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Para cada contaminado por Covid-19 no RS, estima-se até 12 casos não notificados

Para cada 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, 
estima-se que existam entre 500 e 2.900 casos reais de 
Covid-19 e apenas 108 casos notificados. As informações 
são do segundo relatório do projeto EPICOVID19, uma 
pesquisa sobre a proporção da população com anticorpos 
para o novo coronavírus coordenada pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), com a participação de outras 
universidades do estado, do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e com financiamento do Instituto 
Serrapilheira, Unimed Porto Alegre e Instituto Cultural 
Floresta. 

Isso significa que, de acordo com o novo levantamento, 
para cada caso notificado no RS, estima-se que existam 
entre 5 e 26 casos não notificados. 

Ou seja: mesmo no cenário mais conservador, cada caso 
notificado representaria cinco subnotificações. “A pesquisa 
foi desenhada para enxergar o iceberg como um todo, 
muito além da sua parte visível”, diz o epidemiologista 
Pedro Hallal, coordenador do projeto e reitor da UFPel.

Os pesquisadores realizaram 4.500 testes na população do 
RS, dos quais seis (0,13%) tiveram resultado positivo 
(considerando que a margem de erro da prevalência varia 
de 0,05% a 0,29%).  Mesmo que o número de casos 
positivos seja muito baixo, ele sugere que o número de 
pessoas com anticorpos pode variar de 5.650 a 32.770 no 
estado no Estado e que a taxa de letalidade está entre 0.14 
e 0.8% (baseado no número de óbitos declarados no RS). 
 

Press Release

Os resultados poderão ser publicados pela imprensa a partir de 10 horas (horário de Brasília) desta quarta (29). No mesmo 

dia e hora, os pesquisadores farão uma coletiva de imprensa pelo Facebook do Governo do Rio Grande do Sul.



A nova etapa da pesquisa confirma também a alta 
transmissibilidade do vírus no ambiente doméstico. Apenas 
uma das seis pessoas testadas positivo para Covid-19 
morava sozinha. Nas outras cinco, foi identificada a 
presença de anticorpos para o novo coronavírus nos 
demais membros da família. No total, foram testados 12 
familiares dos quais 75% tiveram resultado positivo.

Importante destacar que o teste utilizado (WONDFO 
SARS-CoV-2 Antibody Test) avalia anticorpos produzidos 
pelo organismo após a infecção de cerca de duas semanas 
antes da coleta -- e não identifica o vírus ativo logo após o 
contágio. Este teste foi recentemente avaliado como uns 
dos melhores no mercado atual.

A primeira fase do projeto, divulgada em 15 de abril, 
apontou sete subnotificações para cada caso confirmado 
de Covid-19 no RS. O próximo resultado -- da terceira fase 
-- deve ser divulgado em cerca de 15 dias. 

Os dados obtidos no atual estágio da pandemia são 
similares aos coletados em outros países como Áustria e 
Islândia. Eles se referem exclusivamente ao estado do Rio 
Grande do Sul, mas o EPICOVID19 também será replicado 
no Brasil inteiro. A previsão é de, a partir de 5 de maio, 
coletar amostras em 133 cidades em todos os estados. Em 
cada fase, serão realizados mais de 33 mil testes, 
totalizando quase 100 mil ao final das três fases previstas.

 

 

Press Release

Os resultados poderão ser publicados pela imprensa a partir de 10 horas (horário de Brasília) desta quarta (29). No 

mesmo dia e hora, os pesquisadores farão uma coletiva de imprensa pelo Facebook do Governo do Rio Grande do Sul.



Por que o estudo é 
importante?

Estatísticas oficiais são baseadas em 
casos confirmados, os quais 

representam uma pequena parcela 
da população infectada

Não há relato na literatura de uma 
região com dois estudos 
populacionais repetidos, 
analisando tendências

Foto: Daniela Xu  (autorizada pelo participante)
O diferencial do estudo é 

observar uma mesma população 
ao longo do tempo



Quais os objetivos 
principais?

 1 - Estimar o % de 
gaúchos com anticorpos 
para o vírus SARS-CoV-2

2 - Avaliar a velocidade de 
expansão da infecção ao 

longo do tempo

3 - Determinar o % de 
infecções assintomáticas 

ou subclínicas

4 - Obter cálculos precisos 
da letalidade
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Regiões

1. Porto Alegre
2. Canoas
3. Pelotas
4. Caxias do Sul
5. Santa Cruz do Sul
6. Santa Maria
7. Passo Fundo
8. Ijuí
9. Uruguaiana

População gaúcha: 11,3 milhões

 

Cidades da 
amostra 

31%
da população do RS



FASE 2 
(25-27/04)

Foto: Daniela Xu  (autorizada pela participante)

Foto: Daniela Xu  (autorizada pelos participantes)

“Epidemiologists need dirty hands, but 
a clean mind” (Geoffrey Rose)



 O teste rápido 
(anticorpos)

4 estudos de validação

O teste representa a realidade de 
duas semanas atrás

Sensibilidade: 84,8%

Especificidade: 99,0%

15,2% falsos negativos

1,0% falsos positivos



Resultados

Caxias do Sul 500
Ijuí 500

Passo Fundo 500
Pelotas 500

Santa Cruz do Sul 500
Uruguaiana 500
Santa Maria 500
Porto Alegre 500

Canoas 500
TOTAL 4.500



Quando os números são pequenos, é 
necessário ter cuidado na 
interpretação das estimativas

Todas as estimativas apresentadas 
possuem margens de erro

Resultados



Quais os objetivos 
principais?

 1 - Estimar o % de 
gaúchos com anticorpos 
para o vírus SARS-CoV-2

2 - Avaliar a velocidade de 
expansão da infecção ao 

longo do tempo

3 - Determinar o % de 
infecções assintomáticas 

ou subclínicas

4 - Obter cálculos precisos 
da letalidade



Resultados

testes4.500
testes positivos6
da população com anticorpos0,13%
infectado a cada 769 habitantes1
pessoas com anticorpos no RS15.066

0,05-0,29

5.650-32.770



Resultados

FASE 1 
(11-13/04)

FASE 2 
(25-27/04)

Sem diferença 
estatisticamente 

significativa



Resultados dos 
familiares

Caso 1: Porto Alegre 1+

Caso 2: Porto Alegre 4+

Caso 3: Porto Alegre 0

Caso 4: Pelotas

Caso 5: Santa Maria

Caso 6: Canoas

1+ 1-

1+

2+ 2-

Resultados 
dos familiares

Resultados 
dos familiares



▪ Para cada 1 milhão de habitantes no RS, estima-se que existem 

Resultados

▪ Para cada caso notificado no RS, existem 

1.300
INFECTADOS REAIS

ao redor de

12 casos não notificados
(5-26)

108
NOTIFICADOS



Dados 
internacionais

Estudos populacionais Estudos com voluntários

N=1.541 N=2.283



Letalidade

Resultados

▪ Baseada em casos notificados:

▪ Baseada no total de casos:

3,6%
49 / 1.350

0,33% 49 / 15.066 (0,15-0,87)



Resultados - 
distanciamento 
social 58,3%

atividades 
essenciais

 21,1%
em casa o 

tempo todo

 20,6%
diariamente

FASE 1 
(11-13/04)

FASE 2 
(25-27/04)

53,4%
atividades 
essenciais 28,3%

diariamente

 18,3%
em casa o 

tempo todo



Estudo nacional

133 cidades

Todos os estados



Conclusões

Prevalência segue baixa no Estado
Recomenda-se testagem e busca ativa

Assim como estudos prévios
Casos confirmados: ponta do iceberg
Superestimativa da letalidade

Letalidade varia com idade
Letalidade baixa, mas relevante na população
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