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257 PALAVRAS.

E

sta compilação reúne 11 artigos publicados no Jornal GGN, entre 2/4 e
19/5/2020. Como a urgência e a pressa geradas pela crise em curso –
aliadas a uma miopia mal corrigida – costumam resultar em erros de
digitação, passei a publicar versões corrigidas (ou com menos erros) no
blogue Poesia Contra a Guerra. Incorporei aqui essas correções. Além
disso, no processo de edição, corrigi erros adicionais (sempre que os detectei) e promovi ajustes pontuais. Não alterei o conteúdo, mas removi
certos trechos que aqui soariam excessivamente redundantes. O objetivo foi tão somente facilitar a leitura.
Os capítulos 9 e 10 sofreram intervenções mais significativas. No
caso do capítulo 9, desmembrei a parte final do artigo, a qual aparece
aqui como um apêndice. No caso do capítulo 10, incorporei os ajustes e
as correções que foram originalmente publicados em uma nota que
apareceu no dia seguinte ao da publicação do artigo.
Eis as datas de publicação dos originais, tanto no Jornal GGN
(GGN) como no Poesia Contra a Guerra (PCG): capítulo 1 (PCG e GGN,
em 2/4); cap. 2 (GGN, em 7/4; PCG, em 9/4); cap. 3 (PCG e GGN, em
11/4); cap. 4 (PCG e GGN, em 16/4); cap. 5 (PCG e GGN, em 21/4); cap.
6 (PCG e GGN, em 24/4); cap. 7 (PCG, não foi publicado; GGN, em
28/4); cap. 8 (PCG, em 30/4; GGN, em 1/5); cap. 9 (PCG e GGN, em 6/5);
cap. 10 (PCG, em 13 e 14 [nota]/5; GGN, em 14 e 15 [nota]/5); e cap. 11
(PCG, em 18/5; GGN, em 19/5).
O autor.
Viçosa MG, em 20/5/2020.

CAPÍTULO 1.

EVIDÊNCIAS INICIAIS DE QUE A PANDEMIA
ESTÁ ARREFECENDO.

A

s estatísticas mundiais a respeito da pandemia da Covid-19 (provocada
pelo Sars-CoV-2) não são todas igualmente confiáveis. Alguns governos
são displicentes ou estão deliberadamente omitindo ou manipulando as
estatísticas. É uma situação preocupante e que pode ter consequências
desastrosas, tanto em termos científicos como de saúde pública. Vale
lembrar que modelos construídos com base em dados distorcidos costumam gerar previsões equivocadas. E tais equívocos podem resultar
em riscos desnecessários à saúde e ao bem-estar da população.
Tenho acompanhado as estatísticas mundiais a respeito da Covid-19
por meio de um painel da Universidade Johns Hopkins.1 Mais recentemente, passei a cotejar os números ali presentes com os dados divulgados pelo sítio Worldometer.2 Há uma pequena defasagem entre os
dois (cronológica, talvez). Mas eu não notei qualquer distorção sistemática nas estatísticas.
Analisei separadamente os dados encontrados nos dois painéis, ainda que os resultados aqui reportados se refiram tão somente aos números obtidos no painel do Worldometer. Caso eu tivesse me apoiado nos
dados da UJH, as conclusões seriam essencialmente as mesmas.
1. S A RS- CO V- 2 .

O novo coronavírus (Sars-CoV-2) que emergiu em Wuhan, no fim de
2019, rapidamente se espalhou por todas as províncias chinesas. O
número de infectados em todo o mundo vem escalando desde o início de
2020. E o problema logo adquiriu contornos mundiais. Em 1/3, tínhamos 6.567 casos fora da China, em 58 países de diferentes continentes.
Em 11/3, a OMS classificou a Covid-19 – até então uma emergência
mundial – como uma pandemia.
Embora a disseminação do Sars-Cov-2 seja hoje uma preocupação
planetária, há uma nítida concentração nas estatísticas, tanto no número de casos como no número de mortes. Os 20 países mais afetados
concentram 91% dos casos (de um total de 859.796) e 96% das mortes
1
2

Painel Mapping 2019-nCov (Johns Hopkins University, EUA).
Painel Worldometer: Coronavirus (Dadax, EUA).

(de um total de 42.345).3 A taxa de letalidade nesses países está em
torno de 5,2%.4
Para investigar o avanço da Covid-19, eu calculei uma taxa de crescimento diário no número de novos casos ao longo do mês de março.
Essa taxa (representada aqui pela letra grega minúscula beta) foi definida como β = ln [Y(t+1)/Y(t)], onde Y(t+1) é o número de indivíduos
infectados no dia (t+1), Y(t) é o número de infectados no dia anterior e
ln indica logaritmo natural (base e).
Quando os valores de β são colocados em um gráfico (Fig. 1.1), três
agregados de pontos podem ser identificados:5
Entre 1 e 10/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento variou entre β = 0,0208 (dia 2) e β = 0,03915 (dia 10);
Entre 11 e 17/3, quando a taxa variou entre β = 0,0592 (dia 11) e β
= 0,0828 (dia 17); e
Entre 18 e 28/3, quando a taxa variou entre β = 0,0988 (dia 18) e β
= 0,1214 (dia 26).
A julgar pelos resultados, a curva que a pandemia está a descrever
(tempo v. número de casos) teria passado pelo seu ponto de inflexão por
volta do dia 26, quando a taxa de crescimento bateu no teto – i.e., atingiu seu valor máximo e iniciou uma trajetória declinante. A partir de
28/3, a distribuição dos pontos prosseguiu em um patamar visivelmente inferior, sugerindo a formação de um quarto agregado. As estatísticas dos próximos dias nos dirão se tal prognóstico é acertado ou não.
2. CO M EN T ÁRIO S A D ICIO NAI S & S UG E S T Õ E S .

A extensão dos agregados e as distâncias entre eles já podem ser um
reflexo das medidas tomadas mundo afora. Já há algumas evidências
de que tirar o plugue da tomada, diminuindo o contato social entre os
indivíduos, foi uma decisão das mais acertadas.

Números relativos a 31/3. Naquele dia, os 20 países com mais casos registrados
eram EUA, Itália, Espanha, China, Alemanha, França, Irã, Reino Unido, Suíça, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Áustria, Coreia do Sul, Canadá, Portugal, Brasil, Israel,
Noruega e Austrália. Em 1/4, a Suécia tomou o lugar da Noruega, afastando a Austrália das 20 primeiras posições.
4 Itália (11,4%) e Espanha (8,8%) empurram a média para cima. Israel, Austrália e
Noruega (todos com menos de 1%) puxam a média para baixo. A julgar pelas estatísticas, 172 mil indivíduos já receberam alta, o que corresponderia a 22% dos casos.
China (93%), Coreia do Sul (56%) e Irã (33%) lideram os percentuais de recuperação.
5 Se a pandemia seguisse o valor mais alto de β, o número de casos dobraria a cada
5,7 dias; seguindo o valor mais baixo, o número dobraria a cada 33,3 dias.
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Admitindo que os resultados apresentados aqui ofereçam um quadro
realista do que se passou com a Covid-19 ao longo do mês de março, é
bem provável que a queda (pós-26/3) no valor de β esteja a sinalizar que
as medidas de distanciamento social vêm surtindo efeito. E esses resultados também sustentam a afirmação de que as medidas devem ser
mantidas (em múltiplas escalas: local, regional, nacional etc.), ao menos por mais uma ou duas semanas. Suspendê-las de maneira atabalhoada ou precipitada pode por tudo a perder, fazendo com que tenhamos pela frente uma nova escalada no número de casos e, por extensão,
no número de mortes. ◄

Fig. 1.1. Variação na taxa de crescimento diário (eixo vertical, em %)
no número de casos da Covid-19, entre 1 e 31/3. Três agregados estão
indicados (azul, amarelo, vermelho) e um quarto parece estar em formação (amarelo). A linha unindo os pontos é a média móvel.

CAPÍTULO 2.

NÓS BATEMOS NO TETO?
PROPÓSITO. – Este artigo estende e atualiza as conclusões apresentadas no
capítulo anterior. RESUMO. – Para avaliar a disseminação em curso da Covid19 em escala global, eu calculei uma taxa de crescimento diário no número de
indivíduos infectados com o Sars-CoV-2 ao longo do mês de março. De acordo
com os resultados, a curva que a pandemia está a descrever (em escala global)
teria alcançado o seu ponto de inflexão por volta de 26/3, quando a taxa de crescimento alcançou o seu valor máximo e iniciou uma trajetória declinante. Sou
de opinião que a queda no valor da taxa é uma indicação de que a luta contra a
pandemia (e.g., adotando o distanciamento social) pode ser bem-sucedida. IMPLICAÇÕES. – Embora alguns personagens da vida pública brasileira vivam a
semear o medo e a desinformação, não estamos em nenhuma situação caótica
ou incontrolável.

E

m 31/12/2019, a Organização Mundial de Saúde (Escritório de Representação na China) foi informada de casos de pneumonia de etiologia
desconhecida detectados em Wuhan, a capital da província de Hubei e
uma das chamadas cidades centrais, com mais de 11 milhões de habitantes. Entre 31/12 e 3/1/2020, foram registrados 44 casos de pacientes
com pneumonia de etiologia desconhecida. Nesse período, o agente causal permaneceu ignorado. Em 7/1, as autoridades chinesas anunciaram
que um novo tipo de coronavírus havia sido isolado.
O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2)
rapidamente se espalhou por todas as províncias chinesas antes de ser
exportado. Em 12/2, havia 45.171 casos confirmados, 441 deles fora da
China (24 países). Em 1/3, já eram 87.137 casos, 7.169 deles fora da
China (58 países, em todos os continentes exceto a Antártida). Em 11/3,
a crescente epidemia da doença do coronavírus 2019 (Covid-19), anteriormente classificada pela OMS como uma emergência de saúde pública
de interesse internacional, foi caracterizada como uma pandemia.
Estou acompanhando as estatísticas mundiais da Covid-19 por meio
de dois painéis, um da Universidade Johns Hopkins e o outro do sítio
eletrônico Worldometer.6 Embora os resultados reportados aqui sejam
baseados nos totais diários obtidos no último, as conclusões da análise
seriam essencialmente as mesmas, caso eu tivesse usado os dados do
primeiro.

6

Ver notas 1 e 2.

1. A TA X A D E CR E S CI ME N T O P AR O U D E CR E S CE R.

Para avaliar a disseminação em curso da COVID-19 em escala global,
eu calculei uma taxa de crescimento diário no número de novos casos
ao longo do mês de março. Esta taxa (β) foi definida como β = ln [Y(t +
1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de casos no dia (t + 1), Y(t) é o número de casos no dia anterior, e ln indica logaritmo natural.
Quando os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico
(Fig. 2.1), três agregados de pontos se tornam evidentes:
Entre 1 e 10/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento variou entre β = 0,0208 (dia 2) e β = 0,0392 (10);
Entre 11 e 17/3, quando a taxa de crescimento variou entre β =
0,0592 (11) e β = 0,0828 (17); e
Entre 18 e 28/3, quando a taxa de crescimento variou entre β =
0,0988 (18) e β = 0,1215 (26).
De acordo com os resultados, a curva que a pandemia está a descrever teria alcançado o seu ponto de inflexão por volta de 26/3, quando a
taxa de crescimento bateu no teto (i.e., β alcançou o seu valor máximo e
iniciou uma trajetória declinante). De 28/3 em diante, a distribuição
dos pontos passou a ocorrer em um nível notadamente inferior, sugerindo a formação de um novo agregado de pontos. As estatísticas dos
primeiros dias de abril (Fig. 2.1) estão de acordo com tal prognóstico.
2. D I S TA N CI A ME N T O S O CI A L .

Devemos ter em mente que as estatísticas globais a respeito da pandemia da Covid-19 devem ser vistas com alguma cautela. E há mais de
uma razão para ser cauteloso. Em primeiro lugar, a pandemia em curso
pode ser afetada por diferenças sazonais entre os hemisférios Norte e
Sul. Há ainda o fato de que alguns países estão mais distantes (física
ou culturalmente) do epicentro (móvel) da pandemia do que outros. Em
terceiro lugar, há o problema de que autoridades de diferentes países
(ou mesmo de diferentes regiões de um mesmo país!) nem sempre adotam o mesmo critério para calcular as mortes causadas pela Covid-19.
Por fim, mas não menos importante, há o fato de que alguns governos
podem deliberadamente omitir ou manipular os dados.
Apesar disso, sou de opinião que a queda na taxa de crescimento é
uma indicação de que a luta contra a pandemia (e.g., adotando o distanciamento social) pode ser bem-sucedida. O distanciamento social (a
rigor, trata-se de distanciamento espacial) pode ser efetivo e eu diria
que a figura 2.1 pode ser a expressão visual do impacto positivo de tal

procedimento. Houve inicialmente uma forte resistência contra a adoção do distanciamento social, especialmente por parte de políticos e
empresários. Com o avanço da pandemia, no entanto, diversos governos
anunciaram que algum grau de distanciamento teria de ser adotado.
E o distanciamento está dando resultado.
Na verdade, já começaram a surgir evidências de que diminuir o
contato social entre os indivíduos (ou tirar o plugue da tomada) foi uma
sábia decisão. Ignorar tal procedimento ou interrompê-lo cedo demais,
no caso dos países que o adotaram, pode ter consequências desastrosas
(e.g., nós podemos nos deparar novamente com uma escalada acelerada
no número de casos e, por extensão, no número de mortes). ◄

Fig. 2.1. Variação na taxa de crescimento diário (eixo vertical; β expresso em porcentagem) no número de infectados na população mundial, entre 1/3 e 6/4. Três agregados de pontos estão indicados (A-C) e um
quarto parece estar em formação (D). Em alaranjado, os resultados de
março (1-31/3); em verde, os de abril (1-6/4).

CAPÍTULO 3.

NO RITMO ATUAL, O PAÍS TERÁ ENTRE 6,5 E
21 MIL MORTES ATÉ O FIM DE ABRIL.
PROPÓSITO. – Este artigo oferece uma análise da situação da pandemia da
Covid-19 no âmbito exclusivo do nosso país. RESUMO. – Para avaliar a disseminação em curso da Covid-19 em escala nacional, eu calculei uma taxa de
crescimento diário no número de brasileiros infectados com o Sars-CoV-2. A
distribuição dos resultados descreve uma curva oscilante, ainda que a altura
das oscilações esteja a se estreitar. Em condições normais, este padrão poderia
ser interpretado como um abrandamento no número de novas infecções e, por
extensão, no número de mortes. Mas não vivemos em tempos normais. Ainda
assim, no entanto, uma interpretação otimista dos resultados me leva a fazer
duas projeções. De hoje (11) até o próximo dia 30/4, a depender da manutenção
de medidas efetivas de distanciamento social, as estatísticas nacionais deverão
totalizar entre 122 e 397 mil casos e entre 6,5 e 21 mil mortes. IMPLICAÇÕES. – São números assustadores, mas repito: são projeções otimistas. O boicote às medidas de distanciamento social – boicote esse promovido por quem
deveria estar hoje na linha de frente da luta contra a pandemia, em vez de estar escondido debaixo da cama (ou trancado dentro do banheiro) –, pode catapultar o crescimento dos números para um patamar ainda mais elevado. Além
de um sem número de vidas irreparavelmente destruídas, um crescimento ainda mais acelerado implicaria em gastos e esforços ainda mais elevados. Não seria exagero afirmar que o que está em jogo hoje não é a mera sobrevivência dos
mercados, mas a sobrevivência da própria sociedade brasileira.

1. S I TU A N D O O P RO BL E MA .

Nos dois capítulos anteriores, eu chamei a atenção para certos aspectos
do comportamento da pandemia da Covid-19 em escala global.
Houve quem estranhasse que os artigos estivessem a anunciar os
estertores da pandemia, ao mesmo tempo em que os números de casos e
de mortes em nosso país seguem escalando.
Talvez eu não tenha sido suficientemente claro ou enfático. (E peço
desde já desculpas por qualquer mal-entendido.) Mas o fato é o seguinte: As afirmações contidas nos dois capítulos anteriores, notadamente a
conclusão de que a pandemia estaria perdendo força, têm como alvo o
mundo inteiro – i.e., o conjunto de países cujos dados (precisos ou imprecisos, exatos ou inexatos, parciais ou completos) serviram de base
para as análises feitas por mim. Significa também que as conclusões
apresentadas ali não podem ser aplicadas ou transpostas mecanicamente para esse ou aquele subconjunto particular de dados (e.g., países
ou estados).

Dito isso, caberia agora dizer que o presente artigo tem como alvo
exclusivo de sua análise a situação da pandemia da Covid-19 em território brasileiro.
2. C A LCU L AN D O U M A TA X A D E C RE S CI M EN TO .

Estou acompanhando as estatísticas da Covid-19 por meio de dois painéis, um da Universidade Johns Hopkins e o outro do sítio eletrônico
Worldometer.7 Embora os resultados reportados aqui sejam baseados
nos totais diários obtidos no último, as conclusões da minha análise
seriam essencialmente as mesmas, caso eu tivesse usado os dados do
primeiro.
Para avaliar a disseminação da Covid-19 em escala nacional, eu calculei uma taxa de crescimento diário no número de novos casos, entre
21/3 (quando o número de indivíduos infectados chegou a 1 mil) e 10/4
(quando o número de mortes chegou a 1 mil). Esta taxa (β) foi definida
como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de indivíduos infectados no dia (t + 1), Y(t) é o número de infectados no dia anterior, e
ln indica logaritmo natural.
Se os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico (Fig.
3.1),8 dois agregados de pontos podem ser identificados:
Entre 21 e 30/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento
declinou desde β = 0,2718 (22) até β = 0,0842 (30); e
Entre 31/3 e 6/4, quando a taxa de crescimento, após uma inesperada e significativa escalada (30-31/3), tornou a declinar, dessa
vez desde β = 0,2109 (31) até β = 0,0793 (6).
3. A TA X A D E CR E S CI M E N T O ES T Á A O SC I LA R.

De acordo com os resultados, a curva que a pandemia está a descrever
é oscilante – ora declina, ora ascende. Duas ondas já teriam sido completadas (Fig. 3.1, agregados A e B)9 e uma terceira parece estar em
formação (agregado C). As estatísticas dos próximos dias nos dirão se
tal prognóstico é acertado ou não.

Ver notas 1 e 2.
O valor de β (= ln Y[t + 1] / Y[t]) pode ser convertido em percentual por meio da fórmula (eβ – 1) x 100.
9 Há quem argumente que as ondas já seriam a expressão dos desencontros entre os
governantes – e.g., entre os que defendem a adoção de algum tipo de distanciamento
social e os que são contra. Os reencontros da população tornam a promover a disseminação acelerada do vírus e, por extensão, a elevação no valor de β.
7
8

Uma avaliação otimista da situação nos levaria a supor que os valores de β não tornarão a subir. Vamos admitir então que esse valor permaneça dentro dos limites do agregado que está a se formar (C).10 Dentro desse agregado, os valores extremos seriam os seguintes: um máximo de 15,3% (8/4) e um mínimo de 9,1% (10/4).
Se as medidas de distanciamento social tivessem sido adotadas de
modo efetivo, como parece ter ocorrido na Argentina,11 o valor de β seguramente já estaria em um patamar inferior a 9,1%. Mas não estamos
na Argentina. De modo que, seguindo a linha de raciocínio do parágrafo
anterior, vou usar aqueles dois valores extremos para fazer projeções a
respeito do total de casos e de mortes até o fim de abril. Vejamos.
Uma projeção otimista. A uma taxa de crescimento de 9,1% ao
dia, o total de casos no país deverá chegar a 122.300 até o dia 30/4. Este resultado implicaria em 6.482 mortes, admitindo que a taxa de letalidade pare de subir e permaneça nos atuais 5,3%.
Uma projeção pessimista. A uma taxa de crescimento de 15,3% ao
dia, o total de casos deverá chegar a 396.890 até o dia 30/4. O que implicaria em ao menos 21.035 mortes (mesma letalidade de antes).
4. A ME L HO R AR M A CO N TR A A P AND E M IA.

Não há dúvidas de que as estatísticas a respeito da pandemia da Covid19 devem ser vistas com cautela. E há mais de uma razão para ser cauteloso. Uma delas: autoridades de diferentes estados (ou mesmo de diferentes cidades de um mesmo estado!) nem sempre adotam o mesmo
critério para calcular as mortes causadas pela Covid-19. Outro problema seria o seguinte: algumas autoridades, em diferentes níveis de governo (federal, estadual, municipal), podem deliberadamente omitir ou
manipular os dados.
Apesar das restrições, sou de opinião que as oscilações para baixo na
taxa de crescimento sugerem que a luta contra a pandemia (e.g., adotando o distanciamento social) pode ser uma luta vitoriosa. O distanciamento social (a rigor, trata-se de distanciamento espacial) tem dado
certo em todos os lugares em que foi adotado. E eu penso que a figura
que acompanha este artigo expressa, ao menos em parte, o impacto positivo que tal procedimento já teve entre nós.
Boicotar o distanciamento (como o Palácio do Planalto insiste em
fazer, quase que diariamente) ou interrompê-lo cedo demais (como o
O valor mais baixo de β mostrado na figura foi de 8,2% (6/4). Neste ritmo, o total de
casos chegaria a 104.669 e o de mortes, a 5.547.
11 Ver matéria Argentina leva „fica em casa‟ a sério e tem „resultados notáveis‟ contra
o coronavírus, de Gabriel Valery, publicada na Rede Brasil Atual, em 9/4.
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governador de Minas Gerais, por exemplo, já anunciou que pretende
fazer) pode ter consequências terríveis (e.g., nós podemos nos deparar
de novo com uma escalada acelerada no número de casos e, por extensão, no número de mortes).
E isso não é pura imaginação. Considere o que pode ocorrer se a taxa
de crescimento subir de patamar. Mais especificamente, imagine que β
torne a igualar o patamar que alcançou em 31/3 (início do agregado B,
na Fig. 3.1), quando chegou a quase 23,5%. A uma taxa de crescimento
de 23,5% ao dia, as projeções para 30/4 seriam ainda mais tenebrosas: o
número de casos chegaria a 1.658.651 e o de mortes, a 87.908.
5. CO D A .

A inércia e a anarquia que têm caracterizado vários setores do governo
federal podem facilmente transformar um acidente em uma tragédia de
proporções gigantescas. E as coisas podem sair do controle. Assim como
saíram em 1974, durante a epidemia de meningite que varreu o país.12
Naquela ocasião, a ditadura militar recorreu à ajuda de técnicos estrangeiros. Hoje em dia, estão todos ocupados com a pandemia em suas
próprias aldeias. Portanto, à exceção de cubanos e chineses, dificilmente alguém atenderia um pedido de socorro do governo federal.
Brasileiros continuarão a morrer, vítimas da Covid-19. Nenhuma
fada madrinha vai suspender o pesadelo que nos envolve a todos. Nem
se esperam milagres. O que se espera é que músculos e neurônios trabalhem juntos para minimizar as perdas. Sobretudo as perdas de vidas
humanas. As mortes precoces. As mortes que poderiam ser evitadas e
que nós não estamos conseguindo evitar. ◄

Sobre epidemias em geral, incluindo o surto de meningite que varreu o país, em
1974, ver A próxima peste – As novas doenças de um mundo em desequilíbrio (Nova
Fronteira, 1995), de Laurie Garrett.
12

Fig. 3.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de infectados na população brasileira (eixo vertical; β expresso em porcentagem),
entre 21/3 e 10/4. Dois agregados de pontos estão indicados (A e B) e
um terceiro parece estar em formação (C). Em alaranjado, os resultados de março; em verde, os de abril. Os valores de β que foram usados
nas projeções (ver texto) estão indicados por uma seta. (A linha entre os
pontos é a média móvel.)

CAPÍTULO 4.

AJUSTANDO E RENOVANDO O ALERTA
PARA 30/4.
RESUMO. – Este artigo atualiza o balanço e as projeções que fiz em artigo anterior envolvendo a pandemia da Covid-19 no âmbito exclusivo do nosso país.
De hoje (16) até o próximo dia 30/4, a depender da manutenção de medidas efetivas de distanciamento social, as estatísticas nacionais deverão totalizar entre
69 mil e 259 mil casos e entre 4,2 mil e 16 mil mortes. Projeções como as que
constam deste artigo devem ser vistas como alertas. Em sã consciência, ninguém
faz uma projeção dessas para acertar. A vitória aqui vem quando se erra. Quando a ação coordenada de autoridades e da sociedade civil organizada conseguem
puxar os números finais para baixo e as projeções se revelam exageradas.

1. S I TU A N D O O P RO BL E MA .

No capítulo 3, chamei a atenção para o comportamento da pandemia da
Covid-19 em escala nacional. Nos capítulos 1 e 2, eu já havia escrito a
respeito da pandemia em escala mundial.
Alguns leitores, aparentemente, não se deram conta de que a pandemia pode e deve ser analisada de diferentes modos e em diferentes
escalas. Deve ser analisada de diferentes modos porque há muitas coisas envolvidas e não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo.13 E deve

Com o alvoroço dos últimos meses, três termos passaram a fazer parte do vocabulário diário de jornalistas e do público leitor: epidemiologia, virologia e pneumologia.
São universos distintos. E dificilmente um único entrevistado dá conta de falar com
propriedade sobre os três assuntos.
A epidemiologia é a disciplina biológica que lida com a disseminação de agentes patogênicos (vírus, bactérias, vermes, etc.) em populações humanas (ou de animais, vegetais etc.). Estão aí incluídas as doenças contagiosas (e.g., gripe) e as que são transmitidas por vetores (e.g., malária). Dois dos criadores da moderna epidemiologia são o
polímata australiano Robert M. [McCredie] May (nascidos em 1936) e o zoólogo inglês
Roy [Malcolm] Anderson (nascido em 1947). Para detalhes históricos e uma introdução ao assunto, ver Heesterbeek, JAP & Roberts, MG. 2015. How mathematical epidemiology became a field of biology: a commentary on Anderson and May (1981) „The
population dynamics of microparasites and their invertebrate hosts‟. Philosophical
Transactions of the Royal Society B 370: 20140307.
A virologia é uma disciplina biológica com um viés taxonômico. Isto é, seu objeto de
estudo é um determinado grupo de organismos (v. nota 14), em seus múltiplos aspectos (estrutura tridimensional, genética, filogenia etc.). Como os vírus são parasitas
obrigatórios, muitos virologistas também se voltam para o estudo de doenças (fitopatologia etc.), ainda que não necessariamente com a epidemiologia de tais doenças.
Com exceção talvez do livro Virologia vegetal (Editora UnB, 2015), de R. B. Medeiros
& mais 5 coautores, resta ao leitor brasileiro interessado no assunto consultar os ma13

ser analisada em diferentes escalas porque o planeta é suficientemente
grande e heterogêneo, de sorte que, mesmo uma entidade tão ágil e inquieta como um vírus14 não toma conta do mundo inteiro de um dia
para o outro.
No que segue, atualizo os números e as análises que apresentei no
capítulo 3. Refino os padrões detectados e reafirmo as conclusões fundamentais ali contidas, a saber: (a) Em escala planetária, depois de ter
batido no teto (por volta de 24-26/3), a taxa de crescimento da pandemia segue em trajetória declinante (patamar atual: entre 4% e 6%); e
(b) Em escala nacional, a taxa de crescimento segue em um patamar
mais elevado (entre 5% e 12%).
2. C A LCU L AN D O U M A TA X A D E C RE S CI M EN TO .

Estou acompanhando as estatísticas da Covid-19 por meio de dois painéis, um da Universidade Johns Hopkins e o outro do sítio eletrônico
nuais de microbiologia – e.g., Microbiologia de Brock (Artmed, 2010, 12 ed.), de M. T.
Madigan & mais 3 coautores.
A pneumologia é uma especialidade médica. Médicos ou veterinários especializados
nessa área lidam com as patologias (nem todas elas de origem microbiana) que acometem as vias aéreas inferiores. (As vias aéreas superiores são objeto de atenção de
otorrinolaringologistas.) Do pouco que li sobre o assunto nos últimos dias, o material
mais informativo para o leitor brasileiro talvez seja a entrevista com um pneumologista russo (Aleksandr Chuchalin), publicado pelo sítio Outras Palavras, em 17/3.
Eis um resumo da entrevista:
A evolução da infecção pelo tipo de coronavírus denominado SARS-CoV-2 pode chegar
a apresentar quatro fases distintas. A primeira fase assemelha-se a um resfriado comum, com coriza, mal-estar e estado subfebril. Justamente por ela não ser distinguível
de um resfriado comum, a medicina ocidental não leva esta fase em conta, caracterizando a infecção por coronavírus apenas a partir da segunda fase (a da tosse e febre).
A segunda fase já é a da pneumonia. Ao contrário das gripes e resfriados, em que a
tosse não é nada demais, nos casos de infecção por coronavírus a presença de tosse
significa que as células epiteliais que revestem todo o trato respiratório inferior (desde
a traqueia até os alvéolos pulmonares) estão sendo danificadas — e isso já é a pneumonia. [...]
A terceira fase, a da falta de ar, é a do agravamento da pneumonia, quando passa a
ser necessária hospitalização para ventilação mecânica (entubação).
E a quarta fase é a da septicemia, com grave risco de morte.
A entrevista completa pode ser lida aqui.
14 Vírus são habitualmente definidos como entidades acelulares desprovidas de metabolismo próprio. Razão pela qual não costumam ser tratados como seres vivos, ainda
que sejam formados de moléculas orgânicas complexas (e.g., ácidos nucleicos e proteínas). A maioria deles tem um genoma simplificado (pouco genes) e é de dimensões
submicroscópicas. Tudo isso mudou após a descoberta dos vírus gigantes. Estes últimos extrapolam em uma ou duas ordens de grandeza os padrões normais dos vírus,
tanto em termos de tamanho da partícula viral (> 0,7 μm) como de complexidade genômica (> 1.000 genes). Para detalhes, ver, por exemplo, Nasir, A & mais 2 coautores.
2012. Giant viruses coexisted with the cellular ancestors and represent a distinct
supergroup along with superkingdoms Archaea, Bacteria and Eukarya. BMC Evolutionary Biology 12: 156.

Worldometer.15 Embora os resultados reportados aqui sejam baseados
nos totais diários obtidos no último, as conclusões seriam essencialmente as mesmas, caso eu tivesse usado os dados do primeiro.
Para avaliar a disseminação da Covid-19 em escala nacional, eu calculei uma taxa de crescimento diário no número de brasileiros infectados com o SARS-CoV-2, entre 21/3 e 15/4. A taxa (β) foi definida como β
= ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de casos no dia (t + 1),
Y(t) é o número de casos no dia anterior, e ln indica logaritmo natural.
Quando os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico
(Fig. 4.1),16 três agregados de pontos podem ser identificados:
Entre 21 e 30/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento
declinou desde β = 0,2718 (22) até β = 0,0842 (30);
Entre 31/3 e 6/4, quando a taxa de crescimento, após uma inesperada e significativa escalada (30-31/3), tornou a declinar uma segunda vez, agora desde β = 0,2109 (31) até β = 0,0793 (6); e
Entre 7 e 14/4, quando a taxa de crescimento, após uma segunda e
significativa escalada (6-7/4), tornou a declinar uma terceira vez,
agora desde β = 0,1428 (8) até β = 0,0543 (13).
3. O S RE SU L T AD O S LE VA N TA M D Ú VID A S SO BR E O S D AD O S.

De acordo com os resultados, a curva que a pandemia está a descrever
segue a oscilar – ora declina, ora ascende. Três ondas17 já teriam sido
completadas (Fig. 4.1, agregados A-C) e uma quarta parece estar em
formação (agregado D).
Mais do que oscilante, no entanto, não seria exagero dizer que o
comportamento geral da curva é preocupante. Os dados de final de semana estão notadamente desalinhados, indicando que a metodologia de
coleta e divulgação varia durante a semana. Ou talvez as coisas sejam
ainda piores.
Levando em conta o obscurantismo que reina no Palácio do Planalto
e os frequentes entrechoques entre as autoridades,18 os resultados mostrados na figura põem em dúvida a qualidade das estatísticas que estão
Ver notas 1 e 2.
O valor de β obtido pela equação ln [Y(t + 1) / Y(t)] pode ser convertido em uma taxa
percentual por meio da fórmula (eβ – 1) x 100.
17 Há quem argumente que as ondas já seriam a expressão dos desencontros entre os
governantes – e.g., entre os que defendem a adoção de algum tipo de distanciamento
social e os que são contra. Como o Sars-CoV-2 continua a circular e como a maioria
dos indivíduos é susceptível, os reencontros da população tornam a promover a disseminação acelerada do vírus e, por extensão, a elevação no valor de β.
18 Entrechoques que culminaram hoje (16/4) com a demissão do ministro da Saúde –
v. aqui.
15
16

sendo divulgadas. Não se pode descartar a hipótese de que os dados
foram maquiados, a exemplo do que estaria a ocorrer em outros países
(e.g., Chile – ver aqui).
4. R E FIN AN D O A S P RO J EÇ Õ E S.

Caberia agora atualizar as projeções feitas no capítulo 3. Vejamos.
Uma avaliação otimista da situação nos levaria a supor que os valores de β permanecerão nos próximos dias dentro dos limites do agregado C. E os novos valores extremos nesse agregado seriam os seguintes:
um máximo de 15,3% (8/4) e um novo mínimo de 5,6% (13/4).
Uma projeção para o valor mínimo. A uma taxa de crescimento de
5,6% ao dia, o total de casos no país deverá chegar a 68.686 até o dia
30/4. Este resultado implicaria em 4.190 mortes, admitindo que a taxa
de letalidade pare de subir e permaneça nos atuais 6,1%.
Uma projeção para o valor máximo. A uma taxa de crescimento de
15,3% ao dia, o total de casos deverá chegar a 259.064 até o dia 30/4.
Este resultado implicaria em ao menos 15.803 mortes (mesma taxa de
letalidade de antes).
5. CO D A .

Projeções como as que constam deste artigo devem ser vistas como
alertas, não como um bilhete de loteria que o sujeito compra torcendo
para acertar.
Por um lado, o alvo é móvel, e ajustes periódicos são necessários,
sempre que a ocasião permite. Ainda assim, trata-se de um alerta renovado. Em sã consciência, ninguém faz uma projeção dessas para acertar. A vitória aqui vem quando se erra. Quando a ação coordenada de
autoridades e da sociedade civil organizada conseguem puxar (e não
esconder) os números finais para baixo e as projeções se revelam exageradas. ◄

Fig. 4.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de infectados na população brasileira (eixo vertical; β expresso em porcentagem),
entre 21/3 e 15/4/2020. Três agregados de pontos estão indicados (A-C)
e um quarto parece estar em formação (D). As setas sinalizam a direção
e o sentido de cada agregado. Em alaranjado, os resultados de março;
em verde, os de abril. Os quadrados em azul correspondem a domingos.
(A linha entre os pontos é a média móvel.)

CAPÍTULO 5.

O MUNDO, O PAÍS E A ATROPELADA RUSSA.
RESUMO. – Este artigo ajusta e amplia as projeções que fiz em capítulos anteriores envolvendo a pandemia da Covid-19. Reafirmo aqui duas conclusões que
divulguei antes. Primeira. Em escala planetária, a taxa de crescimento diário
da pandemia segue em trajetória declinante (e.g., entre 5 e 10/4: inferior a
6,5%; 11-16/4: inferior a 5%; e 17-19/4: igual ou inferior a 4%). Segunda. Em escala nacional, o valor da taxa está a oscilar em patamares mais elevados. Também apresento e discuto os resultados de uma comparação que fiz entre nove
países (sete dos quais integram a lista dos 20 mais afetados pela Covid-19 – ver
aqui). Os resultados indicam que Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Brasil
são países cujos números ainda estão a escalar rapidamente. A situação da
Rússia é particularmente preocupante.

1. S I TU A N D O O P RO BL E MA .

Nos quatro capítulos anteriores, chamei a atenção para alguns padrões
numéricos envolvendo a disseminação da Covid-19. Os capítulos 1 e 2
tratam do comportamento da pandemia em escala mundial19 e os capítulos 3 e 4, do comportamento em escala nacional.
Em nenhum dos capítulos apresentei ou propus um modelo explicativo para a disseminação da Covid-19. O que estou a fazer é tão somente investigar o comportamento de certos parâmetros, notadamente o
que estou a chamar de taxa de crescimento no número de casos da Covid-19 – ou, alternativamente, no número de indivíduos infectados com
o Sars-CoV-2.20

Os artigos originais. Em escala mundial: Covid 19: Evidências iniciais de que a
pandemia está arrefecendo (2/4) e Covid-19 – Nós batemos no teto? (7/4). Em escala
nacional: Covid-19 – No ritmo atual, o país terá entre 6,5 mil e 21 mil mortes até o
fim de abril (12/4) e Covid-19 – Ajustando e renovando o alerta para 30/4 (17/4).
20 Como nos capítulos anteriores, esta taxa foi definida como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)],
onde Y(t + 1) é o número de indivíduos infectados no dia (t + 1), Y(t) é o número de
infectados no dia anterior, e ln indica logaritmo natural. Vejamos dois exemplos de
como usar as duas versões da fórmula. Primeiro, a versão usada antes. Considere os
números de casos registrados em todo o mundo no intervalo entre os dias 29/2 e 5/3:
86.604, 88.585, 90.443, 93.016, 95.314 e 98.425. Usando a primeira versão da fórmula, podemos calcular o valor de β para os dias 1-5/3. Para o dia 1/3, o valor seria β = ln
(88.585 / 86.604) ≈ ln 1,0229 ≈ 0,0226. Para os outros dias, os valores seriam 0,0208
(= ln 90.443 / 88.585); 0,0280 (= ln 93.016 / 90.443); 0,0244 (= ln 95.314 / 93.016) e
0,0321 (= ln 98.425 / 95.314). Segundo, a versão usada neste artigo. Considere os casos citados acima para os dias 29/2 (86.604) e 5/3 (98.425). E imagine que os outros
números fossem desconhecidos. Pois bem. Poderíamos ainda assim estimar uma média para o valor de β durante o intervalo de dias a separar aquelas duas datas (i.e., os
19

2. C A LCU L AN D O U M A TA X A D E C RE S CI M EN TO .

Estou acompanhando as estatísticas da Covid-19 por meio de dois painéis, um da Universidade Johns Hopkins e o outro do sítio eletrônico
Worldometer.21 Embora os resultados reportados aqui sejam baseados
nos totais diários obtidos neste último, as conclusões da minha análise
seriam essencialmente as mesmas, caso eu tivesse usado os dados do
primeiro.
Para comparar a disseminação da Covid-19 entre diferentes países,
eu calculei uma taxa média de crescimento no número de casos em cada
país. Os nove países escolhidos foram os seguintes (entre parêntesis, o
efetivo populacional): Bélgica (11,5 milhões de habitantes), Brasil (211
milhões), Coreia do Sul (51,2), Estados Unidos (329,1), Irã (82,9), Países Baixos (17,1), Reino Unido (67,5), Rússia (145,9 mi) e Suécia (10
mi). Somadas, as populações destes países correspondem a uns 12% da
população mundial.22
A taxa média de crescimento (βm) foi definida como βm = [ln Y(f) /
Y(i)] / t, onde Y(f) é o número de casos no dia 19/4; Y(i) é o número de
casos na véspera em que o país ultrapassou a marca de 1.000 casos; t é
o intervalo de tempo (em dias) entre Y(i) e Y(f); e ln indica logaritmo
natural.23
3. CO N S T RU I N D O U M G R Á FIC O .

Os valores de βm assim obtidos foram então colocados em um gráfico
(Fig. 5.1), do tipo que comumente é usado quando queremos descobrir o
ponto ou a região de estabilização de certos fenômenos.24 Lembrando

cinco dias a separar 29/2 e 5/3). Teríamos então: β = [ln Y(f) / Y(i)] / t = ln (98.425 /
86.604) / 5 ≈ 0,1279 / 5 ≈ 0,0256.
21 Ver notas 1 e 2. A computação que estou a fazer leva em conta os dados divulgados
no início da madrugada (horário de Brasília).
22 Dados demográficos extraídos do sítio das Nações Unidas (ver aqui). Em 1/7/2019,
ainda de acordo com a ONU, a população mundial era de 7,713 bilhões de indivíduos.
23 Detalhes metodológicos. O valor de Y(i) variou desde um mínimo de 798 (Reino
Unido) até um máximo de 994 (Estados Unidos). O valor de t variou desde um mínimo de 24 dias (Rússia) até um máximo de 54 dias (Coreia do Sul).
24 Processos multiplicativos, como o crescimento do corpo ou a disseminação de epidemias, podem ser descritos por diferentes modelos matemáticos, cada um deles produzindo a sua própria curva característica. Mas curvas semelhantes podem ter nomes
diferentes, a depender da disciplina científica. Químicos, por exemplo, falam em curvas de saturação (e.g., quantas gramas de NaCl podem ser dissolvidas em 1 L de água
destilada?), enquanto biólogos falam em curvas do coletor (e.g., quantos troncos precisam ser contados para se descobrir quantas espécies de árvores crescem em uma floresta?). Sobre padrões de crescimento numérico, ver as duas primeiras partes do artigo „Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).

que, no caso de epidemias, o propósito da análise é encontrar pistas que
nos apontem para o fim do problema.
E o que a figura nos sugere?
Eu diria que, com exceção da curva correspondente à Coreia do Sul,
nenhuma das outras dá sinais de que tenha entrado ou esteja prestes a
entrar em um platô – i.e., em uma zona de crescimento zero ou quase
isso. Ao contrário, quatro curvas ainda estão muito íngremes, indicando que os números de casos nesses países (Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Brasil) seguem a escalar rapidamente. A inclinação da
curva correspondente à Rússia chama muito a atenção, indicando que a
situação naquele país é particularmente preocupante.25
4. E S E A T A XA D E C R E SC I MEN T O N ÃO D EC L I NA R?

Se uma inspeção visual não for suficiente para convencê-lo das afirmações acima, eu sugiro ao leitor que confira os valores que aparecem na
legenda interna da figura – são os valores de βm para cada país, expressos em percentuais.
Para colocar esses percentuais em uma perspectiva mais compreensível, vamos imaginar a seguinte questão: O que aconteceria caso a disseminação da Covid-19 permanecesse no patamar atual durante mais
algum tempo?
Pois bem. Vejamos o que aconteceria nos países que hoje têm as taxas mais altas. A um ritmo de crescimento diário de 18,1%, em pouco
mais de um mês (32,3 dias) metade da população dos Estados Unidos
estaria infectada pelo Sars-CoV-2. No caso do Reino Unido (14,5%), seriam necessários 42 dias para infectar metade da população. No caso
da Rússia (17,8%), seriam necessários 45 dias. E, no caso do Brasil
(13,1%), pouco mais de dois meses (64 dias).
5. D I S TA N CI A ME N T O É A M E L HO R AR M A CO N TR A A P AN D E MI A,
NÃO A IN É R CIA .

Não há dúvidas de que as estatísticas a respeito da pandemia da Covid19 devem ser vistas com cautela. E há mais de uma razão para ser cauteloso. Uma delas: autoridades de diferentes países (ou mesmo de diferentes regiões de um mesmo país!) nem sempre adotam o mesmo critério para calcular as mortes causadas pela Covid-19. Outro problema
seria o seguinte: algumas autoridades, em diferentes níveis de governo
Embora a média dos Estados Unidos ainda seja maior que a da Rússia, uma inspeção visual sugere que o período de crescimento mais acelerado já passou. Em caso de
dúvida, divida a curva dos EUA em duas metades (9-30/3 e 31/3-19/4) e observe como
a inclinação da primeira metade é visivelmente mais íngreme que a da segunda.
25

(federal, estadual, municipal), podem deliberadamente omitir ou manipular os dados. (E eu desconfio que isto já esteja a ocorrer com os dados
brasileiros.)
Apesar das restrições, sou de opinião que as oscilações para baixo na
taxa de crescimento sugerem que a luta contra a pandemia (e.g., adotando o distanciamento social) está sendo uma luta vitoriosa. O distanciamento social (a rigor, trata-se de distanciamento espacial) tem dado
certo em todos os países em que foi adotado.
E o contrário também é verdadeiro: quem evitou ou protelou a adoção, está hoje a pagar um preço amargo pela sua inércia. Não é por outro motivo que Estados Unidos e Reino Unido estão a produzir números
tão elevados. (Por motivo semelhante, Itália e Espanha já estiveram a
liderar essa vergonhosa corrida maluca da qual a figura que acompanha este artigo seria apenas um instantâneo de ocasião.)
E o Brasil? Desprovido de uma direção unificada, firme e esclarecida
e hoje um verdadeiro pária no cenário internacional, o país corre o risco
de afundar ainda mais nessa areia movediça que são as epidemias. Não
seria a primeira vez. ◄

Fig. 5.1. Crescimento no número de casos da Covid-19 em nove países
(eixo vertical, em escala logarítmica), entre 26/2 e 19/4. Com exceção de
Coreia do Sul e Suécia, os outros sete (Estados Unidos, Reino Unido,
Irã, Bélgica, Rússia, Brasil e Países Baixos) integram hoje a lista dos
20 países mais afetados pela pandemia. Observe como as curvas correspondentes aos Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Brasil escalam mais rapidamente que as dos demais países. Note ainda que,
quando as curvas dos outros países começaram a escalar mais rapidamente, a curva correspondente à Coreia do Sul já estava parando de
subir e entrando em um platô. (O gráfico mostra o comportamento dos
números de cada país a partir de 1.000 casos, não a partir de zero.)

CAPÍTULO 6.

CONTRA O QUE ESTAMOS A LUTAR?

N

os cinco capítulos anteriores, chamei a atenção para alguns padrões
numéricos envolvendo a disseminação da Covid-19.
Mais especificamente, chamei a atenção do leitor para a tendência
declinante (tanto em âmbito mundial como nacional) que observei no
que estou a chamar de taxa de crescimento no número de casos da Covid-19 – ou, alternativamente, no número de indivíduos infectados com
o Sars-CoV-2.26
Tenho acompanhando as estatísticas da Covid-19 por meio de dois
painéis, um da Universidade Johns Hopkins e o outro do sítio eletrônico Worldometer.27 Ontem (23/4), no entanto, descobri que os números
relativos ao Brasil não são cem por cento concordantes com os números
divulgados pelo governo brasileiro. Decidi de pronto refazer as análises.
Capturei os números divulgados pelo Ministério da Saúde (aqui). Ajustei a base de dados que estou a utilizar e refiz as contas.
E o que aconteceu?
Salvo melhor juízo, os resultados seguem a apontar na mesma direção e no mesmo sentido. Razão pela qual a minha conclusão geral a
respeito do comportamento da pandemia permanece de pé: a taxa de
crescimento diário no número de casos segue declinando, tanto em âmbito mundial como em âmbito nacional.
Todavia, persiste uma diferente importante: as duas taxas (mundial
e nacional) estão em patamares distintos, como se pode constatar examinando a figura 6.1.
Em escala planetária, a taxa de crescimento no número de novos casos está abaixo de 4% desde o dia 18/4. (E abaixo de 5% desde 12/4.)
Em escala nacional, o valor é mais elevado e está a oscilar de um dia
para o outro (em decorrência de desarranjos metodológicos, inércia
etc.), como mencionei antes. Levando em conta as médias semanais, a
taxa brasileira estaria hoje entre 7 e 8%, com uma tendência de queda.
Como em capítulos anteriores, a taxa foi definida como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde
Y(t + 1) é o número de casos no dia (t + 1), Y(t) é o número de casos no dia anterior, e
ln indica logaritmo natural. Sobre como usar a fórmula, v. nota 20; sobre padrões de
crescimento numérico, v. as duas primeiras partes do artigo „Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).
27 Ver notas 1 e 2. A computação que estou a fazer leva em conta os dados divulgados
no início da madrugada (horário de Brasília).
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Mas não nos iludamos. Se o distanciamento social (a rigor, trata-se
de distanciamento espacial) é a arma com a qual estamos a vencer a
luta, o abandono ou o relaxamento precoce das medidas, sobretudo no
contexto em que vivemos hoje (autoridades federais descomprometidas,
falta de testes em massa, subnotificações etc.), seguramente irá reverter e agravar em muito a situação.
É contra isso que devemos seguir lutando.
Não custa lembrar: todos os países que evitaram ou protelaram a
adoção do distanciamento social estão hoje a pagar um preço amargo
pela sua inércia (ver capítulo 5). ◄

Fig. 6.1. Comportamento da taxa de crescimento no número de casos
da Covid-19 (eixo vertical; expressa em percentual), entre 21/3 e 23/4,
tanto em âmbito nacional (pontos alaranjados) como mundial (pontos
verdes). Na análise em âmbito nacional, tendei reduzir o ruído presente nos números diários divulgados pelo ministério. (Há muita oscilação
de um dia para o outro, seja em decorrência de desarranjo metodológico, inércia, manipulação deliberada etc.) Para contornar o problema,
calculei uma média semanal na taxa de crescimento (pontos pretos). E
comparei os resultados dessa análise (reta tracejada preta) com os resultados da análise dos dados mundiais (reta tracejada verde). Os dois
conjuntos de pontos estão distribuídos de modo claramente declinante,
embora a variação na taxa brasileira ocorra em um patamar nitidamente superior.

CAPÍTULO 7.

AS ESTATÍSTICAS SÃO RUINS E,
SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS,
IRÃO PIORAR AINDA MAIS.
RESUMO. – Este artigo apresenta e discute o ritmo de disseminação da Covid19, tomando como parâmetro a taxa de crescimento no número de novos casos.
Em âmbito mundial, o ritmo segue arrefecendo desde 29/3. Em âmbito nacional, no entanto, a situação é preocupante. Entre 21 e 27/4, após quatro semanas de oscilações para baixo, a taxa de crescimento oscilou para cima (entre
5,8% e 10,4%). Não é bem uma surpresa e não acredito que os resultados surpreendam os técnicos do Ministério da Saúde. Suspeito que o boicote promovido
pelo Palácio do Planalto tenha conseguido erodir ou reverter boa parte das medidas de mitigação adotadas até aqui. Confirmada a tendência de alta, no entanto, medidas mais efetivas terão de ser postas em prática. Em uma conjuntura política já tão conturbada como a nossa, não seria exagero afirmar que uma
reviravolta no curso da pandemia seria um ingrediente adicional não apenas
corrosivo, mas verdadeiramente explosivo.

1. S I TU A N D O O P RO BL E MA .

Estatísticas divulgadas ontem e hoje (27-28/4) indicam que o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) já infectou
mais de 3 milhões de indivíduos em todo o mundo. Foram registradas
mais de 200 mil mortes, ao mesmo tempo em que quase 900 mil indivíduos hospitalizados receberam alta.28
Os 20 países mais afetados pela doença do coronavírus 2019 (Covid19) concentram 86% dos casos e 93% das mortes.29 A boa notícia é que a
pandemia segue arrefecendo na maioria desses 20 países. A situação é
delicada e incerta apenas em alguns (e.g., Turquia, Rússia e Brasil).

Ver notas 1 e 2. Mais recentemente, passei a acompanhar as estatísticas nacionais
também por meio de um painel do Ministério da Saúde.
29 Os 20 países mais afetados podem ser arranjados hoje (28/4) em quatro categorias:
(1) Acima de 500 mil casos – Estados Unidos; (2) Entre 100 e 500 mil – Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Turquia; (3) Entre 50 e 100 mil – Rússia, Irã,
China e Brasil; e (4) Entre 20 e 50 mil – Canadá, Bélgica, Países Baixos, Índia, Suíça,
Peru, Portugal, Equador e Arábia Saudita.
Compare com a composição em 31/3 (o asterisco indica países que posteriormente
saíram da lista): EUA, Itália, Espanha, China, Alemanha, França, Irã, Reino Unido,
Suíça, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Áustria*, Coreia do Sul*, Canadá, Portugal,
Brasil, Israel*, Noruega* e Austrália*.
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2. MED IN D O A D I S S E MI N AÇ ÃO D A P AN D E MIA .

No início de abril, em artigos publicados no Jornal GGN, eu apresentei
possíveis evidências de que a pandemia estaria arrefecendo (ver capítulos 1 e 2). Minha conclusão estava assentada na tendência declinante
que observei no que estou a chamar de taxa de crescimento no número
de casos da Covid-19 – ou, alternativamente, no número de indivíduos
infectados com o Sars-CoV-2.
Nos capítulos 3, 4 e 6, examinei a pandemia em escala nacional. E a
tendência que identifiquei foi mais ou menos a mesma: entre nós, brasileiros, a taxa de crescimento no número de novos casos estaria a descrever uma trajetória igualmente declinante, ainda que aos saltos e em
patamares notadamente mais elevados que os da média mundial.
Para avaliar a disseminação da Covid-19 (tanto em escala mundial
como nacional), tenho calculado uma taxa de crescimento diária no
número de indivíduos infectados com o SARS-CoV-2. Esta taxa (β) tem
sido definida como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de
casos no dia (t + 1); Y(t) é o número de casos no dia anterior; e ln indica
logaritmo natural.30
3. A PAN D E MI A N O MU N D O .

Em âmbito mundial, quando os valores de β são colocados em um gráfico, seis agregados de pontos podem ser identificados (Fig. 7.1, elipses AF), a saber:
Entre 1 e 10/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento escalou desde β = 2,1% até β = 4%;
Entre 11 e 17/3, quando a taxa de crescimento escalou desde β =
6,1% até β = 8,6%;
Entre 18 e 28/3, quando a taxa oscilou entre β = 10,4% e β =
12,9%;
Entre 29/3 e 4/4, quando a taxa declinou desde β = 9,4% até β =
7,5%;
Entre 5 e 20/4, quando a taxa declinou desde β = 6,2% até β =
3,1%; e
Entre 21 e 27/4, intervalo durante o qual a taxa tem oscilado para
baixo, variando agora entre β = 3,9% e β = 2,5%.

Sobre o uso da fórmula, v. nota 20; sobre padrões de crescimento numérico, v. as
duas primeiras partes do artigo „Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).
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4. A PAN D E MI A EN T RE N Ó S.

Quando os valores de β obtidos para as estatísticas brasileiras são colocados em um gráfico, cinco agregados de pontos podem ser identificados
(Fig. 7.2, elipses A-E), a saber:
Entre 21 e 30/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento
declinou desde β = 27,8% até β = 7,6% (houve um excepcional
37%, mas aí se trata de um verdadeiro ponto fora da curva);
Entre 31/3 e 6/4, quando, após uma inesperada e significativa escalada (30-31/3), a taxa de crescimento tornou a declinar, dessa
vez desde β = 24,8% até β = 8,3%;
Entre 7 e 14/4, quando a taxa de crescimento, após uma segunda e
significativa escalada (6-7/4), tornou a declinar uma terceira vez,
agora desde β = 16,1% até β = 5,5%;
Entre 15 e 20/4, quando a taxa de crescimento, após uma terceira
escalada (14-15/4), tornou a declinar uma quarta vez, agora desde β = 12,1% até β = 5%; e
Entre 21 e 27/4, intervalo durante o qual – pela primeira vez! – a
taxa tem oscilado para cima, variando agora entre β = 5,8% e β =
10,4%.
5. CO D A .

As estatísticas brasileiras não são boas, em dois sentidos. Primeiro, em
termos metodológicos. Há muita oscilação de um dia para o outro, o que
sugere que os dados não estão sendo coletados ou processados de maneira uniforme ao longo da semana. O represamento de dados poderia
ajudar a explicar essa sucessão de ondas que vemos na figura 7.2, com
os valores associados aos domingos tendendo a permanecer por baixo.
Em segundo lugar, as estatísticas não são boas porque estão a refletir – ainda que palidamente – a situação do país. E a situação do país é
preocupante. Veja: entre 21 e 27/4, após quatro semanas de oscilações
para baixo, a taxa de crescimento – pela primeira vez! – oscilou para
cima (entre 5,8% e 10,4%).
Não é bem uma surpresa e não acredito que os resultados surpreendam os técnicos do Ministério da Saúde. Qual seria então a origem dessa mudança de rumo? Suspeito que o boicote promovido pelo Palácio do
Planalto – e.g., atacando sistematicamente as medidas de isolamento
social, para usar a expressão que a imprensa adotou – tenha conseguido erodir ou reverter uma parcela das medidas de mitigação adotadas
até aqui.

Seja como for, confirmada a tendência de alta (a depender das estatísticas de hoje e de amanhã), medidas mais efetivas de distanciamento
social terão de ser postas em prática. Não custa lembrar: todos os países que evitaram ou protelaram a adoção de tais medidas pagaram ou
ainda estão a pagar um preço amargo pela sua inércia (ver capítulo 5).
Neste sentido, deveríamos parar de seguir a Rússia, cujas estatísticas
estão a escalar ainda mais rapidamente do que as nossas, e passar a
olhar para alguns de nossos vizinhos – a Argentina, por exemplo.
Em uma conjuntura política já tão conturbada como a nossa, arrisco
dizer que uma reviravolta no curso da pandemia seria um ingrediente
adicional não apenas corrosivo, mas verdadeiramente explosivo. ◄

Fig. 7.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de casos da
Covid-19 na população mundial (eixo vertical; β expresso em porcentagem), entre 1/3 e 27/4. Cinco agregados de pontos podem ser identificados (A-E) e um sexto ainda está em formação (F) (para detalhes, ver o
texto). As setas estariam a representar algo como a direção e o sentido
da força dominante dentro de cada agregado (com exceção de C e F que
são mais ou menos esféricos e, portanto, desprovidos de uma direção) e
a linha tracejada, algo como a trajetória média de todos os pontos. Em
alaranjado, os resultados de março; em verde, os de abril.

Fig. 7.2. Variação na taxa de crescimento diário no número de casos da
Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em porcentagem), entre 21/3 e 27/4. Quatro agregados de pontos podem ser identificados (A-D) e um quinto ainda está em formação (E) (para detalhes,
ver o texto). As setas estariam a representar algo como a direção e o
sentido da força dominante dentro de cada agregado e a linha tracejada, algo como a trajetória média de todos os pontos. Em alaranjado, os
resultados de março; em verde, os de abril; os quadrados em azul correspondem a domingos.

CAPÍTULO 8.

ONDE ESTAMOS? PARA ONDE VAMOS?
O QUE FAZER?
RESUMO. – Encerramos o mês de abril com 85 mil casos e quase 6 mil mortes
provocadas pela Covid-19. Em 21/4, após quatro semanas de oscilações para
baixo, a taxa de crescimento no número de novos casos passou a oscilar para
cima. É uma situação preocupante, como alertei no artigo anterior. De hoje até
o fim do mês de maio (31/5), mantido o ritmo atual, as estatísticas nacionais
deverão totalizar entre 544 mil e 1,320 milhão de casos e entre 37,5 mil e 91
mil mortes. São números assustadores, mas repito o que escrevi em outro lugar: projeções como estas devem ser vistas como advertências, não como um
palpite de loteria. Para frear essa nova escalada, sou de opinião que medidas de
mitigação (e.g., distanciamento social e uso generalizado de máscaras) deveriam ser efetivamente adotadas em todo o país.

1. O N D E E S TA MO S?

De acordo com o Ministério da Saúde, o país contabiliza agora 85.380
casos da Covid-19, com 5.901 mortes. (Dos indivíduos que foram hospitalizados, 36 mil já teriam recebido alta.)
Os números foram divulgados hoje (30/4) à tarde.
As estatísticas anunciadas nas últimas 48 horas (hoje, ontem e anteontem) dão sustentação ao alerta que fiz em artigo publicado anteontem no Jornal GGN (ver capítulo 7).
Não é necessário repetir aqui tudo o que pode ser lido lá. O xis da
questão, porém, seria o seguinte: em 21/4, após quatro semanas de oscilações para baixo (em quatro ondas: 21-30/3, 31/3-6/4, 7-14/4 e 15-20/4
– ver Fig. 8.1), a taxa de crescimento no número de novos casos mudou
de rumo e, pela primeira vez, passou a oscilar para cima.31 (Sobre as
possíveis causas de tal reversão – notadamente a omissão e o boicote
deliberado que o Palácio do Planalto tem promovido contra as medidas
de mitigação –, ver o capítulo anterior.)
Nesse novo e ainda mais preocupante contexto (Fig. 8.1, agregado
E), os valores estão a oscilar entre 5,8% (26, domingo) e 10,4% (25, sáPara avaliar a disseminação da Covid-19 (tanto em escala mundial como nacional),
tenho calculado uma taxa de crescimento diário no número de novos casos. Esta taxa
(β) tem sido definida como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de indivíduos infectados no dia (t + 1); Y(t) é o número de infectados no dia anterior; e ln indica logaritmo natural. Sobre o uso da fórmula, v. nota 20; sobre padrões de crescimento numérico, v. as duas primeiras partes do artigo „Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).
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bado). Ou, se ignorarmos as estatísticas do fim de semana (veja uma
justificativa para isso no capítulo 7), entre 6,2% (21) e 9,2% (30).
2. PA RA O N D E E ST A MO S IND O ?

Vamos admitir – não sem alguma dose de otimismo – que estes dois
percentuais balizariam os valores diários que a taxa de crescimento irá
assumir nas próximas semanas. Não é algo de todo descabido, de sorte
que vamos usar aqueles valores para fazer projeções a respeito da velocidade de disseminação da pandemia até o fim de maio. O percentual
menor (6,2%) será usado para obter a projeção otimista e o maior
(9,2%), a projeção pessimista.32
A projeção otimista. A uma taxa de crescimento diário de 6,2%, o
total de casos no país checaria a 543.982 até 31/5. (Lembre-se: são agora 85.380 casos e de hoje até o fim de maio o intervalo é de 31 dias.)
Este número resultaria em 37.535 mortes, admitindo que a taxa de letalidade pare de subir e permaneça nos atuais 6,9%.
A projeção pessimista. A uma taxa de crescimento diário de 9,2%,
o total de casos no país chegaria a 1.319.870 até o dia 31/5. Admitindo
a mesma letalidade de antes, este número resultaria em 91.071 mortes.
3. O Q U E FAZ ER ?

Como escrevi em artigo de alguns dias atrás (ver capítulo 4), projeções
como as que constam do presente capítulo devem ser vistas como advertências, não como um palpite de loteria.
Não custa lembrar: a Covid-19 é uma doença contagiosa, como já deveria estar claro para todos os governantes e para os cidadãos ajuizados. Tudo o que o vírus precisa para persistir e se propagar em uma
população de hospedeiros susceptíveis é que a parcela infectada mantenha contato com os indivíduos ainda não infectados.
Não sabemos a real dimensão do problema entre nós. (Com exceção
talvez da Coreia do Sul e de alguns países insulares, acho que ninguém
ainda sabe ao certo a real extensão do problema.)
Mas ouso dizer que duas coisas são absolutamente certas neste momento: (1) o distanciamento social é a única arma que temos disponível
Claro que as estatísticas e as projeções podem (e devem) mudar ao longo de maio, a
depender do rumo que as coisas venham a tomar. E isto está nas mãos não apenas
dos governantes, mas pode depender também da ação organizada de todos nós. Fato é
que os valores aqui referidos talvez venham a se revelar inadequados nos próximos
dias. Se as coisas melhorarem, como em sã consciência todos nós ansiamos que melhorem, um valor de 6,2% pode se revelar alto demais para ser usado em uma projeção otimista. Por sua vez, 9,2% pode se revelar baixo demais para ser usado em uma
projeção pessimista.
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para frear a expansão no número de novos casos; e (2) se alguém tiver
de ir à rua (e muitos têm), vá de máscara – na falta de uma máscara de
verdade, uma camiseta amarrada no rosto já ajudaria. Não saía desprotegido nem seja um agente propagador do vírus.
Por fim, correndo o risco de chover no molhado: Tome cuidado com o
que lê durante a pandemia. Há muita coisa interessante e instrutiva
sendo produzida, mesmo no calor da hora. Tome particular cuidado
com o que lê na imprensa brasileira.33 Em caso de dúvida, penso que o
Observatório da Imprensa, apesar das perdas e dos baques que sofreu
nos últimos anos, continua a ser uma valiosa referência. ◄
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Ver Apêndice.

Fig. 8.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de casos da
Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em porcentagem), entre 21/3 e 30/4. Quatro agregados de pontos foram identificados (A-D) e um quinto está em formação (E). As setas estão a representar algo como a direção e o sentido da força dominante dentro de cada
agregado e a linha tracejada, algo como a trajetória média de todos os
pontos. Em alaranjado, os resultados de março; em verde, os de abril;
em vermelho, os resultados desde a publicação do artigo anterior (ver
texto); os quadrados em azul correspondem a domingos.

CAPÍTULO 9.

REPAROS A UMA MATÉRIA DA FOLHA .
RESUMO. – Além de reiterar a advertência que fiz anteriormente, argumentando que matéria publicada na Folha de S. Paulo (e reproduzida em outros lugares) carecia de reparos, este artigo dimensiona o tamanho do problema. A situação da pandemia no país é grave e exige medidas sérias e urgentes, algo que
parece definitivamente fora dos planos do Palácio do Planalto. Todavia, ao contrário do que alardeou a FSP, a expansão da Covid-19 em terras brasileiras não
está pior (leia-se mais acelerada) do que já esteve (ou ainda está) na Itália, na
Espanha e nos Estados Unidos.

E

m 29/4, a Folha de S. Paulo publicou uma matéria intitulada „Com aceleração da Covid-19, Brasil tem tendência pior que Itália, Espanha e
EUA‟, de Diana Yukari, Fábio Takahashi & Guilherme Garcia.
O assunto, claro, é dos mais pertinentes e relevantes. O texto da reportagem, no entanto, abriga erros e mal-entendidos graves. A começar
pelo título. Os termos „aceleração‟ e „tendência pior‟, por exemplo, não
correspondem às estatísticas (nem antes nem agora) e, portanto, não
deveriam ter sido usados.
1. O N D E E PO R Q U E A F S P E RRO U ?

Como mencionei no capítulo anterior, a matéria carece de ajustes e correções. Não sou assinante da FSP, mas visito o sítio do jornal todos os
dias e não notei a publicação de qualquer tipo de reparo. (É bem possível que os reparos tenham sido publicados em local fora do meu alcance. No entanto, mantenho contato com alguns jornalistas – incluindo
colegas que trabalham na Folha – e nenhum deles me chamou a atenção para tal correção.)
São dois erros principais. O mais óbvio deles está na conclusão. O
menos óbvio está na metodologia.
Em primeiro lugar, cabe registrar o seguinte: o ritmo da pandemia
em terras brasileiras não está (ou ainda não está) mais acelerado do
que já esteve nos três países citados. Em segundo lugar, se estivesse
mais acelerado, o modo de detectar isso não seria o modo sugerido pela
reportagem.34
Se eu entendi bem – não sou assinante e não tive acesso ao texto completo –, o
pressuposto por trás da reportagem seria o seguinte: as epidemias varrem os países
durante um intervalo de tempo mais ou menos fixo. É um pressuposto equivocado,
mas suspeito que a sua origem não esteja propriamente na redação do jornal. Suspei34

É um erro, por exemplo, querer estabelecer paralelos com base tão
somente na cronologia de um surto epidêmico – e.g., dividir o surto em
semanas, pressupondo que as estatísticas de uma dada semana (5ª, 10ª,
20ª etc.) serão equivalentes em diferentes lugares (países). Pois foi o
que fizeram os repórteres da Folha. Em vez de promover comparações
com base em analogias cronológicas, o mais acertado seria olhar para a
velocidade de disseminação da doença em diferentes lugares. Por
exemplo, quanto tempo as estatísticas levaram para saltar de 1 mil para 10 mil registros ou de 10 mil para 100 mil?
Pois bem. Com base nas estatísticas dos nove países que hoje integram o Grupo dos 100 mil (ver adiante), apresento a seguir um modo
de como tal comparação poderia ser levada a termo.
2. E F E TIVO S PO PU L ACI O NA IS E A PA ND E MIA .

No domingo (3/5), o Brasil passou a integrar o Grupo dos 100 mil – são
hoje nove países, cada um deles a contabilizar mais de 100 mil casos da
Covid-19.35
É uma notícia desagradável e preocupante. Mas não é bem uma surpresa. Por vários motivos. Um deles é o fato óbvio de que o país é um
dos 10 mais populosos do mundo.36

to que o equívoco tenha surgido em razão de material produzido pelo Ministério da
Saúde (Boletim Epidemiológico, n. 7, p. 8 – para a lista completa, ver aqui), no qual se
discorre a respeito das etapas de uma curva epidêmica. A figura ali reproduzida, por
sua vez, foi extraída e adaptada (a fonte é apropriadamente citada) de uma imagem
contida em material produzido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC, na sigla em inglês), uma conceituada e atualmente desnutrida repartição do
Departamento de Saúde do governo federal dos Estados Unidos. Vejamos agora como
essa cascata de eventos pode ter resultado em uma matéria problemática. Em primeiro lugar, cabe observar que o material produzido pelo CDC estava a tratar de surtos
de gripe. Trata-se de uma virose, como nós todos sabemos, mas gripe e Covid-19 definitivamente são doenças diferentes. E o mais importante: até onde é sabido, o que
estamos a viver hoje seria o primeiro surto em escala mundial (pandemia) da Covid19. A gripe está conosco há muito tempo e os seus surtos são tão recorrentes que já
fazem parte até do calendário! A lição que de fato nós poderíamos extrair de um exame dos surtos anuais de gripe seria tão somente o comportamento geral dessas curvas, não os seus detalhes. (Para considerações adicionais, v. Apêndice.)
35 Eis a lista dos nove países mais afetados (entre parênteses, o número de casos):
Estados Unidos (1,202 milhão), Espanha (219,3 mil), Itália (213 mil), Reino Unido
(196,2 mil), França (170,6 mil), Alemanha (166,7 mil), Rússia (155,4 mil), Turquia
(129,5 mil) e Brasil (114,7 mil). O próximo a entrar no clube será o Irã (99,97 mil) e
posso adiantar que o país irá desbancar a França da primeira posição; o Brasil então
passará a ter a terceira taxa mais lenta entre os países do Grupo dos 100 mil. As estatísticas foram obtidas em 5/5; sobre a fonte, ver nota 2.
36 Eis a lista dos 10 países mais populosos do mundo (entre parênteses, o número de
habitantes): China (1,434 bilhão), Índia (1,366 bilhão), Estados Unidos (329,1 milhões), Indonésia (270,6), Paquistão (216,6), Brasil (211), Nigéria (201), Bangladesh

Tal ponderação não implica dizer que a parte de cima da lista dos
países afetados pela pandemia não nos revele surpresas. Pois revela.
Em primeiro lugar, é notável a ausência de alguns dos países mais
populosos do mundo. A Índia, por exemplo, o segundo país mais populoso, está em 15º da lista. Paquistão (5º mais populoso) é o 24º. Indonésia (4º) é o 36º e Bangladesh (8º), o 37º. A Nigéria (7º) está ainda mais
atrás. A China, o país mais populoso e o primeiro epicentro da pandemia, parece já ter controlado o surto da doença dentro do seu território.
A parte de cima da lista também chama a atenção pela presença de
países que abrigam populações bem menores que a do Brasil (ainda que
em todos eles a densidade demográfica seja bem superior). É o caso da
Espanha (46,7 milhões de habitantes) e do trio dos 60, integrado aqui
por Itália (60,6 milhões), França (65,1) e Reino Unido (67,5).
3. G R U PO D O S 1 0 0 MI L .

Decidi então comparar a situação do Brasil com a dos demais oito países que hoje integram o Grupo dos 100 mil. Para cada país, calculei a
taxa de crescimento diário no número de novos casos. A rigor, calculei
dois valores para cada país, levando em conta dois intervalos sucessivos: (a) o valor da taxa durante o intervalo em que o país saltou de 1
mil para 10 mil casos (β10); e (b) o valor da taxa durante o intervalo em
que o país saltou de 10 mil para 100 mil casos (β100).
Estes dois valores foram definidos como β100 = ln [Y(100) / Y(10)] /
t(100), e β10 = ln [Y(10) / Y(1)] / t(10), onde Y(100) é o número de casos
que foi divulgado no dia em que o país superou a marca de 100 mil casos; Y(10) é o número divulgado no dia em que o país superou 10 mil
casos; Y(1) é o número divulgado na véspera do dia em que o país superou 1 mil casos; t(100) é o intervalo de tempo (dias) que o país levou
para saltar de 10 mil para 100 mil casos; t(10) é o intervalo que o país
levou para saltar de 1 mil para 10 mil casos; e ln indica logaritmo natural.
4. CO N S T RU I N D O U M G R Á FIC O .

Quando os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico (Fig.
9.1), podemos constatar algumas coisas.
Duas dessas coisas nos interessam aqui.
Em primeiro lugar, é possível notar que há uma queda acentuada e
generalizada no valor de β. Assim é que, com exceção dos Estados Uni(163), Rússia (145,9) e México (127,6). Estatísticas extraídas do sítio das Nações Unidas (ver aqui).

dos, o valor de β100 é mais ou menos a metade do de β10. (Não vamos
entrar em detalhes, mas essa queda indica que o ritmo de disseminação
da pandemia arrefeceu em todos os países, mesmo nos EUA.)
Em segundo lugar, é possível perceber que o menor de todos os valores de β10 foi o do Brasil. O país teve também o segundo menor valor de
β100, ficando atrás apenas da França. (No cômputo geral, entre 1 mil e
100 mil casos, França e Brasil tiveram taxas de crescimento diário bem
próximas: 11,2% e 11,3%, respectivamente.)
5. CO D A .

Os resultados mostram que, ao menos por enquanto, a disseminação da
pandemia entre nós não está pior (leia-se mais acelerada) do que já esteve nos três países (Itália, Espanha e Estados Unidos) mencionados
na matéria da FSP.
É o que nos mostra a figura 9.1. Em números, bastaria dizer o seguinte: enquanto o Brasil saltou de 10 mil para 100 mil casos a uma
taxa de crescimento diário de 8%, a Itália fez o mesmo a uma taxa de
12%. O ritmo de crescimento na Espanha foi de 15,6% e nos Estados
Unidos, de 28,8%.37
A Covid-19 é uma doença contagiosa: indivíduos infectados transmitem a doença para outros indivíduos da população que não estão infectados. No momento, a principal arma que temos na luta contra a disseminação da doença é a adoção de medidas efetivas de distanciamento
social. Por quê? Porque o distanciamento social reduz a frequência e a
intensidade dos encontros interpessoais.
Com o distanciamento, a probabilidade de contágio cai dramaticamente. Caindo a probabilidade de contágio, cai o valor de β, o que por
sua vez resulta no tal achatamento da curva.38 E é isso o que estamos a
fazer: estamos achatando a curva. ◄
Detalhes metodológicos: o Brasil saltou de 10.278 para 101.147 casos em 29 dias; a
Itália saltou de 10.149 para 101.739 em 20 dias; a Espanha saltou de 11.826 para
104.118 em 15 dias; e os EUA saltaram de 13.898 para 105.217 em 8 dias.
38 Frear a pandemia implica em achatar a curva – para detalhes, v. Apêndice. Mas é
bom ter em mente o seguinte: achatar a curva não significa que as estatísticas diárias
irão despencar de um dia para o outro. Não é isso. Em termos absolutos, nossas estatísticas diárias vão continuar elevadas, infelizmente, embora possam seguir caindo,
em termos relativos. (E acompanhar a variação diária no valor de β pode ser um modo
efetivo de monitorar o curso da epidemia.) Isso tem a ver com o fato de que as nossas
somas (e.g., total de casos) já estão em patamares elevados. Veja: se o total de casos já
está em 100 mil, um aumento de 2% de um dia para o outro implicaria em 2 mil novos
casos. Em compensação, quando o total estava em 10 mil, um aumento de 5% (500
novos casos) não nos parecia tão preocupante. Parte do problema com o qual os técnicos se defrontam tem a ver com isto: a luta contra as epidemias é mais efetiva quando
as medidas de combate são tomadas precocemente. Todavia, como os números iniciais
37

Fig. 9.1. Comparação da taxa de crescimento no número de novos casos
da Covid-19 (eixo horizontal superior; β, em percentual) em nove países. A comparação envolveu dois intervalos sucessivos: (a) o valor da
taxa durante o intervalo em que cada país saltou de 1 mil para 10 mil
casos, β10 (beta-10); e (b) o valor da taxa durante o intervalo em que
cada país saltou de 10 mil para 100 mil casos, β100 (beta-100). Note que
a França é o único país com algum valor inferior aos valores do Brasil.
(Os países estão listados de acordo com o número total de casos.)

são baixos, muita gente não consegue perceber o que se passa. E aí o apoio popular
costuma ser igualmente baixo. Quando o problema se torna óbvio e o apoio popular
aumenta, o impacto das medidas já não é o mesmo de antes. Em maior ou menor
grau, este tem sido o drama vivido por quase todos os países durante a pandemia
(ainda em curso) da Covid-19.

CAPÍTULO 10.

COMO ENTRAMOS E COMO IREMOS SAIR
DA CRISE. I. UM APANHANDO GERAL E UMA
SUGESTÃO DE GUIA.

1. B RE VE R EC A PI TU LA Ç Ã O HI S TÓ RIC A.

Em 21 de janeiro, a OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgou
um alerta mundial39 a respeito de um novo e misterioso tipo de pneumonia. O alerta informava que os primeiros casos haviam sido detectados em Wuhan, capital da província de Hubei, na região central da
China.40 Relatava ainda que, em 7/1, autoridades chinesas haviam
anunciado a identificação do agente etiológico da doença.41
O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2)
rapidamente se espalhou por todas as províncias chinesas. Não levou
muito tempo e o vírus ganhou o mundo.42 Em 12/2, havia 45.171 casos
da Covid-19, 44.730 na China e 441 em outros 24 países. Em menos de
três semanas havia registros em todos os continentes (exceto a Antártida). Em 1/3, já eram 87.137 casos, 79.968 na China e 7.169 em outros
58 países.
Em 11/3, diante da escalada nas estatísticas, a epidemia da doença
do coronavírus 2019 (Covid-19), até então classificada pela OMS como
uma emergência de saúde pública de interesse internacional, passou a
ser referida e caracterizada como uma pandemia.43

No sítio da OMS (aqui), v. Situation report – 1. Em 21/1, havia 282 casos confirmados da Covid-19: 278 na China (258 em Hubei, 14 na província de Guangdong, cinco
em Pequim e um em Xangai) e outros quatro fora do país (dois na Tailândia, um no
Japão e um na Coreia do Sul). Todos os quatro casos foram exportados de Wuhan.
40 Nj Wuhan é uma grande metrópole, com mais de 11 milhões de habitantes. E o
mais importante: anos atrás, a cidade foi designada pelo governo chinês como um dos
polos de desenvolvimento econômico do país – v. Zongwei, X. 2018. China unveils
national central city strategy. China Watch.
41 O primeiro registro de um indivíduo hospitalizado data de 12/12/2019 – v. Wu, F. &
mais 18. 2020. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature 579: 265-9.
42 Ver Du, Z & mais 6. 2020. Proactive social distancing mitigates COVID-19 outbreaks within a month across 58 mainland China cities. medRxiv
2020.04.22.20075762; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.22.20075762.
43 No sítio da OMS (aqui), role a página e vá até o informe do dia 11/3.
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2. Q U AN D O O VÍ RU S C H EG O U AO B RA SI L?

A pandemia teria chegado ao país no início de fevereiro, talvez um pouco antes. Segundo as estatísticas do Ministério da Saúde (MS; aqui),
porém, o primeiro caso só foi identificado em 26/2. A posição do ministério deve ser alterada nos próximos dias, sobretudo diante dos recentes achados em torno do assunto.44
O xis da questão seria o seguinte: de fins de fevereiro até meados de
março, os números permaneceram em patamares bem baixos (levando
em conta as estatísticas do MS). E isso parece ter tido efeitos entorpecentes em parcelas expressivas da opinião pública. Diante de preocupações mais urgentes impostas pela crise política que já estávamos a enfrentar, a chegada de um surto dessa nova gripe passou a soar como
algo improvável e, por isso mesmo, irrelevante. (O tal surto não chegava! Só estava no noticiário e o noticiário, como o nosso iluminado presidente não se cansa de dizer, é um amontoado de mentiras.)
Em meados de março, a opinião pública – e muitos dos técnicos envolvidos com o problema – ainda não tinha se dado conta de que já estávamos pisando em terreno minado. Com uma expansão até então
aparentemente morosa (embora, os números subterrâneos já estivessem a escalar – ver nota 44), muita gente graúda (incluindo aí jornalistas e formadores de opinião) passou a imaginar que de fato a Covid-19
não representaria uma ameaça séria aos brasileiros.45 Ou que a pandemia não nos atingiria para valer, não com a força que estava a atingir países como a China e a Itália, os dois primeiros epicentros.
Por parte dos governantes, pouco ou nada parece ter sido feito em
termos de prevenção. Com a pandemia batendo à porta – antes de derrubá-la –, ainda havia quem acreditasse que a adoção de medidas de
mitigação seria algo desnecessário. Ou que as medidas seriam de aplicação apenas pontual e, de resto, bastante passageira – aqui e ali, por
uma ou duas semanas.
E assim chegamos aos 10 casos, em 14/3. (Mas ainda sem mortes,
segundo as estatísticas do MS.) Sem barreiras de contenção, o vírus
continuou a circular livremente. Os contágios aumentaram, a doença se
alastrou e as estatísticas começaram a escalar. Uma semana mais tarde, coincidindo com o fim do verão, ultrapassamos a marca dos primeiros mil casos (21/3). Outras duas semanas e batemos na casa dos 10 mil
Uma data provável seria 4/2 – v. Delattore, E. & mais 3. 2020. Tracking the onset
date of the community spread of SARS-CoV-2 in Western Countries. Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz doi: 10.1590/0074-02760200183.
45 Houve quem dissesse – e ainda há quem diga – que o vírus seria imobilizado, enfraquecido ou destruído pelos raios de sol (e.g., aqui). Como estamos em um país predominantemente tropical, nós (ou quase todos nós) estaríamos a salvo.
44

casos (4/4). O ritmo então arrefeceu – a exemplo do que já tinha ocorrido em outros países.46 Foram necessárias mais quatro semanas para
chegamos aos 100 mil casos (3/5).47
3. U M G U I A CO N FI Á VE L .

Quando falo em ritmo ou velocidade da pandemia, estou a me referir ao
comportamento momentâneo da taxa de crescimento diário no número
de novos casos. É um parâmetro bastante confiável. E é relativamente
simples e de fácil acesso a qualquer um que esteja interessado em monitorar coisas que estão a crescer ou a se expandir, como é o caso das
epidemias.48
Por definição, o valor da taxa de crescimento (simbolizada aqui pela
letra grega minúscula β) pode oscilar de um dia para o outro. E a oscilação pode ser de cima para baixo (dizemos então que o parâmetro declinou) ou de baixo para cima (dizemos que o parâmetro escalou).
A taxa de crescimento, assim como fiz em capítulos anteriores,49 foi
definida como β = ln [Y(t + 1) / Y(t)], onde Y(t + 1) é o número de casos
no dia (t + 1), Y(t) é o número de casos no dia anterior, e ln indica logaritmo natural.
Monitorar o comportamento da taxa de crescimento no número de
casos tem se revelado um modo bastante confiável de descrever o com-

No início de uma epidemia, o número de casos tende a crescer de modo exponencial.
Foi o que se viu entre nós e em outros países – ver aqui. Mas esse ritmo é facilmente
contido por meio da adoção de medidas de contenção. Na China, por exemplo, o ritmo
exponencial foi quebrado em poucos dias – v. Maier, B. F. & Brockmann, D. 2020.
Effective containment explains subexponential growth in recente confirmed COVID19 cases in China. Science 10.1126/science.abb4557.
47 Hoje (13/5), de acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde (aqui), chegamos
aos 188.974 casos. Já são 13.149 mortes.
48 Sobre padrões de crescimento numérico, ver as duas primeiras partes do artigo
„Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).
49 Ver, por exemplo, os cap. 1-4 e 8.
Estou a acompanhar as estatísticas mundiais em dois painéis – v. notas 1 e 2. Mas a
fonte das estatísticas brasileiras é o painel do Ministério da Saúde (aqui).
Vejamos um exemplo de como calcular o valor de β. Considere o total de casos registrados em todo o mundo entre os dias 29/2 e 5/3, a saber: 86.604, 88.585, 90.443,
93.016, 95.314 e 98.425. Podemos calcular o valor de β para os dias 1-5/3. Para o dia
1/3, o valor seria β = ln (88.585 / 86.604) ≈ ln 1,0229 ≈ 0,0226. Para os outros quatro
dias, os valores seriam os seguintes: 0,0208 (= ln 90.443 / 88.585); 0,0280 (= ln 93.016
/ 90.443); 0,0244 (= ln 95.314 / 93.016); e 0,0321 (= ln 98.425 / 95.314).
Os resultados acima são então usados para calcular os respetivos valores do tempo de
duplicação. Para o dia 1/3, por exemplo, o valor seria TD = 0,6931 / 0,0226 ≈ 30,7 dias.
Para os outros quatro dias, os valores seriam 33,3 dias (= 0,6931 / 0,0208); 24,8 (=
0,6931 / 0,028); 28,4 (= 0,6931 / 0,0244); e 21,6 (= 0,6931 / 0,0321).
46

portamento da pandemia.50 Eu diria mesmo que se trata de um guia
capaz de nos levar ao outro lado da ponte.
4. CO N S T RU I N D O U M G R Á FIC O .

Quando os valores de β são colocados em um gráfico, sete agregados de
pontos podem ser identificados (Fig. 10.1, elipses A-G), a saber:
Entre 21 e 30/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento
declinou desde β = 27,8% até β = 7,6% (houve um excepcional
37%, em 22/3, mas aí se trata de um ponto fora da curva);
Entre 31/3 e 6/4, quando, após uma inesperada e significativa escalada (30-31/3), a taxa tornou a declinar, dessa vez desde β =
24,8% até β = 8,3%;
Entre 7 e 14/4, quando, após uma segunda e significativa escalada
(6-7/4), a taxa tornou a declinar uma terceira vez, desde β =
16,1% até β = 5,5%;
Entre 15 e 20/4, quando, após uma terceira escalada (14-15/4), a
taxa tornou a declinar uma quarta vez, variando desde β = 12,1%
até β = 5%;
Entre 21 e 30/4, intervalo durante o qual – pela primeira vez! – a
taxa oscilou para cima, variando entre β = 5,8% e β = 10,4%;
Entre 1 e 9/5, quando, após uma queda significativa (30/4-1/5), a
taxa tornou a oscilar para cima uma segunda vez, variando entre β = 4,9% e β = 9,2%; e
Entre 10 e 14/5, quando, após uma nova queda significativa (910/5), a taxa tornou a oscilar para cima, agora variando entre β
= 3,5% e β = 7,4%.
5. CO N S T RU I N D O U M S E G UN D O G RÁ F I CO .

Outra maneira de expressar a variação referida acima é usar os valores
de β para calcular o chamado tempo de duplicação. Tal parâmetro nos

Para exemplos e detalhes técnicos, v. (a) Scarabel, F. & mais 3. 2020. Canada needs
to rapidly escalate public health interventions for its COVID-19 mitigation strategies.
SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559929 [postado em 24/3]; (b) Pellis, L. & mais
16. 2020. Challenges in control of Covid-19: short doubling time and long delay to
effect of interventions. medRxiv 2020.04.12.20059972; doi:
https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20059972 [postado em 15/4]; e (c) Xu, S. & mais 3.
2020. Estimating the growth rate and doubling time for short-term prediction and
monitoring trend during the COVID-19 pandemic with a SAS macro. medRxiv
2020.04.08.20057943; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.08.20057943 [postado em
20/4].
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informa em quantos dias o número de casos irá dobrar, mantida constante a taxa de crescimento no número de novos casos.
No âmbito deste artigo, o tempo de duplicação (TD) foi definido como
TD = ln 2 / β ≈ 0,6931 / β, onde β é a taxa de crescimento (como definida
anteriormente) e ln indica logaritmo natural.
Como o leitor já deve ter percebido, TD é um parâmetro inversamente proporcional à taxa de crescimento. (Quanto mais acelerado o ritmo
de uma pandemia, menor será o tempo de duplicação no número de casos; quanto mais lento o ritmo, maior o tempo de duplicação.) A rigor,
estamos aqui a documentar o mesmo fenômeno, apenas de um jeito talvez um pouco mais compreensível.
Pois bem, o pequeno gráfico que está embutido no canto superior direito da Figura 10.1 mostra a variação ocorrida em TD, no mesmo intervalo que o gráfico principal usa para retratar o que ocorreu com a
taxa de crescimento. Não é difícil perceber que quando um sobe, o outro
desce, e vice-versa.
6. CO D A .

Em se tratando de epidemias que se propagam por contágio (não é o
caso da dengue, por exemplo, que se propaga por meio de um vetor),
devemos ter em mente o seguinte: há sempre um intervalo de tempo
entre a chegada do patógeno (um vírus, no caso da Covid-19) em um
lugar novo e a identificação do primeiro caso naquele lugar. Assim como há um intervalo entre a infecção de um indivíduo não infectado e a
identificação dele como um novo caso.
Tal distinção é particularmente preocupante no tocante à pandemia
em curso, pois há suspeitas de que a maior parcela dos portadores (parcela cujas dimensões ainda são desconhecidas) seria assintomática. A
questão ganhou o imaginário popular sob o rótulo de subnotificações.
Este é de fato um problema sério, mas não pelos motivos que alguns
estão a imaginar. Não cabe aqui entrar em detalhes, mas o xis da questão (em termos metodológicos) é o seguinte. Com exceção talvez da Coreia do Sul e de alguns países insulares, as estatísticas reais são desconhecidas. (E como tal deverão permanecer.) O que não significa dizer
que os números ruins ou errados sejam inúteis. Pois não são.
Na verdade, números ruins podem ser muito úteis (mesmo porque
eles podem ser ajustados ou corrigidos). Para entendermos esta última
afirmativa, devemos atentar para dois pontos. É fato que as subnotificações (tanto no número de casos como no de mortes) embaçam e distorcem a imagem que estamos a construir da realidade. Em termos puramente metodológicos, no entanto, o que de fato preocupa é a distor-

ção sistemática (não aleatória) dos dados. Se os erros são aleatórios,
ainda é possível obter padrões informativos (desde que existam tais
padrões, evidentemente).
E é exatamente isso o que os técnicos, pesquisadores e estudiosos
devem fazer em um momento de crise: obter e processar os dados disponíveis (o mais rapidamente possível), de modo a produzir informações confiáveis que possam municiar e eventualmente orientar o público, os gestores e os governantes a respeito do rumo que as coisas estão
a tomar. ◄

Fig. 10.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de novos
casos da Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em
porcentagem), entre 21/3 e 14/5. Sete agregados de pontos podem ser
identificados (A-G), o último dos quais (G) ainda está em formação (para detalhes, ver o texto). As setas estariam a representar algo como a
direção e o sentido da força dominante dentro de cada agregado: setas
pretas empurram para baixo e as vermelhas, para cima. A linha tracejada representa algo como a trajetória média de todos os pontos. (Em
termos de análise estatística, basta dizer que os resultados são expressivos e bastante significativos.) Em alaranjado, os resultados de março;
em verde, os de abril; em roxo, os de maio; os quadrados em azul correspondem a domingos. O gráfico menor no canto superior direito ilustra a variação no tempo de duplicação (TD) no número de casos, ao longo do mesmo intervalo de tempo do gráfico maior. (O eixo vertical indica o valor de TD, em dias.) Os valores extremos da série (ignorando o
resultado de 22/3 – ver texto) foram 3,1 (31/3) e 20,4 (11/5), indicando
que (a) mantido o valor de β obtido para 31/3, seriam necessários 3,1
dias para dobrar o número de casos; e (b) mantido o valor de 11/5, seriam necessários 20,4 dias para dobrar o número de casos. Em meio a
uma sucessão de oscilações, é possível notar uma lenta escalada da
curva.

CAPÍTULO 11.

COMO ENTRAMOS E COMO IREMOS SAIR DA
CRISE. II. A TRAGÉDIA E A FARSA.

1. B RE VE R EC A PI TU LA Ç Ã O E SI TU AÇ ÃO D E MO M E NT O .

Em 21 de janeiro, a OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgou
um primeiro alerta mundial a respeito de um novo e misterioso tipo de
pneumonia. Os primeiros casos foram detectados em Wuhan, capital da
província de Hubei, na região central da China. Após ter se espalhado
por todas as províncias chinesas, o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2) foi exportado para outros países – para
detalhes adicionais e referências, ver o capítulo anterior.
Em 11/3, diante da escalada nas estatísticas, a epidemia da doença
do coronavírus 2019 (Covid-19), até então classificada pela OMS como
uma emergência de saúde pública de interesse internacional, passou a
ser referida e caracterizada como uma pandemia.
Em números absolutos, os 20 países mais afetados concentram agora
84% dos casos (de um total de 4.769.177) e 91% das mortes (de um total de 316.898).51 As estatísticas continuam a escalar, mas a um ritmo
declinante. Em termos globais, muitos países já passaram pelo topo da
curva e estão a descer o outro lado do morro.52
No que segue, vou concentrar a minha atenção em dois países, Estados Unidos e Brasil.
2. A PAN D E MI A C HE G A AO NO VO MUN D O .

Os primeiros casos nos Estados Unidos e no Brasil, de acordo com as
autoridades sanitárias dos dois países, foram registrados na primeira e
na segunda quinzena de fevereiro, respectivamente. Até meados de
As estatísticas são de hoje (18/5) à tarde. Os 20 primeiros países da lista podem ser
arranjados em cinco grupos: (a) Acima de 1 milhão de casos – Estados Unidos; (b)
Entre 200 e 500 mil – Rússia, Brasil, Reino Unido, Espanha e Itália; (c) Entre 100 e
200 mil – França, Alemanha, Turquia, Irã e Índia; (d) Entre 50 e 100 mil – Peru,
China, Canadá, Arábia Saudita e Bélgica; e (e) Entre 40 e 50 mil – México, Chile,
Países Baixos e Paquistão. Desde o início, estou a acompanhar as estatísticas mundiais em dois painéis – v. notas 1 e 2. Mais recentemente, passei a acompanhar as estatísticas nacionais também por meio de um painel do Ministério da Saúde.
52 Para uma introdução ao estudo dos padrões de crescimento, ver as duas primeiras
partes do artigo „Corpos, gentes, epidemias e... dívidas‟ (aqui e aqui).
51

março, no entanto, a opinião pública ainda não tinha se dado conta de
que já estávamos pisando em terreno minado. No Brasil, por exemplo,
ninguém sequer aventou a possibilidade de suspender o Carnaval (2125/2) (mas ver aqui) – exceto a posteriori...
Entre nós, brasileiros, diante de uma expansão aparentemente morosa (embora, os números subterrâneos já estivessem a escalar), muita
gente passou a imaginar que a Covid-19 de fato não representaria uma
ameaça séria à saúde pública.
Mas a origem do problema – i.e., o descaso e, por extensão, as estatísticas exageradamente elevadas – tem muito a ver com a inércia e a
má-fé dos mandatários maiores dos dois países. Donald Trump e Jair
Bolsonaro ainda não se cansaram de fazer declarações públicas pondo
em dúvida a relevância e o impacto da pandemia. Logo no início,
Trump passou a usar o rótulo chinês(a) em relação ao vírus e à doença
(ver aqui), enquanto Bolsonaro insistia em caracterizar a Covid-19 como uma gripezinha (ver aqui).
Trabalho duro que é bom, nada. Tanto é que pouco ou nada parece
ter sido feito em termos de prevenção, notadamente no caso brasileiro.
Quando a epidemia ultrapassou os 100 primeiros casos registrados
(3/3, nos EUA; 14/3, no Brasil), ainda havia quem acreditasse que a
adoção de medidas de mitigação seria algo desnecessário. Ou que as
medidas seriam de aplicação apenas pontual e, de resto, bastante passageira. Ainda hoje, declarações evasivas, quando não abertamente
mentirosas, continuam a inundar a opinião pública dos dois países.
3. D O I S I LU SIO N I S T AS E G O C ÊN TR ICO S .

Em 19/3, os EUA ultrapassaram os 10 mil casos registrados (13.898,
em 19/3). O discurso de Trump só experimentaria alguma reviravolta
ao final daquele mês, quando o país ultrapassou os 100 mil casos
(105.217, em 27/3). Em 30/3, ele disse que seria um “trabalho muito
bom” (ver aqui) se os EUA saíssem da pandemia com „apenas‟ 100 mil
mortes. Em 23/4, ao que parece querendo demonstrar preocupação e
interesse pela luta contra a Covid-19, ele aventou a possibilidade de
que a administração de desinfetantes (ingestão ou injeção) talvez fosse
capaz de „limpar‟ o interior do corpo, livrando assim os indivíduos infectados do vírus (ver aqui). A insanidade presidencial repercutiu e teve
consequências... Nos dias que se seguiram, a imprensa reportou que
cidadãos de diferentes estados do país estavam sendo hospitalizados
após terem ingerido desinfetantes. Questionado, Trump tratou de dizer
que não assumia qualquer responsabilidade pelos desdobramentos de
sua fala (ver aqui).

As falas do presidente brasileiro são igualmente desencontradas e
insanas. Em 28/4, tendo o país ultrapassado a marca de 5 mil mortes (e
superado os mais de 70 mil casos), Bolsonaro foi questionado por um
repórter sobre a escalada dos números, ao que respondeu “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias [um dos sobrenomes
dele], mas não faço milagre” (ver aqui).
Os dois presidentes não estão pessoalmente preocupados com a pandemia. Muito longe disso. Ambos têm outras preocupações: ambos são
candidatos à reeleição – em 2020, nos EUA; em 2022, no Brasil. Razão
mais do que suficiente – aos olhos deles e de seus respectivos gurus e
conselheiros – para não se colocar a mão dentro de uma cumbuca. (Na
Rússia, curiosamente, Vladimir Putin segue o mesmo receituário, embora não pelos mesmos motivos.)
Em resumo, aos olhos dos dois presidentes, se envolver com problemas (em especial, os espinhosos) – razão pela qual, aliás, os políticos
são eleitos nas chamadas sociedades democráticas – pode comprometer
algo verdadeiramente sério e importante: a reeleição.
4. CO D A .

Trump e Bolsonaro ignoram os mortos. Ignoram os hospitais congestionados e mal equipados. Ignoram os problemas sociais.
Ambos preferem se envolver com ilusionismo. Afinal, foi o ilusionismo (e doses generosas de crimes dentro da lei) que os conduziu até a
presidência. Ambos têm equipes (numerosas e caras) especializadas em
promover a luta política virtual. E o uso corriqueiro das chamadas redes sociais ocupa a maior parte da agenda desse pessoal, seja para fins
de autopromoção, seja para alertar os seguidores (bem menos numerosos do que eles próprios alardeiam) a respeito de novos e perigosos inimigos, como o vírus chinês ou o vírus comunista.
E eles não vão abandonar o roteiro que adotaram. Lembrando que,
como bem resumiu o linguista e ativista estadunidense Noam Chomsky
(ver aqui), “Trump é tragédia, Bolsonaro é farsa”. ◄

Fig. 11.1. Crescimento no número de casos da Covid-19 em cinco países
(eixo vertical; em escala logarítmica, desde 1 até 10 milhões), entre
15/2 e 16/5. Estados Unidos, Rússia, Brasil e Reino Unido lideram a
lista dos países mais afetados; a Itália foi o primeiro epicentro ocidental da pandemia. A taxa de crescimento diário no número de novos casos está abaixo de 3% em três desses países (Itália, 1,7%; EUA, 2,1%, e
Reino Unido, 2,9%), mas ainda é relativamente alta nos outros dois
(Brasil, 6,3%, e Rússia, 5,9%). (Compare com a Fig. 5.1.)

APÊNDICE.

O

jornal Folha de S. Paulo publicou ontem (29/4) uma peça que merece
reparos – embora já tenha feito estragos, tendo sido acriticamente reproduzida em outros lugares, como no sítio Brasil 247 (aqui). Estou a
me referir à matéria „Com aceleração da Covid-19, Brasil tem tendência pior que Itália, Espanha e EUA‟, de Diana Yukari, Fábio Takahashi
& Guilherme Garcia.
A comparação sugerida é inadequada. E induz leitores a erros e malentendidos. O ritmo da pandemia em terras brasileiras até poderia estar mais acelerado do que nos outros países citados (não está ou, ao
menos, ainda não está), mas o modo de verificar isso não seria o modo
usado na reportagem.
Se eu entendi bem – não sou assinante da FSP e não tive acesso ao
texto completo –, o pressuposto por trás da reportagem seria o seguinte: as epidemias varrem os países durante um intervalo de tempo mais
ou menos fixo. É um pressuposto equivocado, mas suspeito que a sua
origem não esteja propriamente na redação do jornal.
Suspeito que o equívoco tenha surgido em razão de um material produzido pelo Ministério da Saúde (Boletim Epidemiológico, n. 7, p. 8 –
para a lista completa, ver aqui), no qual se discorre a respeito das etapas de uma curva epidêmica. A figura ali reproduzida, por sua vez, foi
extraída e adaptada (a fonte é apropriadamente citada) de uma imagem contida em material produzido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), uma conceituada e atualmente desnutrida repartição do Departamento de Saúde do governo
federal dos Estados Unidos. No que segue, veremos como essa cascata
de eventos pode ter resultado em uma matéria problemática.
Em primeiro lugar, cabe observar que o material original produzido
pelo CDC estava a tratar de surtos de gripe. Trata-se de uma virose,
como nós todos sabemos, mas gripe e Covid-19 são doenças diferentes.
E o mais importante: até onde é sabido, o que estamos a viver hoje seria o primeiro surto em escala mundial (pandemia) da Covid-19. A gripe está conosco há muito tempo e os seus surtos são tão recorrentes que
já fazem parte até do calendário!
A lição que de fato nós poderíamos extrair de um exame dos surtos
anuais de gripe seria tão somente o comportamento geral dessas curvas, não os seus detalhes. O aspecto geral delas nos remete à famosa
curva normal – curva em forma de sino ou curva de Gauss, alusão ao
matemático alemão [Johann] Carl Friedrich Gauss (1777-1855).

Entre as características de uma curva normal padrão, devemos atentar para duas: (1) trata-se é uma curva simétrica, com um lado esquerdo ascendente e um lado direito descendente; e (2) a separar os dois
lados, há o topo da curva, que é único.
O aspecto da curva normal pode ser modificado de duas maneiras
importantes. Podemos alargar a sua base (o que implicaria em baixar a
sua altura) ou podemos elevar a sua altura (o que implicaria em estreitar a sua base).
A já famosa expressão achatamento da curva – expressão que ganhou o mundo em velocidade superior à do Sars-CoV-2 – é exatamente
isso: um esforço social concentrado visando alargar a base e, por extensão, baixar a altura da curva. E baixar a altura visa impedir que a infraestrutura do país (ou de estados, cidades etc.) venha a ser sobrecarregada, a ponto de perder a funcionalidade (Fig. A-1).
Não há como baixar a altura sem alargar a base da curva. O que
significa dizer que, ao achatar a curva da Covid-19, nós estaremos
também estendendo a duração do surto epidêmico. A rigor, nós começamos a fazer isso em meados de março (com a suspensão de eventos
públicos, interrupção de aulas etc.) – talvez um pouco antes, em algumas cidades.
Voltando à matéria da FSP, eu diria então o seguinte. Uma comparação mais apropriada entre os países levaria em conta a velocidade de
disseminação da epidemia – e.g., quanto tempo foi necessário para que
cada país chegasse aos 50 mil casos?
Em comparação com Estados Unidos, Espanha e Itália, o Brasil ainda ficaria em último lugar. Veja: nós, brasileiros, levamos 40 dias (usei
estatísticas de ontem, 29/4) para saltar de 970 para 78.162 casos. Os
Estados Unidos precisaram de apenas 16 dias para saltar de 994 para
86.379 casos; a Espanha saltou de 674 para 80.110 em 21 dias e a Itália, de 889 para 80.589 em 27 dias. (Para detalhes, ver capítulo 5.) ◄

Fig. A-1. Para que o país consiga achatar a curva A (surto epidêmico
relativamente breve, mas com muitos casos por dia), transformando-a
em D (surto prolongado, mas com poucos casos por dia), a taxa de crescimento no número de novos casos tem de retomar a sua trajetória declinante. Até o dia 21/4, o país estaria em uma situação intermediária,
entre A e B, mas caminhando em direção à curva D. Nos últimos dias, a
direção mudou. A taxa de crescimento, até então em tendência declinante (ver Fig. 8.1), passou a escalar e nós agora estamos caminhando
em direção à curva A.
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