende a superar o total de casos por ińıcio dos sintomas.

Grosso modo, o padrão de evolução de ambas as séries é bem parecido: crescimento

nas primeiras semanas, pico no peŕıodo observado um pouco antes do final do ano de

2020, picos secundários (de menor magnitude) em torno das semanas epidemiológicas 20

do ano de 2020, 12 e 18 de 2021. Todavia, quando nos concentramos em observar os

picos (global e locais), bem como as semanas que os antecedem, fica evidente que as duas

trajetórias revelam situações bastante distintas. Observe, por exemplo, que na semana

epidemiológica 45 do ano de 2020 os casos por ińıcio dos sintomas já eram os maiores

observados até aquela semana – em particular, há um crescimento de mais de 20% em

relação à semana anterior. O total de casos notificados, por sua vez, pouco se altera da

semana epidemiológica 44 para a 45, cresce substancialmente na semana epidemiológica

46 e cai na semana epidemiológica 47 do ano de 2020. Nesta última semana observou-se o

segundo maior valor para o total de casos por ińıcio de sintomas, muito próximo, por sua

vez, do pico no peŕıodo – observado na semana epidemiológica 49 (duas semanas após,

portanto).

A curva de ińıcio de sintomas deve refletir melhor a evolução da pandemia. A razão

reside no fato de que o ińıcio dos sintomas tipicamente ocorre entre a data na qual o

indiv́ıduo foi infectado e a data da notificação, estando mais próxima, assim, do momento

da infecção. A curva por notificação, por sua vez, reflete não só a evolução dos casos,

como também é afetada pela burocracia do processo de notificação e envolve atrasos

que incluem, usualmente, o tempo até o diagnóstico ser realizado, o tempo dispendido

para uma eventual confirmação e o tempo gasto para notificar um caso já confirmado

na secretaria de saúde. É natural, como pontuamos acima, que os atrasos sejam ainda

maiores em momentos nos quais as infecções se tornem mais frequentes – o que será

refletido em um crescimento dos casos por ińıcio dos sintomas.

Há, todavia, duas dificuldades importantes, geradas pelo atraso nas notificações, que

ocorrem quando analisamos os casos por ińıcio dos sintomas: (i) o histórico de evolução

pode variar abruptamente quando atualizamos as notificações ao longo do tempo; (ii) o

segundo, muito associado ao primeiro, é que nas últimas semanas de ińıcio de sintomas

costumamos observar um decĺınio dos casos que, com frequência, não reflete a tendência

de evolução da pandemia. Para ilustrar tal problema, considere a Figura 11, que exibe a
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evolução dos casos por ińıcio dos sintomas usando três bases distintas de notificação. A

primeira utiliza notificações até a semana epidemiológica 42 do ano de 2020, enquanto que

a segunda considera notificações realizadas até a semana epidemiológica 49 do ano de 2020

e a terceira é baseada em notificações realizadas até a semana epidemiológica 3 do ano de

2021. Nos três casos são consideradas notificações a partir da semana epidemiológica 13

do ano de 2020.

Figura 11: Evolução dos casos confirmados de COVID-19 em residentes do munićıpio de
Niterói por semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas usando três bases diferentes de
notificação

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Analisando a Figura 11, podemos perceber que de acordo com a primeira base (mais

defasada, associada às barras em vermelho), os casos por ińıcio de sintomas estão em

decĺınio a partir da semana epidemiológica 39 do ano de 2020. Tal tendência de queda,

porém, não é confirmada quando as notificações são atualizadas. De fato, os casos au-

mentam, semana após semana, até a semana epidemiológica 43 do ano de 2020, caem na

semana seguinte e voltam a crescer consistentemente até a semana epidemiológica 47 do

ano de 2020. A partir de tal semana, aliás, diferenças similares são observadas entre as

curvas associadas à segunda base de notificação (barras em verde) e a terceira (barras em

azul), que é a mais atualizada das três. Não por acaso, estas são as últimas semanas da

base de dados que considera notificações até a semana epidemiológica 49 do ano de 2020.

Tendo o problema em perspectiva, não podemos, por exemplo, confiar na tendência de

queda dos casos observada no ińıcio de 2021 na base que utiliza notificações até a terceira
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semana epidemiológica do ano de 2021. O reconhecimento da limitação do processo de

coleta dos dados por ińıcio dos sintomas justifca a adoção de correções como a discutida

no presente trabalho.

Para se ter outra ideia do impacto dos atrasos nas notificações sobre a curva de ińıcio

dos sintomas, exibimos na Figura 12 a evolução dos casos por ińıcio de sintomas, usando

diferentes perfis de atrasos na notificação. Fixamos o atraso máximo em semanas (1,

5, 10, 15 e 25) e consideramos, adicionalmente, todos os casos notificados até a semana

epidemiológica 38 do ano de 2021. Obviamente, na última categoria temos problemas

em comparar o total de casos iniciados em semanas distintas, uma vez que só temos noti-

ficações até semana epidemiológica 38 do ano de 2021. Note que na semana epidemiológica

13 do ano de 2021 só podemos observar, no máximo, um atraso de 25 semanas e, assim, a

última categoria é igual à penúltima (casos notificados até semana epidemiológica 38 do

ano de 2021 e casos notificados com até 25 semanas de atrasos, respectivamente). Como

a diferença entre a quantidade de semanas é nula, marcamos o valor 0 na semana epi-

demiológica 13 do ano de 2021, que é a última exibida no gráfico. Em outro extremo,

na primeira semana exibida (semana epidemiológica 13 do ano de 2020), a última ca-

tegoria (casos notificados até semana epidemiológica 38 do ano de 2021) apresenta até

78 semanas de atraso – 53 além da penúltima categoria (casos notificados com até 25

semanas de atrasos). Não por acaso, aparece o número valor 53 associado à primeira

semana do peŕıodo analisado. De forma geral, os valores destacados em cada semana de

ińıcio dos sintomas refletem o número de semanas a mais na última categoria em relação

à penúltima. A Figura 13 exibe, para cada semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas,

as participações acumuladas e sobrepostas de cada categoria, sendo o total referente aos

casos notificados até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021.

As Figuras 12 e 13 evidenciam que a grande maioria dos casos confirmados notificados

até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021 é notificada com até 5 semanas de atraso.

Por outro lado, notificações com mais de 25 semanas de atraso são menos frequentes –

exceto, naturalmente, na semana do pico (2020-49) e em outras próximas a ela.

De acordo com a Figura 13, pelo menos 70% dos casos dos quais se tem conhecimento

foram notificados com, no máximo, 5 semanas de atraso (exceto na semana epidemiológica

14 de 2020). Na grande maioria das semanas, menos de 10% dos casos foram notificados

com mais de 15 semanas de atraso (em muitas delas, aliás, a proporção não chega a 5%).

Para a análise de correção dos atrasos, parece razoável, assim, trabalhar com um atraso

máximo de 15 semanas (cf. Seção 3.3).
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á
lise

exp
lo
ra
tó
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Figura 12: Casos confirmados de COVID-19 por semana de ińıcio de sintomas: diferentes perfis de notificação (atraso)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
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çõ
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Figura 13: Casos confirmados de COVID-19 por semana de ińıcio de sintomas: frequência relativa dos diferentes perfis de notificação
(atraso), tendo como referência (total) os casos notificados até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
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Analisamos todos os casos notificados até a semana epidemiológica 38 de 2021 e que

tiveram ińıcio dos sintomas entre as décimas terceiras semanas de 2020 e de 2021. A

Tabela 1 apresenta a distribuição dos atrasos. Reforçamos que pelo recorte realizado,

o atraso máximo podia variar de 25 (semana epidemiológica 13 de 2021) a 78 semanas

(semana epidemiológica 13 de 2020). Repare que quase 60% dos casos foram divulgados

com até uma semana de atraso. Ainda, 93.1% dos casos foram notificados com menos de

10 semanas de atraso.

Tabela 1: Distribuição dos atrasos: frequências absolutas (Abs.) e relativas (Rel.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9

Abs. 11111 22357 10969 3824 1833 1449 753 397 333 243 4057
Rel. 19.4% 39.1% 19.2% 6.7% 3.2% 2.5% 1.3% 0.7% 0.6% 0.4% 6.9%

O atraso médio observado no peŕıodo foi de 2.4 semanas. A Figura 14 mostra a

evolução da média (também do máximo e de alguns quantis selecionados) dos atrasos por

semana de ińıcio dos sintomas. Os maiores atrasos médios são observados nas semanas

epidemiológicas 14, 50 e 51 do ano de 2020. Todavia, não ultrapassam a marca de 4.5

semanas. O maiores valores para os quantis 90% e 95% são observados na semana epide-

miológica 51 de 2020: 16 e 28 semanas, respectivamente. Em todas as demais semanas o

total de casos notificados com mais de 15 semanas de atraso não chega a 10%.

Figura 14: Resumo da distribuição dos atrasos por semana epidemiológica de ińıcio dos
sintomas

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro
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3.3 Diferentes perfis de atraso e critérios de avaliação

da imputação

Para implementar qualquer correção de atrasos nas notificações, é necessário definir

um perfil de atraso. Por perfil de atraso, nos referimos a um inteiro r que representa o

atraso máximo nas notificações a ser considerado. A análise de correção levará em conta,

assim, as notificações realizadas com 0, 1, · · · , r − 1 e r semanas de atraso. Nesta seção

iremos comparar a qualidade do método proposto considerando diferentes valores de r

(ou seja, diferentes perfis de atraso) para o banco de dados analisado que contém, por

sua vez, casos confirmados de COVID-19 notificados entre a semana epidemiológica 13 do

ano de 2020 e a semana epidemiológica 38 do ano de 2021 que tiveram ińıcio dos sintomas

entre as décimas terceiras semanas epidemiológicas dos anos de 2020 e de 2021. Para cada

semana de ińıcio dos sintomas, observamos, desta forma, todos os casos notificados com

até 25 semanas de atraso, no mı́nimo.

Pela análise exploratória realizada na Seção 3.2, observamos que mais de 50% dos

casos foram divulgados com até uma semana de atraso e pouco mais de 90% dos casos

foram divulgados com até cinco semanas de atraso. Quando olhamos para a distribuição

dos atrasos em cada semana, percebemos que na maior parte das semanas o quantil 95% é

inferior a 15. Sendo assim, restringimos nossa investigação para considerar apenas perfis

de atraso r variando entre 5 (perfil mı́nimo) e 15 (perfil máximo). Cabe destacar que em

(BASTOS et al., 2019), considera-se 10 semanas de atraso máximo para corrigir atrasos

de notificação da dengue no munićıpio do Rio de Janeiro e da SRAG no estado do Paraná.

É importante destacar que na base de dados utilizada podemos selecionar várias su-

bamostras para avaliar o método de correção proposto. Considere, por exemplo, a Figura

15. Nela, destacamos os casos acumulados (por atraso na notificação) iniciados nas sema-

nas epidemiológicas 26 até 33 do ano de 2020. Se considerarmos a semana mais recente

como sendo a última (semana epidemiológica 33 do ano de 2020) e utilizarmos o perfil

de atraso como sendo 7, então, teŕıamos um triângulo de run-off tradicional delimitado

pelas células com fundo preto – analogamente, podeŕıamos ter um segundo triângulo de

run-off compreendendo as semanas epidemiológicas 25 a 32 do ano de 2020 ou um terceiro

associado às semanas epidemiológicas 27 a 34 do ano de 2020 e, assim, sucessivamente. As

células com fundo cinza ou rosa representariam os valores desconhecidos ou missing values

(se considerássemos apenas as notificações realizadas até a semana epidemiológica 33 do

ano de 2020). Estas células contém, portanto, os valores que deveriam ser imputados

exatamente na semana epidemiológica 33 do ano de 2020 para tal perfil de atraso.
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Figura 15: Casos acumulados por semana de atraso na notificação: exemplo de seleção
de triângulo de run-off particular, com perfil de atraso de 7 semanas

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Uma última coluna destacada aparece na Figura 15 – com células de fundo azul ou

roxo – e que reporta o total de casos iniciados na semana de cada linha, porém, com

notificações realizadas até a última semana epidemiológica de notificação da nossa base

de dados: 38 do ano de 2021. Chamaremos estes valores de agregados totais. Repare

que as últimas células (com fundo roxo) marcam o total de casos que gostaŕıamos de

estimar na realidade (ao menos se supormos que, após a semana epidemiológica 38 de

2021, não serão adicionados novos casos). As células com fundo rosa, por sua vez, contém

os valores que chamaremos de agregados parciais. Na prática esperamos que um bom

método de correção aproxime bem os agregados parciais, ao menos.

A Figura 16 apresenta o empilhamento das linhas do triângulo de run-off (delimitado

apenas pelas células com fundo preto) apresentado na Figura 15. Os pontos em preto

marcam exatamente os valores das linhas, ordenadas de cima para baixo, e correspondem

às observações “dentro da amostra” (utilizadas para a imputação). Note ainda que os

valores verdadeiros a serem recuperados com a imputação (e que são desconhecidos quando

consideramos apenas as notificações feitas até a semana epidemiológica 33 do ano de

2020) correspondem aos pontos de cor cinza (observações “fora da amostra”). Os pontos

marcados com “STR” representam os valores imputados pelo método discutido neste

trabalho, que é baseado no Modelo Estrutural (cf. Seção 2.1.1). O erro da imputação em

cada observação (fora da amostra) pode ser medido pela distância vertical entre o valor

imputado e o respectivo valor observado. As barras verticais em tom rosa nos ajudam

a identificar o total de casos com ińıcio de sintomas notificados com até r semanas de

atraso (sendo r o perfil de atraso – no exemplo, r = 7). Tais valores correspondem às

células com fundo rosa na Figura 15 e, em tese, os erros associados a eles (que são os
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Figura 16: Empilhamento das linhas do triângulo de run-off em exemplo com perfil de
atraso de 7 semanas: valores imputados e verdadeiros (fora da amostra)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

agregados parciais) são os mais importantes do ponto de vista da correção dos atrasos nas

notificações.

Figura 17: Valores imputados para o perfil com 7 semanas de atraso: Parcial vs. Total

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro
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A Figura 17 exibe os totais de casos confirmados por semana epidemiológica de ińıcio

dos sintomas notificados com atraso de até r semanas (r = 7 é o perfil de atraso na

ilustração). Não por acaso, os totais são representados por barras na cor rosa – a mesma

cor de fundo das células correspondentes na Figura 15. Eles representam os agregados

parciais. Os totais de casos confirmados notificados até a semana epidemiológica 38 do

ano de 2021 (agregados totais) são representados por barras na cor roxo (analogamente,

correspondendo às células com fundo roxo na Figura 15) e aparecem por detrás das barras

na cor rosa. Os pontos marcados por “STR” representam os valores imputados conside-

rando até 7 semanas de atraso. Repare que dois erros diferentes podem ser computados:

(i) o erro parcial que é a diferença entre o valor agregado parcial e o valor imputado;

(ii) e o erro total que é a diferença entre o valor agregado total e o valor imputado.

Figura 18: Casos acumulados por semana de atraso na notificação: exemplo de seleção
de triângulo de run-off ampliado particular, com perfil de atraso de 7 semanas

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Uma possibilidade considerada neste trabalho é a de trabalhar com triângulos de
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run-off ampliados. Usualmente, são considerados triângulos de run-off com o mesmo

número de linhas que colunas. Nestes, apenas a primeira linha está completa (sem missing

values). Todavia, na prática muitas vezes podemos ter acesso a todas as notificações

realizadas com até r semanas de atraso (sendo r o perfil de atraso) para várias linhas,

como ilustrado na Figura 18 – repare nas células com fundo na cor marrom. Do ponto

de vista do método apresentado neste trabalho, não há nenhuma dificuldade adicional

em incorporar tais observações na análise. De fato, basta empilhar as linhas como feito

com o triângulo de run-off usual (quadrado). A Figura 19 ilustra o resultado de tal

empilhamento. Observe que o empilhamento das linhas do triângulo de run-off original

gera uma parte (em preto) da série obtida quando empilhamos as linhas do triângulo de

run-off ampliado. O efeito prático de utilizar o triângulo de run-off ampliado é, assim,

aumentar o tamanho da série (total de pontos observados efetivamente) que, em tese,

poderia aumentar a performance do método de correção, uma vez que esta deve depender,

em parte, da qualidade da estimação dos parâmetros. Reforçamos que o uso do triângulo

de run-off ampliado não aumenta o número de parâmetros a estimar.

Figura 19: Valores observados dentro da amostra para perfil com 7 semanas de atraso:
Quadrado vs. Ampliado

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

Nas análises realizadas, consideramos principalmente triângulos de run-off ampliados

(faremos, ao final desta seção, porém, uma breve comparação entre os resultados obtidos

a partir dos triângulos de run-off ampliados com aqueles que seriam obtidos a partir dos



3.3 Diferentes perfis de atraso e critérios de avaliação da imputação 54

triângulos de run-off quadrados para um perfil de atraso particular). Para efeito dos

triângulos de run-off ampliados, adotamos a seguinte estratégia: incorporamos as Mr

linhas mais recentes, sendo Mr o menor natural que garante que pelo menos 100 novas

observações tenham sido adicionadas (em relação ao triângulo de run-off quadrado). O

perfil de atraso é denotado por r e, obviamente, Mr varia conforme o valor de r. No caso

r = 7, como o triângulo de run-off associado possui exatamente 8 colunas, temos Mr = 13

– como ilustrado na Figura 18.

Figura 20: Representação genérica dos dados - notações

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro

A Figura 20 introduz notações genéricas (para qualquer perfil de atraso) que serão

úteis para a definição das métricas de avaliação da imputação. Sem perda de generalidade,

consideramos a primeira linha do triângulo de run-off quadrado como sendo a linha 0. O
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total de casos iniciados na i-ésima semana (−Mr ≤ i ≤ r) e notificados com até a semanas

de atraso é denotado por Ci,a; o agregado parcial da semana correspondente é denotado

por Ci,r, enquanto que o agregado total é denotado por Ci,tot. Os valores imputados serão

denotados simplesmente por Ĉi,a.

Utilizaremos três métricas de avaliação do ajuste: (i) (Raiz do) Erro Quadrático

Médio – RMSE; (ii) Erro Absoluto Médio – MAE; (iii) Erro Percentual Absoluto Médio

– MAPE. Cada métrica é avaliada em três contextos distintos – (1) Ponto a ponto; (2)

Agregados Parciais; e (3) Agregados Totais – e depende de um natural τ (1 ≤ τ ≤ r).

Descrevemos formalmente tais medidas de ajuste nas Definições 3.1, 3.2, e 3.3.

Definição 3.1 Medidas de ajuste ponto a ponto

RMSEPP =

√√√√ 1

rτ − 0.5τ(τ − 1)

τ−1∑
ι=0

r∑
a=1+ι

(
Cr−ι,a − Ĉr−ι,a

)2
;

MAEPP =
1

rτ − 0.5τ(τ − 1)

τ−1∑
ι=0

r∑
a=1+ι

∣∣∣Cr−ι,a − Ĉr−ι,a

∣∣∣ ;
MAPEPP = 100× 1

rτ − 0.5τ(τ − 1)

τ−1∑
ι=0

r∑
a=1+ι

∣∣∣Cr−ι,a − Ĉr−ι,a

∣∣∣
Cr−ι,a

.

(3.1)

Definição 3.2 Medidas de ajuste agregado parcial

RMSEAP =

√√√√1

τ

τ−1∑
ι=0

(
Cr−ι,r − Ĉr−ι,r

)2
;

MAEAP =
1

τ

τ−1∑
ι=0

∣∣∣Cr−ι,r − Ĉr−ι,r

∣∣∣ ;
MAPEAP = 100× 1

τ

τ−1∑
ι=0

∣∣∣Cr−ι,r − Ĉr−ι,r

∣∣∣
Cr−ι,r

.

(3.2)

Definição 3.3 Medidas de ajuste agregado total

RMSEAT =

√√√√1

τ

τ−1∑
ι=0

(
Cr−ι,tot − Ĉr−ι,r

)2
;

MAEAT =
1

τ

τ−1∑
ι=0

∣∣∣Cr−ι,tot − Ĉr−ι,r

∣∣∣ ;
MAPEAT = 100× 1

τ

τ−1∑
ι=0

∣∣∣Cr−ι,tot − Ĉr−ι,r

∣∣∣
Cr−ι,tot

.

(3.3)
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Cada uma das nove métricas apresentadas nas Definições 3.1, 3.2, e 3.3 serve para

avaliar a (ausência de) qualidade de ajuste de uma imputação particular. O inteiro τ

denota o total de semanas mais recentes consideradas na avaliação do ajuste. Se τ = r

(sendo r o perfil de atraso), as medidas de ajuste agregado parcial levam em conta todos

os erros parciais e estão associados aos totais de casos notificados com até r semanas

de atraso – referentes a todas as células com fundo “rosa” na Figura 20. As medidas de

ajuste agregado total consideram todos os erros totais (diferenças entre valores imputados

nos casos notificados com até r semanas de atraso e os agregados totais, ou seja, todos

os casos notificados na base – isto é, até a semana epidemiológica 38 do ano de 2021).

As medidas de ajuste ponto a ponto estão associadas não somente às células com fundo

“rosa”, como também às de fundo “cinza”, levando em conta adicionalmente todos os erros

de imputação associados aos casos notificados com até m semanas de atraso, digamos, em

que 1 ≤ m < r.

Quando τ < r, somente as linhas associadas às τ semanas mais recentes são consi-

deradas na análise. O parâmetro τ nos permitirá, por exemplo, comparar ajustes feitos

na mesma quantidade de semanas (mais recentes) ainda que associados a imputações

baseadas em diferentes perfis de atraso.

Para cada perfil de atraso r considerado (i.e., r = 5, 6, · · · , 14, 15) analisamos todos

os posśıveis triângulos de run-off ampliados criados a partir do banco de dados completo

– para efeitos da análise do ajuste da imputação, consideramos ausentes os valores (mis-

sing values) das células onde a imputação deveria ser feita, ou seja, células de fundo na

cor “cinza” ou “rosa”, cf. Figura 20. Depois de realizar a imputação em cada triângulo

distinto (cada qual associado a um conjunto particular de semanas epidemiológicas), ava-

liamos cada uma das nove medidas de ajuste apresentadas nas Definições 3.1-3.3 usando

as τ semanas mais recentes para todos os valores posśıveis de τ (para cada perfil de atraso

r e τ = 1, 2, · · · , r).

A Figura 21 exibe as médias obtidas para cada medida de ajuste (RMSE, MAE e

MAPE) ponto a ponto, ao longo dos diversos triângulos de run-off e para cada posśıvel

valor espećıfico de τ . Nas Figuras 22 e 23 são apresentadas as correspondentes médias para

as medidas de ajuste agregado parcial e agregado total, respectivamente. Os números em

cada gráfico indicam o perfil de atraso. Como cada medida reflete o tamanho dos erros,

quanto menor seu valor, melhor. Destacamos os perfis 6, 7, 8, 9 e 10, uma vez que estes

apresentam bom comportamento em todos os recortes.
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Figura 21: Medidas de ajuste avaliadas nas τ semanas mais recentes: ponto a ponto
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Figura 22: Medidas de ajuste avaliadas nas τ semanas mais recentes: agregado parcial
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Figura 23: Medidas de ajuste avaliadas nas τ semanas mais recentes: agregado total
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As medidas de ajuste ponto a ponto têm um apelo mais teórico que prático. Avaliam

se a imputação é bem feita em todos os pontos – e não somente nos pontos de interesse sob

a perspectiva da correção dos atrasos nas notificações. Neste recorte, a Figura 21 revela

que para valores de τ entre 1 e 5 (os únicos nos quais conseguimos avaliar simultaneamente

todos os perfis de atraso, uma vez que o menor perfil considerado é 5), aparentemente

quanto menor o perfil de atraso, melhor. O perfil de atraso 5 apresenta os menores valores

do RMSEPP , MAEPP e MAPEPP , seguido pelos perfis 6 e 7, respectivamente. Os perfis

8 e 9 aparecem na sequência (com ajustes muito similares) e o perfil 10 é o sexto melhor.

Esta hierarquia tende a ser observada para valores de τ entre 6 e 10 se considerarmos, em

cada caso, os perfis que, de fato, podem ser avaliados. Destacamos que no MAPEPP a

diferença entre os perfis é relativamente menor.

Do ponto de vista da correção, interessam o ajuste agregado parcial e o ajuste agregado

total – i.e., acertar o total de casos (pelo menos os notificados com até um certo número

de semanas de atraso) que tiveram ińıcio dos sintomas em uma semana espećıfica (ou

ainda, em τ semanas espećıficas). As Figuras 22 e 23 apresentam resultados similares: os

perfis 6, 7, 8, 9 e 10 são melhores que os demais (incluindo o perfil 5), ao menos para cada

valor de τ onde podemos avaliá-los – em especial, o perfil 9 tende a ser o melhor (quando

não é o melhor, apresenta ajuste bem próximo ao obtido pelo melhor perfil).

Figura 24: Medidas de ajuste avaliadas nas cinco semanas mais recentes: agregado total

Exibimos, na Figura 24, as médias das medidas de ajuste agregado total usando as

cinco (τ = 5) semanas mais recentes. O objetivo de avaliar o que ocorre quando τ = 5

é que este é o maior valor para o qual podemos comparar todos os perfis. Fica evidente,

neste caso particular, que o perfil 9 é o melhor – a despeito de utilizarmos o RMSE,

MAPE ou MAE. O mesmo ocorre quando consideramos, para cada perfil r, as τ = r
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(ou seja, todas) semanas posśıveis, como pode ser visto na Figura 25.

Figura 25: Medidas de ajuste avaliadas em todas as semanas posśıveis: agregado total

Tabela 2: Médias dos diferentes critérios de ajuste
Diferentes perfis de atraso

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ajuste ponto a ponto: apenas cinco semanas mais recentes
rmse 162.4 165.3 167.3 172.3 172.9 179.8 182.4 184.6 190.4 190.1 194.5
mae 134.6 137.3 139.2 143.1 143.3 148.5 150.6 152.0 156.1 154.3 157.8

mape 17.7 18.1 18.4 19.1 19.3 19.8 20.0 20.0 20.2 19.7 19.8

Ajuste ponto a ponto: todas as posśıveis semanas
rmse 162.4 162.3 160.7 161.9 159.2 162.3 161.7 161.1 164.0 163.2 168.5
mae 134.6 133.6 131.2 130.7 127.0 127.8 125.9 123.9 124.7 122.3 124.6

mape 17.7 17.6 17.4 17.4 17.0 17.0 16.6 16.1 15.9 15.3 15.2

Ajuste agregado parcial: apenas cinco semanas mais recentes
rmse 155.5 148.9 146.5 145.7 142.9 149.9 159.1 168.6 184.4 191.7 190.8
mae 129.5 122.5 120.0 120.0 116.6 120.1 130.4 141.5 155.5 161.6 158.1

mape 16.2 14.2 13.9 13.7 14.1 15.4 16.0 16.7 18.0 19.0 20.1

Ajuste agregado parcial: todas as posśıveis semanas
rmse 155.5 139.9 132.7 128.4 123.7 127.0 131.5 137.7 148.0 154.5 155.7
mae 129.5 112.2 104.5 101.4 97.5 99.4 103.9 109.7 118.2 125.5 126.8

mape 16.2 14.3 13.4 12.9 12.4 12.6 13.1 13.8 14.9 15.7 16.1

Ajuste agregado total: apenas cinco semanas mais recentes
rmse 186.3 173.6 165.7 163.1 155.7 157.9 163.1 168.8 182.0 187.4 189.1
mae 156.1 145.2 136.8 134.5 128.0 129.9 134.0 142.3 154.7 155.5 153.6

mape 16.0 15.1 14.7 14.8 14.3 14.4 14.9 16.0 17.7 18.1 18.6

Ajuste agregado total: todas as posśıveis semanas
rmse 186.3 165.1 153.4 148.9 142.3 143.2 145.1 148.2 156.2 162.7 166.6
mae 156.1 134.0 122.0 117.8 112.0 113.3 114.6 118.1 125.1 130.1 134.4

mape 16.0 13.9 13.1 12.9 12.4 12.6 12.8 13.4 14.4 15.0 15.6
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A Tabela 2 apresenta os valores das médias das medidas de ajuste agregado total, agre-

gado parcial e ponto a ponto, considerando tanto apenas as cinco semanas mais recentes,

como todas as semanas dispońıveis (τ = r para cada perfil r, onde r = 5, · · · , 15). Em

cada linha, destacamos o melhor perfil com fundo sombreado cinza. Seja pelos critérios de

ajuste agregado parcial, seja pelo ajuste agregado total, o perfil 9 se destaca – perde ape-

nas para o perfil vizinho (8) no critério MAPEAP quando consideramos as cinco semanas

mais recentes (e, neste caso, é o terceiro melhor perfil, apresentando uma performance

parecida com a do melhor perfil: 14.1 contra 13.7). No que diz respeito à boa performance

quando levamos em conta todas as semanas mais recentes, observe que o perfil 9 ganha

dos perfis 5 a 8, ainda que o ajuste seja feito para uma quantidade maior de semanas.

Por outro lado, por considerar os perfis de 10 a 15, fica evidente que não há tendência de

melhora no ajuste quando aumentamos o perfil de atrasos. A análise do ajuste ponto a

ponto leva a conclusões conflitantes. Quando levamos em conta apenas as cinco semanas

mais recentes, quanto menor o perfil de atrasos, melhor. O resultado se inverte quando

consideramos todas as semanas dispońıveis (medidas MAE e MAPE).

Figura 26: Ajustes da imputação via triângulos de run-off ampliado e quadrado: Perfil 9

Finalmente, comparamos os ajustes obtidos a partir dos triângulos de run-off am-

pliados (utilizados nas análises anteriores) com os que resultam do uso dos triângulos de

run-off quadrados – especificamente para o perfil 9. A Figura 26 evidencia os ganhos de se

trabalhar com o triângulo de run-off ampliado quando consideramos os ajustes agregado

parcial e agregado total. Curiosamente, os triângulos de run-off quadrados apresentam

um ajuste melhor de acordo com as medidas de ajuste ponto a ponto.
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3.4 Comparação com Chain-Ladder (benchmark)

Nesta seção ilustraremos a qualidade do método proposto, que é baseado no Modelo

Estrutural (STR). Avaliamos, com maior detalhamento, o ajuste obtido na imputação

realizada de acordo com o perfil de atrasos 9 – escolhido a partir da análise conduzida na

Seção 3.3. Utilizaremos como benchmark o método de imputação Chain-Ladder (CLD),

proposto em (MACK, 1991; MACK, 1993), que é um método amplamente conhecido para

corrigir atrasos em notificações a partir de um triângulo de run-off – ver, por exemplo,

(BASTOS et al., 2019). Mais detalhes sobre o método CLD podem ser encontrados no

Apêndice 1. Consideramos, como antes, a base de dados que compreende todos os casos

confirmados de COVID-19 em residentes do munićıpio de Niterói notificados entre as

semanas epidemiológicas 13 do ano de 2020 e 38 do ano de 2021 que tiveram ińıcio dos

sintomas entre as semanas epidemiológicas 13 do ano de 2020 e 13 do ano de 2021.

Para cada triângulo de run-off ampliado com perfil de atrasos 9, realizamos a im-

putação tanto através do método STR, quanto do método CLD, e calculamos os erros da

imputação em cada observação da série temporal obtida por meio do empilhamento das

linhas do triângulo de run-off associado. A Figura 27 exibe os boxplots dos erros obtidos –

as semanas epidemiológicas do eixo horizontal indicam a última semana de cada triângulo

de run-off (a mesma convenção será adotada nos demais gráficos da Seção 3.4).

Figura 27: Boxplots dos erros (por observação) do ajuste ponto a ponto

As Figuras 28 e 29 apresentam os boxplots dos erros utilizados para cômputo dos ajus-
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Figura 28: Boxplots dos erros (por observação) do ajuste agregado parcial

Figura 29: Boxplots dos erros (por observação) do ajuste agregado total

tes agregado parcial e agregado total – ou seja, os erros parciais e totais. Reforçamos que,

assim como na Figura 27, os boxplots revelam a distribuição dos erros (e não das medidas

de ajuste que podem ser obtidas a partir deles). Em cada uma das três figuras, exibimos

também a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica de

ińıcio dos sintomas (barras em cinza, eixo vertical secundário). A mesma estratégia será

utilizada nos demais gráficos da presente seção (em alguns casos, omitiremos o rótulo
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do eixo vertical secundário). Assim, além de comparar a distribuição dos erros obtidos

pelos dois métodos concorrentes em cada semana, podemos entender como a evolução da

pandemia afeta suas distribuições.

Como pode ser observado ao longo das Figuras 27-29, as magnitudes dos erros de

imputação oriundas do método STR são substancialmente menores do que as observadas

quando a imputação é feita via CLD. As medianas dos erros obtidos via método STR

estão mais próximas de 0 e observa-se uma menor variabilidade destes em comparação

com os erros associados ao método CLD.

Nas Figuras 30-32 exibimos a evolução, ao longo dos diferentes triângulos de run-off,

de quatro estat́ısticas descritivas dos erros de imputação obtidos em cada recorte anaĺıtico

(ponto a ponto; agregado parcial e agregado total). Escolhemos, mais especificamente,

a média, o desvio-padrão e os coeficientes de assimetria e curtose (no caso, excesso de

curtose em relação à distribuição normal). Em qualquer recorte investigado, é ńıtido que

a média dos erros de imputação do método STR estão mais próximas de zero que as

observadas para o método CLD. Não podemos afirmar que as imputações feitas a partir

do método STR são não viesadas, todavia, os dados nos fornecem evidências fortes de que

os viéses observados para as imputações feita via CLD são maiores. Outro fato que salta

aos olhos é a maior variabilidade observada para os erros da imputação feita através do

método CLD. De fato, para cada triângulo de run-off considerado, os desvios-padrão dos

erros associados a tal método são sempre maiores do que os observados para os erros do

método STR. Em especial, próximo do pico de casos por ińıcio de sintomas, a diferença

entre os desvios aumenta e permance alta até o fim do peŕıodo analisado.

No que diz respeito ao padrão de assimetria, os erros oriundos dos dois métodos

comparados apresentam comportamentos bastante distintos. No recorte ponto a ponto,

os erros do STR possuem uma assimetria positiva na maior parte dos triângulos de run-off

considerados, ao passo que assimetrias negativas são observadas para os erros do CLD.

Nos recortes agregado parcial e agregado total, as assimetrias se aproximam um pouco e,

em geral, são positivas e com maiores valores observados para o método STR.

Os excessos de curtose são, em geral, negativos, indicando que as caudas das dis-

tribuições dos erros são menores do que a de uma distribuição normal (de outro modo,

a probabilidade de encontrar valores discrepantes é menor do que esperado segundo as

distribuições gaussianas). Não há um padrão claro de ordenação dos excessos de cur-

tose entre os erros oriundos de ambos os métodos. Em particular, as diferenças entre os

coeficientes obtidos é pequena quando levamos em conta erros parciais e totais.
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Figura 30: Estat́ısticas descritivas dos erros por triângulo de run-off do ajuste ponto a ponto (casos confirmados de COVID-19 por
semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas no eixo vertical secundário)
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Figura 31: Estat́ısticas descritivas dos erros por triângulo de run-off do ajuste agregado parcial (casos confirmados de COVID-19 por
semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas no eixo vertical secundário)
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Figura 32: Estat́ısticas descritivas dos erros por triângulo de run-off do ajuste agregado total (casos confirmados de COVID-19 por
semana epidemiológica de ińıcio dos sintomas no eixo vertical secundário)
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As Figuras 30-32 também fornecem evidências adicionais de que o estágio da pandemia

afeta a qualidade da correção. Considerando o recorte ponto a ponto, destacamos que

um crescimento acelerado dos casos pode tornar o viés maior (mais positivo) e, quando a

epidemia desacelera, há uma tendência de evolução do viés na direção contrária. Apesar

de o efeito ser um pouco mais modesto, tal comportamento também é observado nos

recortes agregado parcial e agregado total. Destacamos também que, em comparação

com o CLD, o método STR se ajusta mais rápido tanto quando a curva cresce, quanto

em momentos de decĺınio dos casos semanais.

A evolução da pandemia também influencia bastante as outras medidas descritivas. No

caso particular do desvio-padrão, observamos que o mesmo começa a aumentar algumas

semanas antes do pico. Para os erros associados ao método STR, contudo, há uma reversão

na tendência de evolução dos desvios-padrão mesmo antes do pico. É interessante observar

que no caso dos erros associados ao método CLD, uma segunda tendência de aumento

dos desvios-padrão é observada em um momento no qual os casos de COVID-19 estão

diminuindo – aproximadamente a partir da segunda semana epidemiológica de 2021.

Para cada triângulo de run-off considerado, avaliamos também as imputações obtidas

via CLD e STR de acordo com as medidas de ajuste RMSE, MAE e MAPE, e segundo

os três diferentes critérios de ajuste (ponto a ponto; agregado parcial; e agregado total) –

conforme Definições 3.1-3.3.

Figura 33: Ajustes obtidos a partir dos métodos Chain-Ladder (CLD) e Modelo Estrutural
(STR) (Perfil 9)
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A Figura 33 apresenta as médias, ao longo dos diferentes triângulos de run-off, das nove

medidas de ajuste avaliadas. Consideramos cada um dos 9 posśıveis valores para τ (τ =

1, 2, · · · , 9 = r), que representa o total de semanas mais recentes a serem consideradas na

análise de ajuste. No critério ponto a ponto, os ajustes médios obtidos (via RMSE, MAE

ou MAPE) para o método STR são sempre melhores que aqueles observados para o CLD.

Nos outros dois critérios de ajuste (agregado parcial e agregado total), mais interessantes

do ponto de vista da correção dos atrasos nas notificações, a seleção do melhor método

depende do valor de τ . Independente da medida, o CLD tende a obter melhor ajuste para

valores pequenos de τ (1 e 2), enquanto que o STR é melhor para valores maiores de τ (4

em diante). Para valores intermediários de τ (entre 2 e 6), as diferenças são bem pequenas

entre as medidas de ajuste obtidas para ambos os métodos. O STR é melhor, em média,

quando consideramos todas as semanas posśıveis do perfil (ou seja, 9) e perde quando

consideramos uma quantidade pequena de semanas mais recentes. Todavia, pela análise

conduzida ao longo da Seção 3.3, devemos observar que se o interesse é obter maior ajuste

médio para valores pequenos de τ (menores que 5, digamos), então, a seleção de outros

perfis (6, 7 e 8) poderia render melhores ajustes no método STR.

Finalmente, avaliamos a evolução do ajuste obtido através de cada uma das nove

medidas consideradas (conforme Definições 3.1-3.3) ao longo dos diferentes triângulos de

run-off observados. Utilizamos todas as semanas dispońıveis (τ = 9 para efeito do cálculo

do ajuste). As evoluções do RMSE, MAE e MAPE no critério ponto a ponto são

exibidas nas Figuras 34, 35 e 36, respectivamente. As mesmas medidas obtidas para o

critério agregado parcial são apresentadas nas Figuras 37, 38 e 39; por fim, exibimos – e

na mesma ordem – os ajustes do critério agregado total nas Figuras 40, 41 e 42.

As Figuras 34-42 evidenciam que, ao menos quando levamos todas as semanas do

perfil de atraso em consideração (τ = 9 = r), o método STR obtém melhor ajuste

para cada triângulo de run-off considerado. Tal resultado independe do recorte anaĺıtico

(ponto a ponto; agregado parcial; agregado total) ou da medida de ajuste considerada

(RMSE; MAE; MAPE). A pandemia afeta (como ocorreu com os erros de imputação)

a qualidade do ajuste. Na medida em que a curva de casos se acelera, o ajuste se deteriora

para ambos os métodos em cada uma das nove medidas de ajuste consideradas. O efeito

é menos acentuado na medida MAPE para o método STR. Além disso, parece haver um

ajuste mais rápido do STR em relação à dinâmica da pandemia. Após o pico de casos,

o ajuste no STR melhora substancialmente, enquanto no CLD, não. Aparentemente,

quando a curva evolui na direção contrária (queda dos casos), o STR responde bem. O

ajuste do CLD, após uma breve melhora, volta a piorar.
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Figura 34: RMSEPP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 35: MAEPP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 36: MAPEPP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)
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Figura 37: RMSEAP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 38: MAEAP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 39: MAPEAP ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)
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Figura 40: RMSEAT ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 41: MAEAT ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)

Figura 42: MAPEAT ao longo dos diferentes triângulos de run-off (τ = 9)
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4 Conclusões

Este trabalho apresentou uma proposta de correção de atrasos na notificação dos casos

confirmados de COVID-19, na qual o Modelo Estrutural foi utilizado para imputar valores

na série temporal obtida por meio do empilhamento das linhas de um triângulo de run-off.

Ao representar o Modelo Estrutural como um Modelo em Espaços de Estados, a tarefa da

imputação é simplificada como uma rotina de suavização de Kalman, já bem estabelecida

na literatura de séries temporais. Embora as análises deste trabalho tenham sido feitas a

partir do Modelo Estrutural, destacamos que diversos outros modelos de séries temporais

poderiam ser empregados com a mesma finalidade, desde que se consiga utilizar uma

representação em espaço de estados para os mesmos. Nossa escolha do Modelo Estrutural

se deu por sua simplicidade (de compreensão, implementação computacional, estimação

e de representação em espaço de estados). Além disso, por construção, a série temporal

obtida por meio do emplihamento das linhas do triângulo de run-off (na forma cumulativa)

deve exibir um padrão periódico e, possivelmente, alguma tendência – por conta da própria

evolução da pandemia. Neste sentido, reforçamos que o Modelo Estrutural é uma opção

bastante tradicional para a modelagem de séries temporais com tendência e sazonalidade.

O método apresentado foi ilustrado por meio de uma aplicação a dados reais de ca-

sos confirmados de COVID-19 em residentes do munićıpio de Niterói, correspondente

ao peŕıodo que se inicia na décima terceira semana epidemiológica de 2020 e termina na

trigésima oitava semana epidemiológica de 2021 (última semana epidemiológica dispońıvel

no momento em que a base de dados foi obtida). Através desse recorte foi posśıvel obser-

var a evolução da pandemia com relação ao número de casos da doença tanto por semanas

de notificação, quanto por semanas de ińıcio dos sintomas. Destacamos a existência de

uma certa tendência em que o total de casos por ińıcio de sintomas seja superior ao

total de casos notificados quando os primeiros estão aumentando, enquanto em contra-

partida, quando os números de casos por ińıcio dos sintomas estão em decĺınio acentuado,

a tendência é do total de casos por semana de notificação superar o total de casos por

ińıcio dos sintomas. Sabendo disso, ao considerarmos o fato de que o ińıcio dos sintomas
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tipicamente ocorre entre a data na qual o indiv́ıduo foi infectado e a data da notificação –

sugerindo, portanto, ser a mais realista quanto ao momento da infecção –, conjecturamos

que a curva de ińıcio de sintomas deve refletir melhor a evolução da pandemia. Desta-

camos, ainda, os problemas gerados pelo o atraso das notificações: além da possibilidade

que o histórico da evolução dos casos varie abruptamente quando atualizado, é notório

que nas últimas semanas de ińıcio de sintomas costumamos observar uma queda abrupta

nos casos por causa dos atrasos na notificação e que, por diversas vezes, esse padrão não

reflete a verdadeira evolução da pandemia – o que justifica ainda mais o emprego de

correções como a discutida neste trabalho.

Tendo em vista a necessidade de escolher um perfil de atrasos para efetuar a correção,

recorremos às análises exploratórias, verificando que para o peŕıodo em questão, na mai-

oria das semanas, menos de 10% dos casos foram notificados com mais de 15 semanas de

atraso, e que em muitas delas esta proporção não chega a 5%. Além disso, ao examinar-

mos medidas descritivas que levam em consideração todas as semanas, constatamos que a

grande maioria dos casos (93.1%) foram notificados com menos de 10 semanas de atraso,

e que o atraso médio observado no peŕıodo foi de 2.4 semanas, não ultrapassando a marca

de 4.5 semanas. Sendo assim, após definirmos as medidas de ajuste empregadas (RMSE,

MAE e MAPE) – medidas estas associadas aos erros das estimativas quando compa-

radas aos valores efetivamente observados –, bem como cada possibilidade de correção

(ponto a ponto, agregado parcial e agregado total), selecionamos, dentre os perfis de 5 a

15 semanas de atraso, o melhor perfil no sentido de minimizar a imprecisão dos ajustes:

o perfil que leva em consideração 9 semanas de atraso. Este perfil obteve, na maior parte

das vezes, as melhores medidas de ajuste quando consideramos a correção por meio dos

ajustes agregados parciais e agregados totais. Cabe advertir, porém, que quando se fala

de ajustes ponto a ponto, perfis com menor número de semanas de atraso parecem se

adaptar melhor à estimação. Ainda assim, como para o contexto prático – de correção –

interessam o ajuste agregado parcial e o ajuste agregado total, seguimos com a adoção do

perfil de 9 semanas.

Destacamos que as análises conduzidas foram baseadas, principalmente, nos triângulos

de run-off ampliados que, basicamente, adicionam linhas de observações prévias às que

seriam consideradas no triângulo de run-off tradicional (quadrado). A justificativa para

o ampliamento se dá pois, além de não interferir no número de parâmetros à serem

estimados, teoricamente, quanto maior o número de observações da série temporal, melhor

será a qualidade na estimação dos parâmetros do modelo associado.
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Finalmente, ao selecionar 9 semanas como perfil de atraso (de forma geral, o maior

atraso nas notificações em semanas a ser considerado no triângulo de run-off), comparamos

a performance do Modelo Estrutural com a obtida pelo tradicional método Chain-Ladder.

Tipicamente, encontramos melhor ajuste com o método baseado no Modelo Estrutural,

que é superado pelo método Chain-Ladder apenas quando ignoramos os erros de im-

putação a partir da terceira semana mais recente – o que não é desejado, do ponto de

vista prático, uma vez que decisões sobre intervenções costumam levar em conta não só

o estado atual da pandemia, mas, sua evolução recente também. Encontramos fortes

evidências de que o ritmo da pandemia tem impacto direto sobre a qualidade da im-

putação em ambos os casos. Todavia, o ajuste às tendências de crescimento ou queda da

curva de casos tende a ser pior quando usamos o método Chain-Ladder.

Deixamos como sugestão dois temas metodológicos para trabalhos futuros: (i) inves-

tigar a qualidade da imputação quando o Modelo Estrutural é substitúıdo por alguma

alternativa na qual tendência e sazonalidade sejam modelados (como, por exemplo, em

modelos do tipo SARIMA); (ii) incorporar algum tipo de efeito cauda na análise que leve

em conta o total de casos notificados com mais de r semanas de atraso (sendo r o perfil de

atraso) como se os mesmos representassem uma coluna adicional do triângulo de run-off.

Do ponto de vista aplicado, seria interessante também comparar a abordagem proposta

com outros métodos mais recentes, como o apresentado em (BASTOS et al., 2019), por

exemplo.
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CODEçO, C. T. et al. The epidemic wave of influenza a (h1n1) in brazil, 2009. Cadernos
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APÊNDICE 1 -- Método de imputação

Chain Ladder

O método Chain-Ladder clássico utiliza de um algoritmo determińıstico para prever

valores ausentes de um triângulo de run-off com base em seu histórico. Assume-se que

de um peŕıodo k para o seguinte k + 1 (de uma coluna para outra, ou neste caso, de

uma semana para outra) há uma função fk que explica a evolução dos valores, a qual

pode ser chamada de taxa de evolução. As taxas de evolução entre um peŕıodo k e

k + 1 são calculadas através de uma média ponderada, com os valores Ci,k e Ci,k+1 (para

i, k = 1, · · · , n) de um triângulo de run-off cumulativo, através da seguinte expressão:

fk =

∑n−k
i=1 Ci,k+1∑r−k
i=1 Ci,k

.

Muitas vezes, não é adequado supor que a primeira coluna esteja totalmente desen-

volvida. Uma abordagem t́ıpica é extrapolar as taxas de evolução, assumindo um modelo

linear em escala logaŕıtmica, por exemplo. O método visto em (MACK, 1991; MACK,

1993), do qual se fez uso neste trabalho, supõe, para i = 1, ...,m e k ≤ n+ 1− i, e com o

intuito de prever Ci,k para k > n+ 1− i, que:

• E[Fi,k|Ci,1, Ci,2, . . . , Ci,k],= fk, com Fi,k =
Ci,k+1

Ci,k
;

• Var(
Ci,k+1

Ci,k
|Ci,1, Ci,2, . . . , Ci,k) =

σ2
k

wi,kC
α
i,k
;

• {Ci,1, Ci,2, . . . , Ci,n} e {Cj,1, Cj,2, . . . , Cj,n} são independentes para o peŕıodo de ori-

gem i ̸= j.

com wi,k pertencente à [0, 1], e α pertencente à {0, 1, 2}. Se essas suposições são verda-

deiras, o modelo Chain-Ladder traz estimativas não viesadas para dados do tipo IBNR

(Incurred But Not Reported).
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