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Muito se falou, nestes tempos impensáveis, de “modelos matemáticos” para a COVID. Esses modelos não são mais do que
sistemas de equações diferenciais (ou às diferenças) para modelar a dinâmica da epidemia.
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Figura 1 - Dinâmica do modelo SIR.
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lução dos casos detectados até 22 de Março: uma
exponencial quase perfeita, com uma taxa de crescimento diário de 32 %. Isto correspondia aproximadamente a duplicar os casos todos os dois dias e meio.
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Figura 2 - Evolução dos casos nas primeiras 3 semanas
encaminhando-se
para
um
pico
(fig.
3). 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
Embora
os números
O resultado deste processo foi controlar a curva de infectados activos
interrompendo
a
O modelo SIR permite utilizar estes dados para
da DGS
não
este cálculo
directamente
faseestimar
exponencial.. A curva
inflectiu
a 31permitam
de Março, crescendo
cada vez
mais devagar edevido à
de R0 se para
o R0 de Portugal. Com efeito, a partir da definição
falta
do número
um método
encaminhando-se
umde
pico.fiabilidade
Embora os números
da DGSde
nãorecuperados,
permitam este cál
cálculo
o expoente r em (2) escreve-se r = (R0 - 1) a em
que 1/a devidodesenvolvido
em paralelo
João Seixas
e em colabodirectamente
à falta de fiabilidaded
fiabilidadedo
númerocom
de recuperados,
um (IST)
método
é o tempo médio em que um doente está infeccioso
– o em paralelo
raçãocom
com
Pereira
permite-nos
estimar
a curva
desenvolvido
JoãoJosé
SeixasCarlos
(IST) e em
colaboração
com José Carlos
Pereira
que
para
a
COVID
é,
em
média,
de
10
a
14
dias.
Resolpermite-nos
nos estimarde
a curva
de infectados
activos;
o picoterá
terá acontecido
entre
9 e 15
de15
Abril,
infectados
activos;
o
pico
acontecido
entre
9
e
de
Evolução dos casos nas primeiras 3 semanas
com cerca
infectados
vendo para R0 obtemos uma estimativa de 3,77,
o quede 15.000Abril,
comactivos
cercaem
desimultâneo.
15 000 infectados activos em simultâneo.
está de acordo com o valor actualmente aceite na literatura (valor mais provável 3,68, intervalo
estes dados
para estimar
o 𝑅𝑅
0 de Portugal. Com efeito, a partir
de confiança
[2,86;
4,75]).
e 𝑟𝑟 em (2) escreve-se 𝑟𝑟 𝑟 𝑟 𝑟𝑅𝑅0 − 1)𝛼𝛼𝛼 em que 𝛼𝛼 é o tempo médio
Como todos hoje sabemos, os objectiioso – ovos
quedas
para
a COVIDde
é,contenção
em média, adoptade 10 a 14 dias.
medidas
uma estimativa
de
3.77,
o
que
está
de
acordo
com o valor
das tiveram o objectivo de “baixar o R”,
ra (valordiminuindo
mais provável
3.68,
intervalo
de
confiança
o número de reprodução do 2.86-4.75).
seu valor original para um valor abaixo
objectivos das medidas de contenção adoptadas tiveram o
de 1 e controlando o surto. Também
inuindoeste
o número
de reprodução
seu valor original para um
processo
tem umadointerpretação
o o surto.
Também
este
processo
tem
uma interpretação
matemática muito clara. Recordemos
𝛽𝑁
onde𝑁𝑁Né aé população
a população
rdemosque
que 𝑅𝑅0 𝑟 , onde
total e 1�𝛼𝛼 é o
𝛼
total
e 1/a é Sobre
o período
emé possível
que um agir;
do- quanto a 𝛼𝛼, o
ermanece
infeccioso.
𝑁𝑁 não
ente
permanece
infeccioso.
Sobre
N
não
ção de casos e o seu isolamento permitem aumentar
é possível
agir;
quanto
a a, oé aumento
Contudo,
para uma
acção
de choque
necessário intervir no
da eficácia de detecção de casos e
o seu isolamento permitem aumentar
o seu valor.tem
Contudo,
o SIR, oprogressivamente
coeficiente de transmissão𝛽𝛽
a expressão
para uma acção de choque é necessário
𝛽𝛽 no
𝑟 𝛽𝛽parâmetro
𝛽 𝛽𝛽,
b.
intervir
Ora, por
do modelo
SIR, por contacto.
os per capita
e 𝛽𝛽 éconstrução
a probabilidade
de transmissão
Figura 3 - Modelação do número de infectados activos em Portugal (Julho 2020)
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O período que se seguiu ao desconfinamento (iniciado a 4 de Maio)) trouxe novas incógnitas;
das tomadas. Reduzir o número de contactos foi conseguido
apesar das medidas
as de distanciamento, uso generalizado de máscaras e restrições, o
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O período que se seguiu ao desconfinamento (iniciado a 4
de Maio) trouxe novas incógnitas; apesar das medidas de
distanciamento, uso generalizado de máscaras e restrições,
o acréscimo de mobilidade trouxe inevitavelmente o aumento da probabilidade de contágio. Assistimos assim, como
previsto no final de Maio por Manuel do Carmo Gomes (professor da FCUL e colaborador da DGS), à formação de uma
nova onda no Verão, de mais baixa amplitude e muito maior
comprimento de onda. Essa onda, concentrada na zona da
Grande Lisboa, teve o seu pico por volta de 10 Julho e, se
tudo se mantivesse na mesma, teria a sua conclusão em
final de Agosto.

No entanto, as condições fronteira estão sempre a mudar:
as fases de desconfinamento progrediram, e a 1 de Julho o
País abriu as fronteiras, o que pode em particular ter como
efeito um aumento dos casos importados. Esse aumento
ainda não é visível no final de Julho, mas é possível que
venha a sentir-se à medida que o Verão progride. Praticamente certa é a existência de uma segunda vaga do vírus
na Europa na estação de Outono-Inverno; Manuel do Carmo Gomes receia um ressurgimento da doença a partir de
Outubro. Esse ressurgimento, sob a forma de uma segunda
vaga pode já ter chegado, em finais de Julho, a alguns países europeus.
ma segunda vaga
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Se isso
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nestede
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tão vulneráveis como em Março passado. Com efeito, terão passado pela infecção, estando imunes a uma segunda
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Dificilmente uma segunda vaga terá o impacto que teve esta
primeira. Mas a solução definitiva para a pandemia reside
na imunidade de grupo, que parece impossível de atingir
sem uma vacina. Até lá, teremos de viver com este “novo
normal”.
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