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‘De quem é a culpa?’.
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245 PALAVRAS.

E

ste volume reúne dez artigos sobre a crise que foram publicados
no Jornal GGN (GGN), entre 18/8 e 26/11. Os artigos originais
foram publicados nas seguintes datas: (1) ‘As taxas seguem a
declinar. Mas ainda estamos a pisar em ovos’ (18/8); (2) ‘O percentual
insignificante que está a vencer a luta contra a inércia e a ignorância’
(24/8); (3) ‘As taxas de crescimento seguem a declinar’ (31/8); (4) ‘Derrapamos. É óleo na pista ou estamos sem freio?’ (7/9); (5) ‘De volta à
trilha descendente?’ (14/9); (6) ‘Baratas tontas a ziguezaguear’ (21/9);
(7) ‘A taxa de crescimento no número de casos tornou a declinar’ (28/9);
(8) ‘No ritmo atual, o país irá contabilizar ao menos 5,9 milhões de casos e 166 mil mortes até o fim de novembro’ (26/10); (9) ‘Por que o Dia
Mundial das Zoonoses é comemorado em 6 de julho?’ (30/10); e (10) ‘Até
o Natal, o país irá contabilizar ao menos mais 16 mil mortes, 4 mil delas no estado de São Paulo’ (26/11).
Olhando para os 32 capítulos que agora compõem os quatro volumes
(11 + 6 + 5 + 10), eu diria que, com exceção daqueles com um conteúdo
mais conceitual (e.g., cap. 9 deste volume), as recapitulações são frequentes e praticamente inevitáveis. Afinal, o propósito original de quase todos os artigos era retratar e discutir os rumos de uma pandemia
em curso. Por isso mesmo, o leitor talvez se aborreça menos se iniciar a
leitura pelos capítulos mais recentes.
O autor.
Viçosa MG, em 29/11/2020.
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AS TAXAS SEGUEM A DECLINAR. MAS AINDA
ESTAMOS A PISAR EM OVOS.

O

s números da pandemia não param de crescer. Ontem (16),
por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados em todo o país mais 23.101 casos e 620 mortes. Teríamos chegado assim a um total de 3.340.197 casos e 107.852 mortes.
Em termos analíticos, porém, devemos observar que as taxas de crescimento diário, tanto no número de casos como no de óbitos, seguem a
declinar. As médias semanais dessas taxas estão agora em 1,38% e
0,94% (10-16/8), respectivamente. São os valores mais baixos desde o
início da crise.
As estatísticas das últimas duas semanas (3-9/8: 301.745 casos e
6.945 mortes; e 10-16/8: 304.775 casos e 6.803 mortes) são compatíveis
com as considerações que fiz em artigo anterior (ver Como e por que as
estatísticas que se avizinham podem ser ainda mais assombrosas). O
que me autoriza a manter as projeções de um dos cenários ali apresentados (RÁPIDO), de acordo com o qual as médias semanais nas taxas
de crescimento cairiam 0,2% por semana (ver Fig. 1.1).
Pois bem.
De acordo com o cenário RÁPIDO, (1) As médias diárias no número
de novos casos e no número de óbitos teriam alcançado seus valores
máximos (45.815 e 1.074, respectivamente) na penúltima semana de
julho (20-26/7); (2) As duas médias devem seguir declinando (nesta e
nas próximas semanas); e (3) O país deve contabilizar 3.875.484 casos
e 111.965 mortes até 30/8 e 4.391.600 casos e 114.844 mortes até
27/9.
CO D A .

Embora as taxas de crescimento sigam a declinar, os patamares atuais
(1,38% e 0,94%), ao lado do que já sabemos sobre a dinâmica da doença
(e.g., infectados transmitem o vírus para outros indivíduos quase sempre no interior de recintos fechados) não nos autorizam a pensar na
reabertura de escolas. Nem nos autorizam a pensar na volta de eventos
que estimulem a formação de grandes multidões, como é o caso das
partidas de futebol.

Os voos internacionais – por meios do quais o vírus entrou no país
algumas dezenas de vezes, só nas primeiras semanas da pandemia (ver
aqui) – também deveriam continuar suspensos.
Em resumo: Há luz no fim do túnel, mas ainda estamos a pisar em
ovos.
A volta às aulas presenciais, sobretudo no caso do ensino básico
(fundamental e médio), colocaria tudo a perder. O mesmo raciocínio se
aplica a toda e qualquer medida que estimule a formação de aglomerações, sobretudo em recintos fechados.
O ano letivo de 2020 já foi para o espaço.1 Mas isso não é bem o fim
do mundo. Se trilharmos o caminho certo, poderemos recuperar os prejuízos nos próximos dois ou três anos. No entanto, se os pais não se
mobilizarem, deixando tudo por conta dos governantes ou dos donos
das escolas, há uma boa chance de que a pandemia perdure e que o ano
letivo de 2021 venha a ser igualmente comprometido. ◄

Visto que as férias escolares também já foram para o espaço, as escolas provavelmente adotarão calendários híbridos. Aulas em janeiro e fevereiro, por exemplo. Uma
alternativa – demagógica e potencialmente desastrosa – seria a promulgação de um
sistema de aprovação cartorial (e.g., os governantes promoveriam a aprovação automática dos alunos).
1

Fig. 1.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. Mostra ainda os valores observados nas últimas duas semanas (Real; linha alaranjada). Observe que, no pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a
média seguiria aumentando até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro (não mostrado), quando só então atingiria o
seu máximo (111.521) e começaria a declinar. Ao que parece, no entanto, a situação atual está mais próxima da trajetória descrita pelo cenário RÁPIDO.

2

O PERCENTUAL INSIGNIFICANTE
QUE ESTÁ A VENCER A LUTA CONTRA
A INÉRCIA E A IGNORÂNCIA.

A

s estatísticas deste domingo (23/8) acabam de ser divulgadas.
De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados em
todo o país mais 23.421 casos e 494 mortes. Teríamos chegado
assim a um total de 3.605.783 casos e 23.421 mortes.
Como eu já havia alertado antes, as taxas de crescimento diário, tanto no número de casos como no de óbitos, seguem a declinar. As médias
semanais destas taxas estão agora em 1,1% e 0,89% (17-23/8), respectivamente. São os valores mais baixos desde o início da crise.
As estatísticas das últimas três semanas (3-9/8: 301.745 casos e
6.945 mortes; 10-16/8: 304.775 casos e 6.803 mortes; e 17-23/8: 265.586
casos e 6.892) são compatíveis com as considerações que fiz em artigo
anterior (ver Como e por que as estatísticas que se avizinham podem
ser ainda mais assombrosas). O que me autoriza a continuar acreditando que estamos a seguir de perto um dos cenários ali apresentados
(RÁPIDO).
De acordo com o cenário RAPIDO, as médias semanais nas taxas de
crescimento (casos e mortes) iriam cair (em média) 0,2% por semana
(ver Fig. 2.1).
CO D A .

–0,2% por semana!
Pois é. Pode parecer um valor insignificante, mas é uma queda continuada de 0,2% que está a nos tirar do pesadelo em que a inércia e a
ignorância nos colocaram. ◄

Fig. 2.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. Mostra ainda os valores observados nas últimas três semanas (Real; linha alaranjada). Note que, no pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a
média seguiria aumentando até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro (não mostrado), quando só então atingiria o
seu máximo (111.521) e começaria a declinar. Ao que parece, no entanto, a situação atual está a acompanhar de perto a trajetória descrita
pelo cenário RÁPIDO.

3

AS TAXAS DE CRESCIMENTO SEGUEM
A DECLINAR.

A

s estatísticas deste domingo (30/8) acabam de ser divulgadas.
De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados em
todo o país mais 16.158 casos e 366 mortes. Teríamos chegado
assim a um total de 3.862.311 casos e 120.828 mortes.
Como eu já alertei em artigos anteriores, as taxas de crescimento diário, tanto no número de casos como no de óbitos, seguem a declinar.
As médias semanais estão agora em 0,99% e 0,74% (24-30/8), respectivamente. São os valores mais baixos desde que a pandemia chegou ao
país.
As estatísticas das últimas quatro semanas (3-9/8: 301.745 casos e
6.945 mortes; 10-16/8: 304.775 casos e 6.803 mortes; 17-23/8: 265.586
casos e 6.892 mortes; e 24-30/8: 256.528 casos e 6.084 mortes) seguem
concordando com as projeções que apresentei em artigos anteriores
(aqui, aqui e aqui). O que me autoriza a continuar sustentando que um
dos cenários ali descritos (RÁPIDO) está a refletir apropriadamente o
comportamento das estatísticas.
Não custa lembrar: De acordo com o cenário RAPIDO, as médias
semanais nas taxas de crescimento (casos e mortes) iriam cair (em média) 0,2% por semana (ver Fig. 3.1).
CO D A .

–0,2% por semana!
Pois é. Pode parecer um valor insignificante, mas é uma queda continuada nas taxas de crescimento (casos e óbitos) que está a nos tirar
do pesadelo em que a inércia e a ignorância nos colocaram. ◄

Fig. 3.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. Mostra ainda os valores observados nas últimas três semanas (Real; linha alaranjada). Note que, no pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a
média seguiria aumentando até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro (não mostrado), quando só então atingiria o
seu máximo (111.521) e começaria a declinar. Ao que parece, no entanto, a situação atual está a acompanhar de perto a trajetória descrita
pelo cenário RÁPIDO.

4

DERRAPAMOS. É ÓLEO NA PISTA OU ESTAMOS
SEM FREIO?

O

ntem (6/9), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais 14.521 casos e 447 mortes em todo o país. Teríamos chegado assim a um total de 4.137.521 casos e 126.650

mortes.
Na semana encerrada ontem (31/8-6/9), as médias semanais das taxas de crescimento (casos e mortes) deixaram de cair simultaneamente.
O que é preocupante, pois contraria os resultados observados em semanas anteriores. Vejamos.
Nas últimas duas semanas, a média semanal da taxa de crescimento
no número de mortes caiu de 0,74% (24-30/8) para 0,67% (31/8-6/9), o
valor mais baixo desde o início da crise. No caso de novas infecções, porém, a média semanal ficou em 0,99% (31/8-6/9), o mesmo valor da semana anterior.2
Conforme discuti em artigos anteriores (ver aqui, aqui, aqui e aqui),
os resultados observados nas quatro semanas de agosto (3-9/8: 301.745
casos e 6.945 mortes; 10-16/8: 304.775 e 6.803; 17-23/8: 265.586 e
6.892; 24-30/8: 256.528 e 6.084) coincidiram bem com as projeções feitas pelo cenário RÁPIDO, de acordo com o qual as médias semanais
iriam cair 0,2% por semana, em média.
Já na semana encerrada ontem (31-6/9: 275.210 casos e 5.822 mortes), no entanto, os resultados tomaram outro rumo, como se pode ver
na Fig. 4.1.
Derrapamos. E derrapamos feio.
Vale ressaltar, no entanto, que o desacordo diz respeito tão somente
ao número de casos, não ao número de mortes. (A taxa de crescimento
no número de mortes, como foi dito no terceiro parágrafo, seguiu a declinar, ainda que o valor médio da queda não esteja exatamente em
0,2% por semana [não mostrado].)
CO D A .

Pois é, derrapamos.
A rigor, houve uma ligeira escalada: o valor passou de 0,9866% (24-30/8) para
0,9882% (31/8-6/9).
2

Resta saber se a causa foi óleo na pista (e.g., um viés momentâneo,
fruto da liberação de um número excessivo de casos antigos que estavam represados) ou se perdemos o freio (e.g., diante de parcelas cada
vez maiores de gente a circular, a propagação do vírus tornou a ganhar
velocidade)!
Se o problema for óleo, o caminho anterior talvez venha a ser retomado ainda esta semana. Mas se o problema estiver nos freios, as consequências podem ser mais graves e mais duradouras – e.g., um aumento no número de casos hoje implicará em um aumento no número
de mortes amanhã.
Seja como for, sou de opinião que os governantes deveriam parar de
brincar com a sorte. Por exemplo, deveriam parar de fazer comentários
ou pronunciamentos envolvendo o retorno das aulas presenciais. Promover o retorno agora seria como despejar mais óleo na pista. E não é
necessário ser um bom motorista para saber que, mesmo na hipótese
de que os freios ainda estejam a funcionar, as chances de derrapagem
aumentam muito quando a pista está suja. ◄

Fig. 4.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. No pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a média seguiria aumentando
até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro
(não mostrado), quando só então atingiria o seu máximo (111.521) e
começaria a declinar. O gráfico mostra também os valores observados
nas últimas cinco semanas (Real; linha alaranjada). Na semana passada (31/8-6/9), houve uma derrapada: ao contrário do ocorrido nas quatro semanas anteriores, as estatísticas da semana encerrada ontem
deixaram de acompanhar a trajetória descrita pelo cenário RÁPIDO.
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DE VOLTA À TRILHA DESCENDENTE?
ntem (13/9), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais 14.768 casos e 415 mortes em todo o país.
Teríamos chegado assim a um total de 4.330.455 casos e
131.625 mortes.
Na semana encerrada ontem (7-13/9), as médias semanais das taxas
de crescimento (casos e mortes) chegaram a 0,65% e 0,55%, respectivamente. São os valores mais baixos desde o início da crise.
A média semanal da taxa de crescimento no número de mortes nunca parou de cair. São agora 25 quedas consecutivas (22/3-13/9).
No caso das novas infecções, porém, a média andou derrapando. E
mais de uma vez. Semana retrasada foi uma delas, conforme alertei em
artigo anterior – ver Derrapamos. É óleo na pista ou estamos sem
freio?
Semana passada, ao que parece, retomamos a tendência declinante
em ambas as taxas. E que tendências seriam essas?
Conforme discuti em artigos anteriores (ver aqui, aqui, aqui, aqui e
aqui), os resultados observados em cinco das últimas seis semanas (3/813/9) coincidem bem com as projeções que fiz para um cenário RÁPIDO
(ver Fig. 5.1), de acordo com o qual as médias semanais iriam cair em
média 0,2% por semana.3 A única exceção até agora foi justamente o
resultado da semana retrasada.
CO D A .

A um ritmo de queda (médio) de 0,2% por semana, tanto para o número
de casos como para o de mortes, nos próximos dois domingos as estatísticas deverão chegar próximas a 4.469.718 casos e 134.902 mortes
(20/9) e 4.549.546 casos e 136.344 mortes (27/9). ◄

Em números absolutos, eis os somatórios das últimas seis semanas (casos e óbitos):
301.745 e 6.945 (3-9/8); 304.775 e 6.803 (10-16/8); 265.586 e 6.892 (17-23/8); 256.528 e
6.084 (24-30/8); 275.210 e 5.822 (31/8-6/9); e 192.934 e 4.975 (7/13/8).
3

Fig. 5.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. No pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a média seguiria aumentando
até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro
(não mostrado), quando só então atingiria o seu máximo (111.521) e
começaria a declinar. O gráfico mostra também os valores observados
nas últimas seis semanas (Real; linha alaranjada). Na semana retrasada (31/8-6/9), houve uma derrapada; na semana passada (7-13/9), porém, os resultados tornaram a se aproximar da trajetória prevista pelo
cenário RÁPIDO.
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BARATAS TONTAS A ZIGUEZAGUEAR .
s estatísticas deste domingo (20/9) acabam de ser divulgadas.
De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais
16.389 casos e 363 mortes em todo o país. Teríamos chegado
assim a um total de 4.544.629 casos e 136.895 mortes.
As estatísticas estão a se afastar do que era esperado. Ou, mais especificamente, do melhor resultado esperado (ver Fig. 6.1). E esta não é
uma boa notícia.
Em primeiro lugar, é preocupante saber que as médias semanais das
taxas de crescimento (casos e mortes) subiram.
A média semanal da taxa de crescimento no número de novos casos
subiu de 0,65% (7-13/9) para 0,69% (14-20/9).
No caso do número de mortes, a média subiu de 0,55% (7-13/9) para
0,56% (14-20/9). Foi a primeira vez, desde o início da crise, que a média
semanal da taxa de crescimento no número de mortes deixou de cair!
As autoridades deveriam ver isso como um alerta.
1. D U AS E T A PA S .

Levando em conta as concordâncias e as discordâncias entre as estatísticas anunciadas e os resultados esperados (ver aqui, aqui, aqui, aqui,
aqui e aqui), talvez possamos caracterizar melhor o que está a ocorrer
desde o início de agosto dividindo o processo em duas etapas (Fig. 6.1).
Primeira etapa. Nas quatro primeiras semanas (3-30/8), os resultados observados concordaram bem com as projeções que fiz para um
cenário RÁPIDO (queda de 0,2% por semana nas médias semanais).
Segunda etapa. Nas três últimas semanas (31/8-20/9), porém, as
estatísticas concordaram melhor com as projeções que fiz para um cenário intermediário (queda de 0,15% por semana nas médias semanais).
2. CO D A .

Nas últimas três semanas (31/8-20/9), nós ziguezagueamos.4 Como baratas tontas. E agora estamos empacados. De novo.
Em números absolutos, eis os somatórios das últimas sete semanas (casos e óbitos):
301.745 e 6.945 (3-9/8); 304.775 e 6.803 (10-16/8); 265.586 e 6.892 (17-23/8); 256.528 e
4

Como já ressaltei em artigos anteriores, é sempre uma péssima notícia quando as taxas de crescimento param de cair. Por vários motivos.
Por exemplo, a um ritmo de queda menor nas médias semanais, as estatísticas permanecem em patamares elevados por mais tempo. Há um
aumento ainda maior no número de novos casos e, por extensão, no
número de mortes. A crise se prolonga e mais famílias são atingidas
pela dor e pelo sofrimento. ◄

6.084 (24-30/8); 275.210 e 5.822 (31/8-6/9); 192.934 e 4.975 (7-13/9); e 214.174 e 5.270
(14-20/9).

Fig. 6.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), até 27/9. No pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a média seguiria aumentando
até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro
(não mostrado), quando só então atingiria o seu máximo (111.521) e
começaria a declinar. O gráfico mostra também os valores observados
nas últimas sete semanas (Real; linha alaranjada). Entre 3 e 30/8, os
resultados observados concordaram bem com a trajetória prevista para
um cenário RÁPIDO. Entre 31/8 e 20/9, porém, os resultados se aproximaram mais da trajetória prevista para um cenário intermediário
(queda de 0,15% por semana na média semanal).
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A TAXA DE CRESCIMENTO NO NÚMERO DE
CASOS TORNOU A DECLINAR.

O

ntem (27/9), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais 14.318 casos e 335 mortes em todo o país.
Teríamos chegado assim a um total de 4.732.309 casos e
141.741 mortes.
Após a trepidação da semana retrasada (ver aqui), as médias semanais das taxas de crescimento (casos e mortes) tornaram a declinar.
A média semanal da taxa de crescimento no número de casos caiu de
0,69% (14-20/9) para 0,58% (21-27/9).
Por sua vez, a média correspondente para o número de mortes caiu
de 0,56% (14-20/9) para 0,5% (21-27/9).
São os valores mais baixos para as duas taxas desde o início da crise.
1. AG O S TO E SE T E M BRO .

Levando em conta o confronto entre as estatísticas anunciadas e os resultados esperados (ver aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui), nós
talvez possamos resumir o que ocorreu nas últimas oito semanas (3/827/9) da seguinte maneira: as taxas de crescimento (casos e mortes)
seguiram trajetórias declinantes, ainda que em meio a alguns altos e
baixos.
No caso especifico da taxa de crescimento no número de novos casos,
a queda (média) por semana esteve entre 0,15% e 0,2% (ver Fig. 7.1).
2. CO D A .

Em números absolutos, eis os somatórios das últimas oito semanas (casos e óbitos; números em negrito indicam queda em relação ao número
correspondente da semana anterior):5 301.745 e 6.945 (3-9/8); 304.775
e 6.803 (10-16/8); 265.586 e 6.892 (17-23/8); 256.528 e 6.084 (24-30/8);
275.210 e 5.822 (31/8-6/9); 192.934 e 4.975 (7-13/9); 214.174 e 5.270
(14-20/9); e 187.680 e 4.846 (21-27/8). ◄
Note como os somatórios semanais, das oito quedas possíveis no período, caíram
apenas cinco (casos) e seis (mortes) vezes. Observe ainda que não conseguimos manter uma queda simultânea nos dois somatórios por duas semanas consecutivas. (Este
último resultado seria outra manifestação do ziguezague referido no texto.)
5

Fig. 7.1. Os valores esperados para as médias diárias no número de
novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a taxa cai
0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), entre 3/8 e 27/9. No
pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a média seguiria aumentando até o fim de setembro – a rigor, até a primeira semana de dezembro (não mostrado), quando só então atingiria o seu máximo
(111.521) e começaria a declinar. O gráfico mostra também os valores
observados nas últimas oito semanas (Real; linha alaranjada). Entre 3
e 30/8, os resultados observados concordaram bem com a trajetória
prevista para um cenário RÁPIDO. Entre 31/8 e 27/9, porém, os resultados se aproximaram mais da trajetória prevista para um cenário intermediário (queda de 0,15% por semana na média semanal).
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NO RITMO ATUAL, O PAÍS IRÁ
CONTABILIZAR AO MENOS 5,9 MILHÕES DE
CASOS E 166 MIL MORTES ATÉ O FIM
DE NOVEMBRO.

O

ntem (25), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais 13.493 casos e 231 mortes em todo o país. Teríamos chegado assim a um total de 5.394.128 casos e 157.134

mortes.
A média semanal da taxa de crescimento no número de casos6 subiu
de 0,39% (12-18/10) para 0,43% (19-25/10).
Por sua vez, a média correspondente para o número de mortes caiu
de 0,32% (12-18/10) para 0,3% (19-25/10). Este último valor é o mais
baixo desde o início da crise (ver Fig. 8.1).
1. S E TE M BR O E O U T U BRO .

Considerando o número de casos, nós talvez possamos resumir o que
ocorreu nas últimas 12 semanas (3/8-25/10) da seguinte maneira: (1)
entre 3/8 e 13/9, a média semanal do número de novos casos seguiu
uma trajetória predominantemente declinante, caindo de 43.106 (3-9/8)
para 27.562 (7-13/9); e (2) entre 14/9 e 25/10, no entanto, a tendência
não foi tão nítida, visto que os valores oscilaram dentro de uma faixa
mais estreita (ver Fig. 8.2).
Este último resultado indica que estamos mais ou menos estagnados. E por quê? Porque o ritmo de queda na taxa está mais vagaroso. A
tendência de queda não é tão nítida como antes.
Vejamos.
Entre 13/9 e 25/10, a média semanal da taxa de crescimento no número de casos caiu de 0,65% (7-13/9) para 0,43% (19-25/10).
No mesmo período, a média correspondente para o número de mortes caiu de 0,55% (7-13/9) para 0,3% (19-25/10).
Em ambos os casos, a média semanal está a cair algo como 0,05%
por semana (Fig. 8.1). Mantido esse ritmo de queda (-0,05% por sema-

Para detalhes metodológicos, ver qualquer um dos três volumes anteriores desta
coletânea (aqui, aqui e aqui).
6

na), chegaremos à última semana de novembro (23-29/11) com médias
semanais em torno de 0,15% (casos) e 0,05% (mortes).
2. CO D A .

Levando em conta os resultados observados até aqui, finalizo este artigo oferecendo duas projeções para as próximas semanas.
Projeção pessimista. Caso as médias semanais das taxas de crescimento (casos e mortes) permaneçam estagnadas nos valores atuais
(0,43% e 0,3%, respectivamente), os números esperados para o último
domingo de novembro (29/11) seriam os seguintes: 6.263.273 casos e
174.324 mortes.
Projeção otimista. Caso as médias semanais sigam caindo -0,05%
por semana, os números esperados para o último domingo de novembro
(29/11) seriam mais baixos, a saber: 5.886.685 casos e 165.596 mortes. ◄

Fig. 8.1. Comportamento das taxas de crescimento diário no número de
novos casos (curva em azul) e no número de óbitos (curva em vermelho) em todo o país (valores expressos em porcentagem), entre 21/3 e
25/10. (Valores acima de 10% não são mostrados.) Há muita oscilação
nos valores diários (por conta de desarranjos metodológicos). Para reduzir os ruídos provocados por tal oscilação, tenho calculado médias
semanais para os valores das duas séries (casos: pontos em azul; óbitos:
pontos em vermelho).7 Testes estatísticos (não mostrados) indicam que
as trajetórias descritas pelas duas séries não são aleatórias e estão correlacionadas.

7

Ver nota de rodapé anterior.

Fig. 8.2. Comparação entre os valores esperados para as médias diárias
no número de novos casos (eixo vertical) em cinco cenários diferentes (a
taxa cai 0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,15% ou 0,2% por semana), entre 3/8 e
25/10. No pior cenário, LENTO (linha vermelho escuro), a média seguiria aumentando até o fim de outubro – a rigor, até a primeira semana
de dezembro (não mostrado), quando só então atingiria o seu máximo
(111.521) e começaria a declinar. O gráfico mostra também os valores
observados nas últimas 12 semanas (Real; linha alaranjada). Entre 3 e
13/9, os resultados observados concordaram razoavelmente bem com a
trajetória prevista para um cenário RÁPIDO. A partir de então (retângulo em linha tracejada), no entanto, as médias declinaram de modo
muito mais lento e um tanto quanto errático.
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POR QUE O DIA MUNDIAL DAS ZOONOSES É
COMEMORADO EM 6 DE JULHO?
1.
Seres humanos abrigam centenas de espécies de organismos infecciosos, muitos dos quais são patogênicos. A lista inclui vírus, bactérias,
protozoários, fungos e vermes (helmintos). Doenças infeciosas (e.g.,
pneumonia, amebíase, tuberculose, Aids, malária e meningite) são responsáveis por cerca de 15% de todas as mortes registradas anualmente
no mundo.8 A maioria delas teve origem em alguma população animal,
sendo então transmitida aos seres humanos por meio do consumo ou de
algum outro tipo de contato íntimo ou repetido. Doenças que procedem
de animais são referidas como zoonoses (do grego: zoo–, animal + –nose,
doença).9
2.
Uma zoonose bem conhecida é a raiva, doença causada por um rabdovírus (vírus da família Rhabdoviridae). Indivíduos sadios adquirem o patógeno por meio da mordida de algum animal infectado, na maioria das
vezes um cão. O vírus infecta as células do sistema nervoso central, o
que pode resultar em uma encefalite fatal. Em 2016, mais de 24 mil
seres humanos morreram em decorrência da doença. Mordidas em partes do corpo ricas em fibras nervosas, como a face e as mãos, são especialmente perigosas.10

Estou a me referir às estatísticas de 2016 (WHO 2018): pneumonias (e outras infecções do trato respiratório inferior) mataram 2,96 milhões de seres humanos; diarreias
(amebiana e outras), 1,38 milhão; tuberculose, 1,29 milhão; Aids, 1 milhão; malária,
446 mil; e meningite, 279 mil. O percentual já foi maior, tendo caído ao longo dos últimos anos: 33% (1996), 23% (2000) e 15% (2016) – ver WHO (1996) e WHO (2018).
9 Todos os grupos taxonômicos que abrigam patógenos humanos exibem percentuais
expressivos de espécies de origem zoonótica. Vejamos: são 80% dos vírus, 50% das
bactérias, 40% dos fungos, 70% dos protozoários e 95% dos vermes. Para detalhes, ver
Taylor et al. (2001).
10 Mesmo a lambida de um animal infectado pode ser perigosa, pois o vírus presente
na saliva pode penetrar em lesões ínfimas. Para detalhes, ver Tortora et al. (2006).
Sobre as estatísticas, ver WHO (2018).
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3.
Porém, embora ainda seja um grave problema de saúde pública, sobretudo em certas regiões da Ásia e da África (ver aqui), a raiva já não é
mais o bicho-papão de outrora. Isso porque ser mordido por um cão raivoso já não é mais uma sentença de morte. Meios de cura e prevenção
vêm sendo desenvolvidos desde o final do século 19.
4.
Uma vacina pioneira contra a raiva, desenvolvida pelo químico e biólogo francês Louis Pasteur (1822-1895), foi aplicada pela primeira vez em
um ser humano em 6/7/1885. O ‘voluntário’ foi Joseph Meister (18761940) (ver Fig. 9.1), então com 9 anos de idade e que havia sido mordido por um cão doente. Apesar das incertezas (afinal, não havia precedentes!), a vacinação deu certo e o pequeno Joseph conseguiu se recuperar. A invenção de Pasteur se tornou um marco na luta contra as doenças infecciosas. Para lembrar o feito e marcar a data, a Organização
Mundial da Saúde instituiu o Dia Mundial das Zoonoses, comemorado todos os anos em 6 de julho.11 ◄
RE FE R ÊN C IA S CI T A D A S.
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Taylor LH; Latham SM & Woolhouse MEJ. 2001. Risk factors for human disease
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Tortora, GJ; Funke, BR & Case, CL. 2006. Microbiologia, 8ª ed. Porto Alegre, Artmed.
WHO. 1996. World health report 1996: fighting disease, fostering development. Genebra, World Health Organization.
---. 2018. Global health estimates 2016: disease burden by cause, age, sex, by country
and by region, 2000-2016. Genebra, World Health Organization.

*

A data passou despercebida por aqui. O que não é bem uma surpresa. Mas é uma
pena. Afinal, nem mesmo uma pandemia em curso foi capaz de fazer com que os observadores brasileiros (notadamente a imprensa) abrissem os olhos. (Não custa lembrar: a Covid-19 é uma doença emergente de origem zoonótica.) Em outros países, os
observadores (incluindo a imprensa) costumam manter ao menos um dos olhos bem
abertos – ver aqui e aqui.
11

Fig. 9.1. Fotografia de Joseph Meister (1876-1940) no Instituto Pasteur (Paris), onde ele trabalhou depois de adulto. (Fonte da foto: Dufour
& Carroll 2013.)
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ATÉ O NATAL, O PAÍS IRÁ CONTABILIZAR
AO MENOS MAIS 16 MIL MORTES,
4 MIL DELAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

E

m artigo anterior (ver No ritmo atual, o país irá contabilizar ao
menos 5,9 milhões de casos e 166 mil mortes até o fim de novembro), publicado no Jornal GGN, em 26/10, apresentei duas
projeções para as estatísticas da pandemia em todo o país até o último
domingo de novembro.
Estamos nos aproximando do fim do mês e, lamentavelmente, as estatísticas divulgadas pelo governo federal – em meio a um aparente
festival de trapalhadas, erros e manipulações – estão a se alinhar com
uma das projeções (a pessimista) que apresentei 1 mês atrás: 6.263.273
casos e 174.324 mortes até 29/11.
Para obter tais números, presumi que as médias semanais das taxas
de crescimento (casos e mortes)12 permaneceriam estagnadas no patamar em que estavam, em 0,43% e 0,3%, respectivamente. Lembrando
que estes percentuais correspondem aos valores médios para a última
semana de outubro (19-25/10), a semana imediatamente anterior ao da
publicação do referido artigo (ver aqui).
1. N A D A É TÃO RU I M Q U E N ÃO PO S S A PIO RA R.

Ontem (25/11), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados
mais 47.898 casos e 654 mortes em todo o país. Teríamos chegado
assim a um total de 6.166.606 casos e 170.769 mortes.
Presumindo que as médias semanais das taxas de crescimento permaneçam estagnadas em torno de 0,43% (casos) e 0,3% (mortes),13 os
números esperados para o dia de Natal seriam os seguintes: 7.009.027
casos e 186.662 mortes.

Para detalhes metodológicos, ver qualquer um dos três volumes anteriores desta
coletânea (aqui, aqui e aqui).
13 Entre 25/10 e 22/11, as médias semanais exibiram as seguintes trajetórias: (1) casos: 0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11) e 0,5% (1622/11); e (2) mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (915/11) e 0,29% (16-22/11).
12

Até 25/12, portanto, seriam esperados em todo o país mais 842.421
casos e 15.892 mortes. (Só no estado de São Paulo, por exemplo, seriam mais 168.190 casos e 3.919 mortes.)14
Eis aí os frutos mais recentes de um matrimônio festejado por governantes incompetentes e empresários malandros. (Frutos temperados, evidentemente, pelo comportamento desleixado de muitos brasileiros.) ◄

Em 25/10, 20% dos casos e 25% das mortes registrados no país estavam concentrados no estado de São Paulo.
14

Para detalhes e informações sobre o livro mais recente do autor, O que é darwinismo (2019), inclusive
sobre o modo de aquisição por via postal, faça
contato pelo endereço meiterer@hotmail.com. Para conhecer outros livros e artigos, ver aqui.

