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Antes do embarque, 

todos fomos advertidos 

de que o navio era ruim. 

 

Cegos ou tolos, 

alguns agora culpam 

o mar pelo naufrágio. 

 

– Poh Pin Chin (1909-1984), 

‘De quem é a culpa?’. 
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394 PALAVRAS. 
 

 

ste volume reúne treze artigos sobre a crise publicados no Jornal 

GGN (GGN), entre 7/12/2020 e 8/3/2021. 

 São eles (entre parêntesis, a data de publicação): (1) „As estatísticas 

até o Natal serão ainda piores do que previsto anteriormente‟ (7/12); (2) 

„O „V‟ da pandemia: País ladeira abaixo, estatísticas ladeira acima‟ 

(14/12); (3) „Deve ou não o governo promover a vacinação?‟ (18/12); (4) 

„Nada é tão ruim que não possa piorar: As taxas de crescimento seguem 

a escalar‟ (21/12); (5) „A depender da campanha de vacinação, o país irá 

contabilizar entre 14 e 24 milhões de casos e entre 282 e 396 mil mortes‟ 

(29/12); (6) „Como e por que o pior ainda está por vir‟ (12/1); (7) „Após a 

anarquia de fim de ano, eis que as taxas de crescimento mostram os 

primeiros sinais de queda‟ (18/1); (8) „Taxas de crescimento elevadas 

mantêm o país com os dois pés afundados na lama‟ (25/1); (9) „O país se-

gue com os dois pés afundados na lama‟ (3/2); (10) „Como os hospedeiros 

favorecem a disseminação de parasitos virulentos‟ (6/2); (11) „As estatís-

ticas mundiais e o ritmo atual da pandemia no país‟ (8/2); (12) „No ritmo 

atual, o país irá contabilizar 291 mil mortes até 28/3‟ (1/3); e (13) „Um 

país pronto para decolar rumo ao abismo‟ (9/3). 

 Olhando para os 45 capítulos que agora compõem os cinco volu-

mes (11 + 6 + 5 + 10 + 13), eu diria que, com exceção daqueles que tra-

zem um conteúdo mais conceitual (e.g., os cap. 3 e 10 deste volume), as 

recapitulações são frequentes e, até certo ponto, inevitáveis. Afinal, o 

propósito principal era (e ainda é) retratar os rumos e o ritmo da pan-

demia em tempo real. Para quem está interessado no assunto, mas se 

sente atordoado com a cobertura feita mídia (às vezes desencontrada, 

às vezes de qualidade duvidosa), eu diria o seguinte: leia o cap. 13 e, 

em seguida, os cap. 3, 10 e 5 (nesta ordem).1 Os demais são basicamen-

te atualizações envolvendo o rumo e o ritmo da pandemia. 

 

O autor. 

Viçosa (MG), em 13/3/2021. 

 

                                            
1 A leitura desses quatro capítulos deve ser o suficiente para mostrar ao leitor a gra-

vidade da situação. Enfatizo certos aspectos demográficos, mostrando como o compor-

tamento das taxas de crescimento geram as estatísticas de casos e mortes. E enfatizo 

certos aspectos evolutivos, mostrando como um nível de transmissão elevado tende a 

favorecer o surgimento de linhagens mais virulentas. 
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AS ESTATÍSTICAS ATÉ O NATAL SERÃO 

AINDA PIORES DO QUE 

PREVISTO ANTERIORMENTE. 
 

RESUMO. – Este artigo retifica as projeções que fiz em artigo anterior 

(aqui). Até o Natal, o país irá contabilizar ao menos 7.455.759 casos e 

188.590 mortes. A situação segue piorando – i.e., as taxas de crescimento 

nos números de casos e de mortes seguem a escalar. Mas a imprensa brasi-

leira, a manter o seu comportamento habitual, só deverá noticiar o proble-

ma na próxima terça-feira (8), quando chegarem os alertas vindos de fora. 

 

 Ministério da Saúde acaba de divulgar as estatísticas deste do-

mingo (6/12): 26.363 novos casos e 313 mortes. Teríamos assim 

chegado a um total de 6.603.540 casos e 176.941 mortes. 

 As taxas de crescimento (casos e mortes) seguem a escalar.2 

 É uma péssima notícia.3 

 Para a semana encerrada hoje (30/11-6/12), as médias semanais es-

tão agora em 0,64% (casos) e 0,34% (mortes).4 

 As projeções que apresentei em artigo anterior (ver Até o Natal, o 

país irá contabilizar ao menos mais 16 mil mortes, 4 mil delas no esta-

do de São Paulo) ficaram defasadas. Pois foram feitas com base em mé-

dias bem inferiores (0,43% e 0,3%, respectivamente). 

 Levando em conta as médias da semana encerrada hoje, os números 

esperados para 25 de dezembro serão ainda piores. Até lá, caso nada 

seja feito para reverter a situação, o país irá contabilizar ao menos 

7.455.759 casos (e não os 7.009.027 previstos anteriormente) e 

188.590 mortes (e não as 186.662 previstas anteriormente). ◄ 

 

 

                                            
2 Para detalhes metodológicos, ver qualquer um dos quatro volumes da coletânea A 

pandemia e a lenta agonia de um país desgovernado (aqui, aqui, aqui e aqui). 
3 Da qual a imprensa brasileira só se dará conta na próxima terça-feira (8/12), quando 

e se o Imperial College de Londres (Inglaterra) vier a soltar um novo boletim sobre a 

situação brasileira (i.e., sobre o comportamento de R0 – lê-se “erre zero”). 
4 Entre 25/10 e 6/12, 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), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11) e 0,64% (30-6/12); e (2) mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 

0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-29/11) e 0,34% (30-6/12). 
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O ‘V’ DA PANDEMIA: PAÍS LADEIRA ABAIXO, 

ESTATÍSTICAS LADEIRA ACIMA. 
 

 

e acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados ontem (13) 

mais 21.825 casos e 279 mortes em todo o país. Teríamos chega-

do assim a um total de 6.901.952 casos e 181.402 mortes. 

 De modo semelhante ao que já havia ocorrido semana passada (ver 

artigo As estatísticas até o Natal serão ainda piores do que previsto 

anteriormente), as taxas de crescimento (casos e mortes) seguem em 

patamares relativamente elevados.5 

 Não sei bem o que houve (embora tenha os meus palpites), mas o 

fato é que da primeira quinzena de novembro para cá, as médias sema-

nais das taxas de crescimento mudaram de rumo (ver Fig. 2.1). Está-

vamos declinando, agora estamos escalando. 

 Não é uma boa notícia.6 

 Para a semana encerrada ontem (7-13/12), as médias semanais estão 

agora em 0,63% (casos) e 0,36% (mortes).7 

 Faltam menos de duas semanas até o Natal. A cada dia que passa, 

levando em conta o comportamento recente das médias, parece cada 

vez mais improvável que as estatísticas reais venham a ficar abaixo 

das projeções feitas anteriormente (ver aqui): até 25/12, o país irá con-

tabilizar ao menos 7.455.759 casos e 188.590 mortes. 

 Parafraseando o ditado: País ladeira baixo, estatísticas ladeira aci-

ma. ◄ 

 

 

                                            
5 Para detalhes metodológicos, ver nota 2. 
6 Da qual a imprensa só se dará conta amanha (15), quando e se o Imperial College de 

Londres (Inglaterra) vier a soltar um novo boletim sobre a situação brasileira. 
7 Entre 25/10 e 13/12, as médias semanais exibiram as seguintes trajetórias: (1) ca-

sos: 0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-

22/11), 0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12) e 0,63% (7-13/12); e (2) mortes: 0,3% (19-

25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-

29/11), 0,34% (30-6/12) e 0,36% (7-13/12). 
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Fig. 2.1. O „V‟ da pandemia. O comportamento das médias semanais 

das taxas de crescimento no número de casos (pontos em azul escuro) e 

no número de óbitos (pontos em vermelho escuro) em todo o país (valo-

res expressos em porcentagem), entre 28/6 e 13/12. (Valores acima de 

2% não são mostrados.) Note como as duas nuvens de pontos experi-

mentaram rupturas e mudaram de rumo a partir do início de novem-

bro. 
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DEVE OU NÃO O GOVERNO 

PROMOVER A VACINAÇÃO? 
 

Doenças epidêmicas não são eventos aleatórios que afligem as 

sociedades de modo caprichoso e sem aviso prévio. Ao contrá-

rio, cada sociedade produz suas próprias vulnerabilidades 

específicas. Estudá-las é compreender a estrutura dessa soci-

edade, seu padrão de vida e suas prioridades políticas. 

– Frank Snowden (2019).  

 

A. 

 

Seres humanos abrigam centenas de espécies de organismos infeccio-

sos, 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 res-

ponsáveis por cerca de 15% das mortes registradas anualmente em to-

do o mundo.8 A maioria dessas doenças teve origem em alguma popula-

ção 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 

 

B. 

 

Uma zoonose bem conhecida é a raiva, doença causada por um rabdo-

vírus (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 quase sempre resulta em uma encefalite fatal. Em 2016, mais de 

24 mil seres humanos morreram em decorrência da doença. Mordidas 

                                            
8 De acordo com as estatísticas de 2016 (WHO 2018): pneumonias (e outras infecções 

do trato respiratório inferior) mataram 2,96 milhões de seres humanos; diarreia 

(amebiana e outras), 1,38 milhão; tuberculose, 1,29 milhão; Aids, 1 milhão; malária, 

446 mil; e meningite, 279 mil. Esse percentual já foi maior, tendo caído significativa-

mente 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 possuem percentuais 

expressivos de espécies de origem zoonótica: 80% dos vírus que infectam seres huma-

nos são de origem zoonótica, 50% das bactérias, 40% dos fungos, 70% dos protozoários 

e 95% dos vermes. Para detalhes, ver Taylor et al. (2001). 

3 



em regiões ricas em fibras nervosas, como a face e as mãos, são especi-

almente perigosas.10 

 No entanto, 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. Em outras palavras, ser mordido 

por um cão infectado já não é mais uma sentença de morte. Meios de 

cura e prevenção vêm sendo investigados desde o final do século 19. 

 Uma vacina pioneira contra a raiva, desenvolvida pelo químico e bió-

logo francês Louis Pasteur (1822-1895), foi aplicada pela primeira vez 

em um ser humano em 6/7/1885. O „voluntário‟ foi Joseph Meister 

(1876-1940), então com 9 anos de idade (ver o artigo Por que o Dia 

Mundial das Zoonoses é comemorado em 6 de julho?). O garotinho fran-

cês, que havia sido mordido por um cão, conseguiu se recuperar. A in-

venção de Pasteur foi um marco na história da luta contra as doenças 

infecciosas. Para lembrar o feito e marcar a data, a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) instituiu o Dia Mundial das Zoonoses.11 

 

C. 

 

Uma zoonose de grande importância histórica é a varíola, doença cau-

sada por um ortopoxvírus (vírus da família Poxviridae). Diferentemen-

te da raiva, trata-se de uma doença contagiosa: indivíduos infectados 

transmitem o parasita para novos hospedeiros pela simples proximida-

de ou por meio de contato físico. 

 O vírus da varíola infecta vários órgãos internos do corpo antes de 

ganhar a corrente sanguínea e ir se alojar na epiderme. O crescimento 

do vírus nas camadas epidérmicas da pele causa as lesões (pústulas). A 

letalidade da doença é das mais expressivas: cerca de 20% dos indiví-

duos infectados morriam. 

 Ademais, sendo a varíola uma doença contagiosa, os riscos de surtos 

epidêmicos sempre foram muito elevados. De fato, até meados do século 

18, em cidades europeias densamente povoadas, como Londres e Paris, 

10% ou mais de todos os óbitos eram atribuídos à doença. Entre as cri-

                                            
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 a estatística mencionada, ver WHO (2018). 
11 Entre nós, a data (6 de julho) passou despercebida. Quer dizer, nem mesmo a pan-

demia da Covid-19 (mais uma doença de origem zoonótica) foi capaz de fazer com que 

a nossa imprensa abrisse os olhos e saísse de sua habitual letargia. Em outros países, 

a imprensa costuma manter ao menos um dos olhos abertos – ver aqui. 



anças pequenas, mais especificamente, costumava ser a principal causa 

de morte. 

 Em regiões densamente povoadas, portanto, a varíola era uma temi-

da fonte de mortalidade. Razão pela qual havia uma justificada expec-

tativa de que algum método de cura ou prevenção fosse inventado. Foi 

nesse contexto que emergiu uma discussão a respeito da variolação (= 

enxertia ou inoculação),12 uma técnica rudimentar de imunização in-

duzida que havia sido introduzida na Europa em 1721. 

 Entre os críticos da inoculação estava o matemático e naturalista 

francês Jean Le Rond d‟Alembert (1717-1783). Entre os defensores es-

tava o seu colega suíço Daniel Bernoulli (1700-1782). Na opinião desde 

último, o problema poderia ser colocado da seguinte maneira: Deve ou 

não o governo promover a vacinação de todos os recém-nascidos? 

 Em um artigo escrito em 1761 (mas que só seria publicado em 1766), 

Bernoulli confrontou os riscos e os benefícios das duas alternativas em 

questão: não vacinar (assumindo o risco de morrer da doença) versus 

vacinar (assumindo o risco de morrer em decorrência da vacinação).13 

E concluiu a sua análise de modo afirmativo, sustentando que a inocu-

lação deveria ser encorajada, visto que resultava em um aumento 

significativo na expectativa média de vida. 

 

D. 

 

A inoculação pode ser vista como um processo em duas etapas: (1) ex-

trair material das pústulas de varíola de um indivíduo doente; e (2) 

esfregar o material extraído sobre um arranhão feito na pele (em geral 

na mão ou no braço) de um indivíduo sadio. 

 Não era um procedimento inteiramente seguro. No entanto, visto 

que as probabilidades envolvidas eram desiguais (i.e., as chances de 

um indivíduo sadio morrer em decorrência da inoculação eram menores 

que as chances de um indivíduo infectado morrer da doença), o uso da 

técnica terminou se estabelecendo entre os médicos europeus. Tudo 

correndo bem, o indivíduo inoculado desenvolvia uma forma branda da 

doença, da qual se recuperava gradativamente. A partir de então esta-

va protegido (imunizado). 

                                            
12 Para uma caracterização do processo, ver Fenner et al. (1988). 
13 Sobre a polêmica Bernoulli vs. D‟Alembert, ver Colombo & Diamanti (2015). 



 A inoculação foi introduzida na Inglaterra – de onde foi levada para 

outros países ocidentais – por Mary Wortley [Pierrepont] Montagu 

(1689-1762), aristocrata e escritora inglesa, esposa do embaixador bri-

tânico junto ao Império Otomano (Turquia).14 

 Além de ter perdido um irmão para a varíola (1713), a própria Mon-

tagu teve a doença (1715). Enquanto esteve na Turquia (1716-1718), 

entrou em contato com um grupo de senhoras que aplicavam a técnica 

(chamada pelos turcos de enxerto). Chegou a presenciar ao menos 

uma sessão. O processo que Montagu conheceu – o mesmo que ela apli-

caria mais tarde em seus dois filhos – já seria uma modificação do pro-

cedimento original, desenvolvido na China. Consta que crianças chine-

sas sadias eram preventivamente imunizadas. O procedimento consis-

tia em fazer com que elas inalassem partículas de pó de material seco 

previamente retirado das feridas de algum doente. Desse modo, elas 

ganhariam alguma imunidade. 

 

E. 

 

A inoculação continuou sendo usada em toda a Europa. Não tardou 

muito, porém, para que um método alternativo fosse desenvolvido. 

 Em 1796, o naturalista e médico inglês Edward Jenner (1749-1823), 

ele próprio vítima da varíola durante a infância, descobriu que a forma 

bovina da doença (cowpox, em inglês) conferia aos seres humanos que 

estavam em contato com os animais alguma proteção contra a forma 

letal (smallpox). Após uma série de estudos e testes, Jenner desenvol-

veu uma técnica de imunização artificial (vacinação). Publicou seus 

achados em 1798. 

 

F. 

 

A varíola é uma doença muito antiga, havendo indicações de que o ví-

rus esteve conosco desde tempos pré-históricos.15 É também a única 

                                            
14 Sobre a introdução da variolação na Inglaterra, ver Weiss & Esparza (2015); para 

detalhes sobre a vida e obra de MWM, Brunton (1991) e Soares (2018). Personagem 

das mais fascinantes, Montagu nos legou uma rica e variada obra literária (ver aqui, 

por exemplo). 
15 Há evidências de varíola em múmias egípcias com mais de 3.000 anos de idade. Do 

Egito a doença teria sido exportada para a Índia, há uns 2.000 anos, onde se tornou 

endêmica. E teria sido introduzida na China no século 1. Na Europa, a despeito de 



doença infecciosa que nós conseguimos erradicar. Consta que o último 

portador conhecido da doença (infectado de modo natural) vivia na So-

mália, tendo sido curado em 1977 (ver aqui). Em 1980, a OMS declarou 

que a varíola havia sido extinta. 

 É pouco provável que nós consigamos extinguir a Covid-19. Todavia, 

se Bernoulli estivesse vivo, não tenho dúvidas de que ele responderia à 

pergunta do título de modo afirmativo e bastante taxativo: “Sim, o go-

verno deve vacinar a população. E o mais rápido possível.” 

 No caso brasileiro, a julgar pelo que vem ocorrendo desde o início de 

novembro, cada dia de atraso (deliberado) na campanha de vacinação 

implicará inevitavelmente na morte (criminosa) de algumas centenas a 

mais de brasileiros – algo entre 500-1.000 mortes/dia, levando em conta 

os resultados obtidos para a semana passada (7-12/12) (ver o artigo O 

„V‟ da pandemia: País ladeira abaixo, estatísticas ladeira acima). ◄ 

 

 

                                                                                                                        

surtos ocasionais, a doença só teria se estabelecido entre os séculos 11 e 12, já duran-

te as Cruzadas. Para detalhes, ver Fenner et al. (1988). 
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NADA É TÃO RUIM QUE NÃO POSSA 

PIORAR: AS TAXAS DE CRESCIMENTO 

SEGUEM A ESCALAR. 
 

 

e acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados ontem (20) 

mais 25.445 casos e 408 mortes em todo o país. Teríamos chega-

do assim a um total de 7.238.600 casos e 186.764 mortes. 

 De modo semelhante ao que eu já havia dito na semana passada (ver 

artigo „O „V‟ da pandemia: País ladeira abaixo, estatísticas ladeira aci-

ma‟), as taxas de crescimento (casos e mortes) estão a escalar.16 

 

1.  PÉSSIMA E PREOCUPANTE NOTÍCIA.  

É uma péssima e preocupante notícia.17 

 É péssima porque significa que os números de casos e mortes não só 

estão a crescer, como estão a crescer cada vez mais depressa. 

 Mais famílias irão sofrer. E o sofrimento se estenderá por um perío-

do de tempo ainda maior. 

 Não era para ser assim. Não tinha de ser assim. 

 Nada do que está a ocorrer é castigo ou fruto de ira divina. O sujeito 

que apregoa uma tolice dessas, na esperança de arrebanhar mentes e 

corações (e deles extrair uns trocados), deveria ser processado. Ou de-

veria ser encaminhado para uma instituição psiquiátrica. 

 Mas é também uma notícia preocupante. Afinal, com raras e honro-

sas exceções, os governantes (e não estou aqui pensando apenas no po-

der executivo) estão a fugir do problema. A motivação para isso é a de 

sempre: incompetência ou oportunismo. 

 Em meio a problemas e demandas conflitantes, muitos governantes 

não querem se comprometer. Preferem embromar. É compreensível. 

Afinal, muitos deles governam pensando apenas em sua base eleitoral. 

Ou nos donos do mercado. Poucos governam pensando na maioria da 

população ou na sociedade como um todo. 

                                            
16 Para detalhes metodológicos, ver nota 2. 
17 Da qual a imprensa só se dará conta amanhã (22), quando e se o Imperial College 

de Londres (Inglaterra) vier a soltar um novo boletim sobre a situação brasileira. 
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2.  OS GOVERNANTES TÊM SANGUE NAS MÃOS.  

Fato é que os governantes têm sangue nas mãos. A começar pelo presi-

dente da República. Basta dizer o seguinte: tivesse o Palácio do Planal-

to adotado uma posição menos medrosa e menos oportunista, as esta-

tísticas brasileiras estariam em patamares bem inferiores (ver o artigo 

Como e por que a maior parte da tragédia brasileira poderia ser evita-

da). 

 O desgoverno, no entanto, não se restringe à esfera federal. Não são 

poucos os governadores e prefeitos que devem ser responsabilizados 

pelas decisões equivocadas e criminosas que tomaram ou estão a to-

mar. Veja o açougue em que se transformou o estado do Amazonas e, 

mais recentemente, o do Rio de Janeiro. E a areia movediça que assola 

o Paraná e Santa Catarina. Veja a gaiatice eleitoreira que tomou conta 

do estado de São Paulo. 

 O governador de São Paulo, aliás, parece contar com uma dose extra 

de benevolência por parte da imprensa. Arrisco dizer que dois fatores 

ajudariam a explicar isso: (1) o sujeito está sentado sobre o segundo 

maior cofre do país (e a imprensa tende a bajular os donos de cofres); e 

(2) vários setores da elite, ao que parece, passaram a ver o Palácio dos 

Bandeirantes como um contraponto ao Palácio do Planalto – i.e., como 

uma porta de saída capaz de livrá-las do incêndio que se aproxima. 

 (Parcelas crescentes da população trabalhadora brasileira viram a 

sua vida piorar a partir do golpe de 2016. Mais recentemente, parcelas 

da elite econômica também passaram a acumular perdas, ainda que de 

modo bem menos dramático. Pois é essa turma que agora estaria a 

apostar as suas fichas em novos atores políticos.) 

 

3.  CODA. 

 Mas voltemos ao fio da meada e vejamos os números. 

 Não sei bem o que houve (embora tenha os meus palpites), mas o 

fato é que da primeira quinzena de novembro para cá, as médias sema-

nais das taxas de crescimento mudaram de rumo (ver Fig. 4.1). Está-

vamos declinando, agora estamos escalando. 

 Para a semana encerrada ontem (14-20/12), as médias semanais es-

tão agora em 0,68% (casos) e 0,42% (mortes).18 

                                            
18 Entre 25/10 e 20/12, as médias semanais exibiram as seguintes trajetórias: (1) ca-

sos: 0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-

22/11), 0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12) e 0,68% (14-20/12); e (2) 



 Com esses percentuais, chegaremos ao dia de Natal com números 

superiores aos que eu havia previsto em artigo anterior (ver aqui). 

 E mais: no ritmo atual, chegaremos ao último dia do ano com núme-

ros ainda mais assombrosos. Até 31/12, o país irá contabilizar ao menos 

7.801.101 casos e 195.512 mortes. 

 É como diz o ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. (Esta tal-

vez seja a lição que brasileiros e estadunidenses estão a dar ao mundo 

nesta pandemia. Com a diferença de que, por lá, o circo já está a ser 

desmontado; e aqui parece que não...) ◄ 

 

 

Fig. 4.1. O „V‟ da pandemia. Comportamento das médias semanais das 

taxas de crescimento no número de casos (pontos em azul escuro) e no 

número de óbitos (pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores 

expressos em porcentagem), entre 28/6 e 20/12. (Valores acima de 2% 

não são mostrados.) Note como as duas nuvens de pontos experimenta-

ram rupturas e mudaram de rumo a partir do início de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

                                                                                                                        

mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% 

(16-22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12) e 0,42% (14-20/12). 



A DEPENDER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, 

O PAÍS IRÁ CONTABILIZAR ENTRE 14 E 24 

MILHÕES DE CASOS E ENTRE 282 E 396 MIL 

MORTES. 
 

RESUMO. Vários países já deram início a campanhas de vacinação em 

massa contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, teríamos 

chegado ontem (27) a um total de 7.484.285 casos e 191.139 mortes. Pre-

sumindo que também haverá uma campanha de vacinação entre nós, cabe a 

pergunta: Quantos casos e quantas mortes serão contabilizados até o fim da 

campanha? Duas de minhas projeções (otimistas) oferecem as seguintes 

respostas: (1) Cenário RÁPIDO – Até 27/6/2021, o país irá contabilizar um 

total de 13.907.892 casos e 282.043 mortes; e (2) Cenário LENTO – Até 

26/12/2021, o país irá contabilizar 23.709.058 casos e 395.708 mortes. 

 

Um. 

 

Ao menos 43 países já deram início a campanhas de vacinação em mas-

sa contra a Covid-19 (ver aqui). O pontapé inicial foi dado pelo Reino 

Unido, em 8/12.19 Nos Estados Unidos, o país que ostenta as piores es-

tatísticas (ver aqui), a campanha teve início em 14/12.20 

 Os brasileiros, infelizmente, ainda não sabem quando uma campa-

nha semelhante terá início por aqui. 

 

Dois. 

 

Não há dúvida de que é uma boa notícia saber que a vacinação em 

massa já começou em outros lugares. Mas a boa nova não nos autoriza 

a acreditar que estaríamos a presenciar os momentos derradeiros da 

pandemia. Nem justificaria o entusiasmo ingênuo e apressado que al-

guns brasileiros (jornalistas, inclusive) estão a manifestar. 

 Fechar os olhos e abrir mão do senso crítico é uma combinação peri-

gosa cujos frutos costumam ser duros e amargos. 

                                            
19 Uma cidadã britânica de 90 anos de idade foi a primeira pessoa a receber uma dose 

da vacina da Pfizer/BioNTech (ver aqui). 
20 A campanha estadunidense também começou com a vacina da Pfizer/BioNTech. Na 

semana seguinte, as autoridades liberaram uma segunda vacina, a da Moderna (ver 

aqui), também em circunstâncias emergenciais. Vale frisar que, em tais circunstân-

cias, os fabricantes ficam isentos de qualquer responsabilidade por eventuais proble-

mas decorrentes da vacinação. 
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Três. 

 

Devemos manter os olhos abertos. 

 Em primeiro lugar, devemos atentar para o seguinte: vacinar a po-

pulação de um país não é um processo instantâneo. Leva tempo. 

 Veja o caso da Austrália. O governo australiano anunciou que 80% 

da população (~26 milhões de habitantes) deverão estar vacinados até 

outubro de 2021 (ver aqui; para um segundo exemplo, ver aqui). O nos-

so Ministério da Saúde, que até outro dia usufruía de uma reconhecida 

tradição em campanhas de vacinação, seria capaz de vacinar a popula-

ção brasileira a um ritmo bem superior ao que está subentendido na 

estimativa do governo australiano. O governo brasileiro, no entanto, 

prevê que a campanha por aqui deva demorar mais de 1 ano (ver aqui). 

 

Quatro. 

 

Em segundo lugar, devemos atentar para o seguinte: os frutos da vaci-

nação não brotam da noite para o dia.21 No caso da Covid-19, a pande-

mia só será interrompida quando uma cobertura mínima em torno de 

60-70% da população vier a ser atingida. 

 É a tal imunidade de rebanho. 

 Veja: após ter sido vacinado ou vacinada,22 você até pode se sentir 

protegido(a) e seguro(a). Mas a pandemia só será interrompida depois 

que algo entre 60 e 70% dos seus vizinhos também tiver sido vacinado. 

 Em resumo, mesmo após o início da vacinação, muitos brasileiros 

(até duas dezenas de milhões; ver adiante) ainda serão infectados. Mui-

tos dos quais, infelizmente, irão sucumbir (entre dezenas e centenas de 

milhares; ver adiante). 

                                            
21 Para fins de ilustração, considere as estatísticas dos EUA, antes e após o início da 

campanha de vacinação. Em 2/12 (12 dias antes), eram 14.360.467 casos e 279.839 mor-

tes. No dia 14, quando a campanha teve início, 16.950.546 casos e 308.298 mortes. Em 

26/12 (12 dias depois), 19.441.964 casos e 339.923 mortes. Comparando esses dois in-

tervalos de 12 dias, as taxas de crescimento diário (casos e mortes) pouco se alteraram. 

Veja: (1) casos: 1,39% (2-14/12) e 1,15% (14-26/12); e (2) mortes: 0,81% (2-14/12) e 0,82% 

(14-26/12). (Fonte das estatísticas dos EUA: Worldometer: Coronavirus.) 
22 As vacinas que já estão sendo usadas, assim como as que virão a ser usadas logo a 

seguir, devem ser administradas em duas doses. A eficácia média de todas elas gira 

em torno de 90% – i.e., nove em cada 10 indivíduos vacinados adquirem imunidade e 

ficam protegidos contra a doença. Assim, para imunizar 70% da população, ao menos 

78% dos indivíduos teriam de ser vacinados. 



 A julgar pelo que tem sido observado nas últimas semanas, o pior 

ainda pode estar por vir. Em outras palavras, as estatísticas podem ser 

ainda mais terríveis e assustadoras em 2021. 

 

Cinco. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados ontem (27) 

mais 18.479 casos e 344 mortes em todo o país. Teríamos chegado 

assim a um total de 7.484.285 casos e 191.139 mortes. 

 Contrariando o que foi observado nas semanas anteriores (ver artigo 

Nada é tão ruim que não possa piorar: As taxas de crescimento seguem 

a escalar), houve um declínio nas taxas de crescimento (casos e mor-

tes) ao longo da última semana.23 

 Levando em conta as estatísticas da semana encerrada ontem (21-

27/12), as médias semanais estão agora em 0,48% (casos) e 0,33% (mor-

tes) (ver Fig. 5.1).24 

 Em condições normais, o declínio nessas taxas seria uma notícia 

auspiciosa. Mas não foi uma semana normal. A julgar pela rotina de 

trabalho das autoridades sanitárias (e.g., municipais e estaduais), o 

feriado de Natal atrapalhou a computação dos registros, puxando as 

estatísticas para baixo. As quedas, portanto, são artificiais. Algo seme-

lhante deve ocorrer ao longo desta semana (28/12-3/1). As nuvens que 

ora turvam a nossa visão do que se passa no país só deverão se dissipar 

na outra semana (4-10/1).25 

 

Seis. 

 

Dito isso, resta dar uma resposta numérica à pergunta central deste 

artigo: Quantos casos e quantas mortes serão contabilizados em todo o 

país até o fim da campanha de vacinação? (Presumindo que haverá 

uma campanha.) 

                                            
23 Da qual a imprensa só se dará conta amanhã (29), quando e se o Imperial College 

de Londres (Inglaterra) vier a soltar um novo boletim sobre a situação brasileira. 
24 Para detalhes metodológicos, ver nota 2. 
25 Entre 25/10 e 27/12, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12) e 0,48% (21-

27/12); e (2) mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-

15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-

20/12) e 0,33% (21-27/12). 



 Há vários modos de se estimar esses números. 

 No que segue, vou apresentar apenas duas de minhas projeções mais 

otimistas. As duas, como o leitor irá notar, foram obtidas de modo rela-

tivamente simples. São aproximações e estão sujeitas a ajustes e corre-

ções. 

 

Sete. 

 

Minhas projeções estão assentadas em três premissas. (a) Haverá cam-

panha de vacinação e esta terá início imediatamente. (Uma simplifica-

ção óbvia e bastante conservadora.) (b) No cenário RÁPIDO, a campa-

nha estará concluída daqui a 26 semanas (em 27/6); no cenário LEN-

TO, daqui a 52 semanas (em 26/12). (c) Durante a campanha de vaci-

nação, as taxas de crescimento (casos e mortes) seguirão tendências 

declinantes.26 

 Respeitadas estas premissas, eis os resultados obtidos: (1) No cená-

rio RÁPIDO – Até 27/6/2021, o país irá contabilizar um total de 

13.907.892 casos e 282.043 mortes; e (2) No cenário LENTO – Até 

26/12/2021, o país irá contabilizar um total de 23.709.058 casos e 

395.708 mortes. ◄ 

 

 

                                            
26 No cenário RÁPIDO, as trajetórias passam pelos seguintes pontos (casos e mortes): 

0,57% e 0,33% (27/12); 0,3% e 0,21% (28/3); e 0% e 0% (27/6). No cenário LENTO, as 

trajetórias passam pelos pontos (casos e mortes): 0,57% e 0,33% (27/12); 0,3% e 0,21% 

(27/6); e 0% e 0% (26/12). Cabe esclarecer o seguinte: os valores 0,57% e 0,3% (casos) e 

0,33% e 0,21% (mortes) foram escolhidos de modo algo arbitrário, mas são valores 

conservadores, eu acrescentaria. Os valores para o dia 27/12 (0,57% e 0,33%) são as 

médias (casos e mortes, respectivamente) das últimas sete semanas (8/11-27/12); os 

valores intermediários (0,3% e 0,21%) são os valores mais baixos desde o início da 

pandemia e correspondem às médias da semana 2-8/11. 



Fig. 5.1. O „V‟ da pandemia. Comportamento das médias semanais das 

taxas de crescimento no número de casos (pontos em azul escuro) e no 

número de óbitos (pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores 

expressos em porcentagem), entre 28/6 e 27/12. (Valores acima de 2% 

não são mostrados.) Note como as duas nuvens de pontos experimenta-

ram rupturas e mudaram de rumo a partir do início de novembro. 
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COMO E POR QUE O PIOR 

AINDA ESTÁ POR VIR. 
 

RESUMO. – Ontem (10), de acordo com o Ministério da Saúde, foram re-

gistrados em todo o país mais 29.792 casos e 469 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 8.105.790 casos e 203.100 mortes. A semana encerra-

da ontem (4-10/1) foi um pesadelo. Em número de casos (372.044), foi a pior 

desde o início da pandemia. O número de mortes (7.082) foi o maior dos úl-

timos cinco meses. As médias semanais das taxas de crescimento seguem 

a escalar, tendo chegado a 0,67% (casos) e 0,51% (mortes). Nesse ritmo, a 

semana que começa hoje (11) deverá resultar em mais 389.942 casos e 

7.338 mortes. No próximo domingo (17/1), portanto, o país deverá compu-

tar um total de 8.495.732 casos e 210.438 mortes. 

 

ários países já deram início a campanhas de vacinação em mas-

sa contra a Covid-19 (ver aqui). Entre nós, no entanto, a campa-

nha (em um cenário otimista) só deverá ter início na última semana 

de janeiro. 

 Ontem (10), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 29.792 casos e 469 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 8.105.790 casos e 203.100 mortes. 

 A semana encerrada ontem (4-10/1) foi um pesadelo. 

 

1.UM BALANÇO DA SEMANA QUE PASSOU.  

Em número de casos, a semana passada foi a pior desde o início da 

pandemia. Foram registrados 372.044 casos. Batemos todos os recor-

des anteriores.27 

 E a estatística mais trágica: foram registradas 7.082 mortes. Foi o 

oitavo pior resultado desde o início da crise. E foi a nona semana em 

que a média diária ficou acima de 1 mil óbitos/dia.28 

 Estas estatísticas são trágicas e falam por si. 

 Mas o que é ainda mais preocupante é saber que as taxas de cres-

cimento no número de casos e de mortes seguem a escalar.29 

                                            
27 Antes disso, o pior resultado foi 320.702 casos (20-26/7). 
28 Resultado ainda pior não era registrado desde a semana 27/7-2/8, quando foram 

computadas 7.100 mortes. Outras sete semanas – sete das oito entre 1/6 e 26/7 – tive-

ram médias diárias superiores a 1.000. Na pior de todas (20-26/7), foram computadas 

7.516 mortes. 
29 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 
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 As médias da semana passada (4-10/1) chegaram a 0,67% (casos) e 

0,51% (mortes).30 31 

 A média semanal da taxa de crescimento no número de casos parece 

ter voltado ao patamar em que estava antes do apagão de fim de ano 

(ver Fig. 6.1). No caso do número de mortes, a tendência é ainda mais 

preocupante. Afinal, uma média semanal comparável a 0,51% não era 

obtida desde setembro (Fig. 6.1). 

 Como alertei em ocasiões anteriores (e.g., aqui, aqui, aqui, aqui e 

aqui), as taxas de crescimento (casos e mortes) estão a escalar desde o 

início de novembro. E, a julgar pelo noticiário dos últimos dias, não há 

qualquer motivo para imaginar que haverá uma reversão imediata 

nessas trajetórias – embora, claro, as autoridades (federais, estaduais 

etc.) possam recorrer a novos apagões na divulgação das estatísticas. 

 

2.  COMO E POR QUE ESTA SEMANA SERÁ AINDA PIOR. 

No curto prazo, portanto, as taxas devem continuar escalando. A ten-

dência é que as estatísticas desta e das próximas semanas venham a 

ser ainda piores (ou muito piores) do que as da semana passada. 

 Não vou explorar os cenários pessimistas. No contexto deste artigo, 

basta dizer o seguinte: em um cenário otimista (i.e., admitindo que 

as taxas parem de subir), as projeções para a semana em curso seriam 

as seguintes: mais 389.942 casos e 7.338 mortes.32 

 No próximo domingo (17/1), portanto, o país deverá computar um 

total de 8.495.732 casos e 210.438 mortes. 

                                                                                                                        

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 2). 
30 Entre 25/10 e 10/1, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-

27/12), 0,47% (28/12-3/1) e 0,67% (4-10/1); e (2) mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% 

(26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% 

(30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-27/12), 0,36% (28/12-3/1) e 

0,51% (4-10/1). 
31 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 
32 A primeira estatística superaria a da semana passada e se tornaria assim um novo 

recorde semanal no número de novos casos. A segunda se tornaria a terceira pior marca 

desde o início da crise. No entanto, qualquer eventual oscilação para cima nas taxas de 

crescimento implicará em resultados ainda mais assustadores (e revoltantes). 



 Se a semana passada foi um pesadelo, a semana que temos pela 

frente será – ouso dizer – um pesadelo ainda pior. 

 

3.  CODA. 

Alguém mais cínico talvez dissesse que toda essa insanidade que esta-

mos a viver é o preço que a sociedade brasileira está a pagar por ter, 

entre outras coisas, os governantes que tem (e não só no plano federal). 

Veja, por exemplo, o drama de quem mora em algumas das maiores 

cidades do país – tem gente a enfrentar três níveis de desgoverno! 

 Mas cinismo não resolve nada. 

 De resto, não gostaria de encerrar sem ressaltar o seguinte: De um 

ponto de vista estritamente técnico, pandemias não são problemas as-

sim tão difíceis de equacionar e resolver. As dificuldades de uma crise 

como a que ora enfrentamos residem em outras esferas, como a social e 

a política. É aí que esbarramos em algumas de nossas carências histó-

ricas, como o nosso baixo nível de educação política e a nossa desorga-

nização. 

 Por fim, não custa repetir (ver aqui): Os efeitos de uma eventual 

campanha de vacinação não serão imediatos. Iniciar a vacinação e 

permanecer de braços cruzados, como muitos governantes estão agora 

(i.e., sem promover medidas que reduzam de modo efetivo as chances 

de transmissão e contágio), resultará em duas tragédias tipicamente 

brasileiras, a saber: (1) A pandemia será estancada na maioria dos paí-

ses do mundo, enquanto nós, brasileiros, continuaremos a adoecer e a 

morrer em decorrência da Covid-19; e (2) O número de mortes entre o 

início e o fim da vacinação irá superar o número de mortes registrado 

até aqui. E essa diferença será tanto maior quanto mais tardia e demo-

rada for a campanha de vacinação. ◄ 

 

 



Fig. 6.1. Comportamento das médias semanais das taxas de crescimen-

to no número de casos (pontos em azul escuro) e no número de óbitos 

(pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores expressos em por-

centagem), entre 28/6 e 10/1. (Valores acima de 2% não são mostrados.) 

Note como as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mu-

daram de rumo a partir do início de novembro. E note como o apagão 

na divulgação das estatísticas, na segunda quinzena de dezembro, re-

baixou artificialmente as duas trajetórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 



APÓS A ANARQUIA DE FIM DE ANO, EIS 

QUE AS TAXAS DE CRESCIMENTO 

MOSTRAM OS PRIMEIROS SINAIS DE QUEDA. 
 

 

I.  EVITANDO ARMADILHAS. 

Na contracorrente da má-fé e dos malfeitos do Palácio do Planalto, eis 

que (finalmente) a campanha de vacinação contra a Covid-19 teve 

início ontem (17/1) – ver aqui. 

 É uma ótima notícia. 

 Mas devemos tomar cuidado com as armadilhas mentais que cer-

cam a campanha. Três das quais seriam as seguintes: (1) a imunização 

individual não é instantânea nem nos livra de continuar adotando as 

medidas de proteção social (e.g., distanciamento espacial e uso de más-

cara); (2) a imunização coletiva só será alcançada depois que a maioria 

(> 75%) da população tiver sido vacinada; e (3) a população brasileira é 

grande, de sorte que a campanha irá demorar vários meses (mais de 

um ano, talvez). 

 Decorre daí o seguinte: os números de novos casos e de mortes segui-

rão aumentando. A questão que de fato importa neste momento seria a 

seguinte: Em que ritmo esses números irão crescer? 

 É uma questão de saúde pública. Afinal, o ritmo de crescimento pode 

ser controlado. Não pela campanha de vacinação, cujos efeitos só come-

çarão a aparecer nas estatísticas daqui a alguns meses, mas pelo com-

portamento social. Veja: Se nós relaxamos ou abandonamos as medidas 

de proteção (e.g., como fez o novo prefeito de Porto Alegre, assim que 

tomou posse), em uma ou duas semanas os frutos estarão maduros e 

inevitavelmente serão colhidos. 

 A carnificina ainda em curso em Manaus, por exemplo, não é fruto 

de uma nova e mais contagiosa linhagem do Sars-CoV-2.33 O que está a 

ocorrer na capital amazonense – pela segunda vez!34 – é, em linhas ge-

                                            
33 Desde que a pandemia teve início, em dezembro de 2019, surgiram em todo o mun-

do um sem número de linhagens locais do Sars-CoV-2, a maioria das quais já desapa-

receu. Mas não desapareceram como resultado de intervenções humanas, e sim em 

decorrência de processos naturais – e.g., extinções locais provocadas por interações 

competitivas entre as próprias linhagens. 
34 Não custa lembrar que alguns técnicos cometeram a imprudência de afirmar que, 

após a carnificina promovida pela „primeira onda‟, a população de Manaus poderia ter 
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rais, fruto de dois fatores: (1) desencontros administrativos (em múlti-

plos níveis: federal, estadual e municipal); e (2) traços de anarquia so-

cial que são promovidos por um regime econômico míope e, ao que tudo 

indica, autodestrutivo. 

 De resto, veja o que ocorreu em escala nacional após a balbúrdia de 

fim de ano (ver Fig. 7.1). Quanta gente foi às ruas para comprar bugi-

gangas e tomar refrigerantes e, na volta para casa, levou consigo mais 

do que pretendia? Estou a falar de uma carga invisível, mas significati-

va, de um vírus altamente contagioso. E que pode ser fatal. 

 

2.  UM BALANÇO DA SEMANA QUE PASSOU.  

Ainda ontem, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 33.040 casos e 551 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 8.488.099 casos e 209.847 mortes. 

 Em número de casos, a semana encerrada ontem (11-17/1) foi a pior 

desde o início da pandemia – o que não foi nenhuma surpresa (ver o 

artigo Como e por que o pior ainda está por vir). 

 Semana passada, foram computados 382.309 casos – 10.265 casos a 

mais que na semana anterior. O número de mortes ainda foi inaceita-

velmente elevado (6.747), mas a média diária, ao contrário do que ocor-

reu na semana anterior, ficou abaixo de 1 mil óbitos/dia.35 

 

3.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Em termos de monitoramento, porém, as estatísticas brutas pouco ou 

nada nos dizem sobre os rumos que as coisas estão a tomar. Para tanto, 

nós devemos investigar o comportamento de parâmetros que nos deem 

pistas sobre a dinâmica da epidemia, como as taxas de crescimento 

no número de casos e de mortes.36 

                                                                                                                        
alcançado algum grau de imunidade de rebanho. Não foi o caso, obviamente. E é bom 

frisar que a imunidade de rebanho tampouco será alcançada após a „segunda onda‟ 

ora em curso. 
35 Desde o início da pandemia, já foram registradas médias diárias acima de 1 mil 

óbitos/dia em nove semanas. Na pior semana de todas (20-26/7), foram computadas 

7.516 mortes. 
36 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-



 Vejamos, então. 

 Em comparação com as médias da semana anterior, as médias da 

semana passada (11-17/1) ficaram em patamares ligeiramente inferio-

res (Fig. 7.1). 

 A taxa de crescimento no número de novos casos caiu de 0,67% (4-

10/1) para 0,66% (11-17/1), enquanto a taxa de crescimento no número 

de mortes caiu de 0,51% (4-10/1) para 0,47% (11-17/1).37 38 

 

4.  CODA. 

As quedas referidas acima foram pequenas, não há dúvida, mas pode-

mos ao menos dizer que as taxas pararam de subir. Resultado que não 

deixa de ser alentador. 

 Afinal, a depender da manutenção de medidas de distanciamento 

social, devemos passar a observar quedas (e não mais escaladas) nas 

estatísticas. Tanto nesta semana como nas semanas vindouras. 

 De resto, que as autoridades sanitárias (federais, estaduais e muni-

cipais) façam o seu trabalho e que a campanha de vacinação enfim de-

cole. ◄ 

 

 

                                                                                                                        
ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 1). 
37 Entre 25/10 e 17/1, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-

27/12), 0,47% (28/12-3/1), 0,67% (4-10/1) e 0,66% (11-17/1); e (2) mortes: 0,3% (19-

25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-

29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-27/12), 0,36% 

(28/12-3/1), 0,51% (4-10/1) e 0,47% (11-17/1). 
38 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 



Fig. 7.1. Comportamento das médias semanais das taxas de crescimen-

to no número de casos (pontos em azul escuro) e no número de óbitos 

(pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores expressos em por-

centagem), entre 28/6 e 17/1. (Valores acima de 2% não são mostrados.) 

Note como as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mu-

daram de rumo a partir do início de novembro. E note como o apagão 

que houve na divulgação das estatísticas, na segunda quinzena de de-

zembro, rebaixou artificialmente as duas trajetórias. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO ELEVADAS 

MANTÊM O PAÍS COM 

OS DOIS PÉS AFUNDADOS NA LAMA. 
 

 

1.  O BALANÇO DA SEMANA QUE PASSOU.  

Ontem (24), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 28.323 casos e 592 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 8.844.577 casos e 217.037 mortes. 

 Em números absolutos, os casos registrados na semana encerrada 

ontem (18-24/1) ficaram abaixo dos que foram registrados nas duas 

semanas anteriores. Foram 356.478 casos, contra 382.309 (11-17/1) e 

372.044 (4-10/1). 

 Desgraçadamente, porém, o número de mortes tornou a subir. Fo-

ram 7.190 mortes. O que torna a semana encerrada ontem (18-24/1) a 

sexta mais letal desde o início da pandemia.39 

 

2.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Em termos de monitoramento, porém, os números absolutos pouco ou 

nada nos dizem sobre os rumos que as coisas estão a tomar. Para tan-

to, nós devemos investigar o comportamento de parâmetros que nos 

deem pistas sobre a dinâmica da epidemia, como as taxas de cresci-

mento no número de casos e de mortes.40 

 Em comparação com as médias da semana anterior, as médias da 

semana passada (18-24/1) oscilaram em sentidos opostos: a taxa do 

número de casos declinou, enquanto a do número de mortes escalou 

(ver Fig. 8.1). 

                                            
39 Desde a chegada da pandemia em terras brasileiras, 10 semanas ultrapassaram a 

marca das sete mil mortes (o que equivale a uma média diária superior a 1 mil óbi-

tos/dia). Na pior delas (20-26/7) foram registradas 7.516 mortes. 
40 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 2). 
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 Eis os resultados: A taxa de crescimento no número de novos casos 

caiu de 0,66% (11-17/1) para 0,59% (18-24/1), enquanto a taxa de cres-

cimento no número de mortes subiu de 0,47% (11-17/1) para 0,48% (18-

24/1).41 42 

 

3.  CODA. 

No âmbito deste artigo, a boa notícia foi a queda observada (pela se-

gunda semana consecutiva) na taxa de crescimento no número de no-

vos casos (Fig. 8.1). A continuar assim – i.e., a depender do resultado 

da semana em curso (25-31/1) –, talvez nós venhamos a ter motivos pa-

ra felicitar certos governantes. 

 Estou a me referir aqui àqueles governantes que, na contracorrente 

da má-fé e dos malfeitos do Palácio do Planalto, ainda colocam a saúde 

da sociedade à frente da saúde dos mercados. Essa turma, ciente de 

suas próprias estatísticas e das estatísticas produzidas por algumas 

cidades (e.g., Manaus,43 Rio de Janeiro e Porto Alegre), resolveu des-

cruzar os braços. E passou a adotar (pela segunda ou terceira vez, a 

depender do caso) medidas minimamente efetivas no combate à disse-

minação da epidemia. 

 Se o governante cruza os braços e libera a anarquia econômica (como 

ocorreu em Manaus, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, entre tantas 

outras cidades), as estatísticas reagem e logo escalam. 

                                            
41 Entre 25/10 e 24/1, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-

27/12), 0,47% (28/12-3/1), 0,67% (4-10/1), 0,66% (11-17/1) e 0,59% (18-24/1); e (2) mor-

tes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-

22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-

27/12), 0,36% (28/12-3/1), 0,51% (4-10/1), 0,47% (11-17/1) e 0,48% (18-24/1). 
42 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 
43 Meses atrás, alguns técnicos cometeram a imprudência de afirmar que, após a car-

nificina promovida pela „primeira onda‟, a população de Manaus poderia ter alcança-

do algum grau de imunidade de rebanho. Não foi o caso, obviamente. E é bom frisar 

que tal imunidade tampouco será alcançada após a „segunda onda‟ ora em curso. Uma 

proteção social efetiva – aqui ou em qualquer outro país do mundo – só será alcança-

da pela vacinação. Mas devemos tomar cuidado com as armadilhas mentais que 

cercam a recém-iniciada campanha de vacinação. Três das quais seriam as seguintes: 

(1) a imunização individual não é instantânea nem nos livra de continuar adotando 

as medidas de proteção social (e.g., distanciamento espacial e uso de máscara); (2) a 

imunização coletiva só será alcançada depois que a maioria (> 75%) da população 

tiver sido vacinada; e (3) a população brasileira é grande, de sorte que a campanha 

irá demorar vários meses (mais de um ano, talvez). 



 Por sua vez, se o governante descruza os braços e disciplina mini-

mamente a anarquia econômica, as estatísticas também reagem e logo 

declinam. 

 Não tem mistério. A relação de causa e efeito é simples e óbvia. Só 

não enxerga quem não quer. E quem não quer enxergar isso não é dig-

no de confiança sequer para abrir ou fechar uma torneira, muito menos 

para governar um país ou uma cidade. ◄ 

 

 

Fig. 8.1. Comportamento das médias semanais das taxas de crescimen-

to no número de casos (pontos em azul escuro e em azul claro) e no 

número de óbitos (pontos em vermelho escuro e em vermelho claro) em 

todo o país (valores expressos em porcentagem), entre 28/6 e 24/1. (Va-

lores acima de 2% não são mostrados.) Os pontos claros indicam sema-

nas cujas médias foram inferiores à média da semana encerrada ontem 

(18-24/1) – i.e., valores inferiores a 0,59% (casos; pontos em azul claro) 

e 0,48% (mortes; pontos em vermelho claro). As médias mais baixas das 

duas séries (casos e mortes) foram observadas entre 11/10 e 8/11, ca-

racterizando o período como o „melhor mês‟. Logo em seguida, porém, 

note como as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mu-

daram de rumo. E note como o apagão que houve na divulgação das 

estatísticas, na segunda quinzena de dezembro, rebaixou artificialmen-

te as duas trajetórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 



O PAÍS SEGUE COM OS DOIS PÉS 

AFUNDADOS NA LAMA. 
 

 

1.  O BALANÇO DA SEMANA QUE PASSOU.  

Anteontem (31/1), de acordo com o Ministério da Saúde, foram regis-

trados em todo o país mais 27.756 casos e 573 mortes. Teríamos che-

gado assim a um total de 9.204.731 casos e 224.504 mortes. 

 Em números absolutos, os casos registrados na semana encerrada no 

domingo (25-31/1) ficaram abaixo dos que foram registrados na semana 

anterior. Foram 356.478 casos, contra 360.154 (18-24/1). 

 Desgraçadamente, porém, o número de mortes tornou a subir. E 

muito. Foram 7.467 mortes. O que fez da semana encerrada anteon-

tem (25-31/1) a segunda mais letal desde o início da pandemia.44 

 

2.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Em termos de monitoramento, porém, o correto é examinar aqueles 

parâmetros que nos falam sobre a dinâmica da pandemia, como é o 

caso das taxas de crescimento no número de casos e de mortes.45 Veja-

mos, então. 

 Em comparação com as médias da semana anterior (18-24/1), as mé-

dias da semana passada (25-31/1) oscilaram pouca coisa: a taxa de ca-

sos declinou um pouco, enquanto a de mortes escalou, ainda que mini-

mamente (ver Fig. 9.1). 

 Eis os resultados: A taxa de crescimento no número de casos recuou 

de 0,59% (18-24/1) para 0,57% (25-31/1), enquanto a taxa de crescimen-

to no número de mortes permaneceu em torno de 0,48% (25-31/1).46 47 

                                            
44 Desde a chegada da pandemia em terras brasileiras, 11 semanas ultrapassaram a 

marca das sete mil mortes (o que equivale a uma média diária superior a 1 mil óbi-

tos/dia). Na pior delas (20-26/7) foram registradas 7.516 mortes. 
45 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 2). 
46 A rigor, no caso do número de mortes, a diferença nos resultados só aparece na 

terceira casa decimal: 0,4824% (18-24/1) contra 0,4844% (25-31/1). Entre 25/10 e 31/1, 
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3.  CODA. 

As taxas de crescimento (casos e mortes) pararam de crescer. Mas es-

tamos estagnados. E em patamares relativamente elevados – as mé-

dias da semana passada, por exemplo, são bem superiores às médias 

observadas no „melhor mês‟: 0,38% (casos) e 0,27% (mortes). 

 Sem medidas efetivas de controle, o ritmo poderá permanecer inalte-

rado durante meses. Ou pode vir a piorar. (Não se iluda: os primeiros 

efeitos da campanha de vacinação só serão percebidos – na melhor das 

hipóteses – no segundo semestre.)48 

 A situação é dramática. Basta ver o seguinte: no ritmo atual, o país 

irá contabilizar 10.798.097 casos e 257.031 mortes até o último do-

mingo de fevereiro (28/2). 

 Não era para ser assim. Não tinha de ser assim. ◄ 

 

 

                                                                                                                        
as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 0,43% (19-25/10), 0,4% 

(26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 0,56% (23-29/11), 0,64% 

(30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-27/12), 0,47% (28/12-3/1), 

0,67% (4-10/1), 0,66% (11-17/1), 0,59% (18-24/1) e 0,57% (25-31/1); e (2) mortes: 0,3% 

(19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% 

(23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-27/12), 

0,36% (28/12-3/1), 0,51% (4-10/1), 0,47% (11-17/1), 0,48% (18-24/1) e 0,48% (25-31/1). 
47 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 
48 Devemos tomar cuidado com as armadilhas mentais que cercam a recém-iniciada 

campanha de vacinação. Três das quais seriam as seguintes: (1) a imunização indivi-

dual não é instantânea nem nos livra de continuar adotando as medidas de proteção 

social (e.g., distanciamento espacial e uso de máscara); (2) a imunização coletiva só 

será alcançada depois que a maioria (> 75%) da população tiver sido vacinada; e (3) a 

população brasileira é grande, de sorte que a campanha irá demorar vários meses 

(mais de um ano, talvez). 



Fig. 9.1. Comportamento das médias semanais das taxas de crescimen-

to no número de casos (pontos em azul escuro e azul claro) e no núme-

ro de óbitos (pontos em vermelho escuro e vermelho claro) em todo o 

país (valores expressos em porcentagem), entre 28/6 e 31/1. (Valores 

acima de 2% não são mostrados.) Os pontos claros (azul, casos; verme-

lho, mortes) indicam semanas cujas médias ficaram abaixo da média 

das duas últimas semanas (18-31/1). As quatro médias mais baixas das 

duas séries (casos e mortes) foram observadas entre 11/10 e 8/11, ca-

racterizando o período como o „melhor mês‟. Logo em seguida, porém, 

note como as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mu-

daram de rumo. E note como o apagão que houve na divulgação das 

estatísticas, na segunda quinzena de dezembro, rebaixou artificialmen-

te as duas trajetórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 



COMO OS HOSPEDEIROS FAVORECEM A 

DISSEMINAÇÃO DE PARASITOS VIRULENTOS. 
 

 

1.  PARASITOS, INFECÇÕES E DOENÇAS.  

Um parasito é um organismo que obtém seus nutrientes de um ou de 

uns poucos hospedeiros individuais, normalmente provocando algum 

dano, mas sem levar à morte imediata. 

 Quando um parasito coloniza um hospedeiro, diz-se que este abriga 

uma infecção. Se a infecção ocasiona sintomas claramente prejudiciais 

ao hospedeiro, diz-se que este tem uma doença.49 

 Doenças causadas por parasitos são genericamente referidas como 

parasitoses e os parasitos que provocam tais doenças são generica-

mente referidos como patógenos. 

 Cabe notar que o termo patogênico não está sendo usado aqui em 

alusão a um atributo que seja universal ou invariável. Um organismo 

que é patogênico para a espécie A, por exemplo, pode não ter o mesmo 

efeito quando infecta a espécie B. E mais: um mesmo parasito pode ser 

patogênico em determinadas circunstâncias (e.g., quando o hospedeiro 

já abriga outros parasitos), mas não em outras. 

 

2.  ZOONOSES E DOENÇAS CONTAGIOSAS.  

Ao menos 1.415 diferentes organismos infecciosos causam ou podem 

causar doenças em seres humanos.50 A maioria (61%) dessas parasito-

ses é de origem zoonótica (i.e., humanos contraem a infecção de algum 

animal previamente infectado). Entre as novas doenças infecciosas que 

estão a surgir, o percentual é ainda maior: 75% das doenças emer-

gentes são de origem zoonótica.51 

 Zoonoses podem ser disseminadas por vias diretas ou indiretas. No 

primeiro caso estão as doenças contagiosas e as infecções provocadas 

pela ingestão do parasito. Diz-se que as doenças contagiosas são de 

transmissão direta porque indivíduos sadios contraem a infecção ao 

terem contato (íntimo ou não) com algum indivíduo previamente infec-

tado (doente ou não). (Embora não estejamos a tratar delas aqui, não 

                                            
49 Para detalhes e discussões, ver Begon et al. (2007). 
50 Para detalhes, ver Taylor et al. (2001). 
51 Sobre doenças emergentes (em português), ver Garrett (1995). 

10 



custa lembrar: as infecções sexualmente transmissíveis, como a gonor-

reia, a sífilis e a Aids, são igualmente rotuladas de contagiosas.) 

 No segundo caso, a transmissão do parasito depende da presença de 

uma terceira espécie, referida como vetor. Não há contágio. O que 

ocorre é uma triangulação: em decorrência dos seus hábitos de vida, o 

vetor estabelece uma conexão entre um ou mais hospedeiros infectados 

(doentes ou não) e um ou mais hospedeiros sadios (coespecíficos ou 

não). Febre amarela, dengue e doença de Chagas são exemplos de zoo-

noses cuja disseminação depende da ação de um vetor – dípteros culicí-

neos, nos dois primeiros casos, e percevejos triatomíneos, no último.52 

 

3.  COVID-19 (A DOENÇA) E SARS-COV-2 (O VÍRUS).  

A doença do coronavírus 2019 (Covid-19) pode ser descrita como um 

tipo bastante agressivo de pneumonia. O agente etiológico é o corona-

vírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), um 

vírus não envelopado de fita simples de ARN, referido anteriormente 

como 2019-nCoV ou WHCV. 

 O SARS-CoV-2 é o sétimo coronavírus conhecido capaz de infectar 

seres humanos – SARS-CoV, MERSCoV e SARS-CoV-2 podem causar 

doenças graves, enquanto HKU1, NL63, OC43 e 229E estão associados 

a sintomas leves.53 

 A Covid-19 é uma doença contagiosa e, assim como ocorre com ou-

tras viroses respiratórias (e.g., gripe), compartilhar espaços fechados 

com outros indivíduos representa o maior risco de infecção.54 

 

4.  A INTERFACE HOSPEDEIRO/PARASITO.  

Parasitos não costumam debilitar seus hospedeiros a ponto de destruí-

los. Mas podem causar danos. Fala-se então em virulência do parasi-

to. 

                                            
52 Sobre culicíneos e triatomíneos, ver Rey (2008); para diferenciar os culicíneos (e.g., 

Stegomyia, Aedes e Culex) de outros culicídeos (e.g., Anopheles), ver Consoli  & Olivei-

ra (1994). 
53 Ver Andersen et al. (2020). 
54 Ver Qian et al. (2020). Os primeiros casos da Covid-19 foram registrados em Wu-

han (~11 milhões de habitantes), a capital da província chinesa de Hubei, em dezem-

bro de 2019. A pandemia chegou ao Brasil em fevereiro de 2020 – talvez antes. Entre 

nós, o primeiro caso foi registrado em 25/2 – ou no dia seguinte (Quarta-feira de Cin-

zas), segundo o Ministério da Saúde. A primeira morte teria ocorrido em 17/3. 



 Diferentes linhagens de hospedeiros possuem seus próprios sistemas 

de defesa contra parasitos e outros inimigos naturais. De um modo ge-

ral, três linhas de defesa parecem ter evoluído para minimizar os danos 

de uma infecção:55 (1) ajustes comportamentais (reduzindo as chan-

ces de encontro com o parasito); (2) resistência (limitando a carga de 

parasitos); ou (3) tolerância (limitando a extensão dos danos causados 

pela carga de parasitos). 

 As idas e vindas entre parasitos e hospedeiros ilustram bem a cha-

mada corrida armamentista. Cito, recorrendo ao que escrevi em ou-

tro lugar:56 

 

   Generalizando, e pensando agora não apenas em uma única co-

munidade local, mas em comunidades ecológicas de um modo ge-

ral, caberia aqui uma derradeira questão: até que ponto as mu-

danças evolutivas são determinadas por fatores bióticos (como 

prevê o modelo Rainha Vermelha) ou abióticos (modelo Bobo da 

Corte)? 

   O primeiro modelo – alusão à Rainha Vermelha, personagem do 

livro Alice através do espelho, de Lewis Carroll – foi proposto pelo 

biólogo estadunidense Leigh Van Valen (1935-2010). Segundo Van 

Valen, as interações ecológicas seriam os principais condutores da 

evolução. É o que vemos quando um novo tipo de defesa surge em 

uma população de presas, por exemplo. A partir daí, o desenvol-

vimento de algum tipo de contra-ataque por parte do predador 

adquire elevado potencial seletivo e passa a ser favorecido. 

   Essas corridas armamentistas (do ing. arm races ou evolutio-

nary arm races) não têm uma solução definitiva, pois a evolução 

de novos tipos de defesa (e ataque) gera repercussões que vão e 

voltam… Como no livro de Carroll, as linhagens estariam sempre 

“correndo para permanecer no mesmo lugar” – se conseguem mu-

dar e reagir, o prêmio é a persistência; caso contrário, elas desa-

parecem. 

 

                                            
55 Para detalhes e discussão, ver Medzhitov et al. (2012). Cabe ressaltar que as três 

estratégias citadas não são mutuamente excludentes. 
56 Citação extraída e adaptada do livro O que é darwinismo (Costa 2019). Alternati-

vamente, ver o artigo Rainha Vermelha ou Bobo da Corte?. 



5.  SOBRE A EVOLUÇÃO DA VIRULÊNCIA.  

Até a segunda metade do século 20, perdurou a ideia de que a interação 

entre hospedeiros e parasitos evoluiria para uma relação atenuada, 

estável e duradoura.57 Ponto de vista segundo o qual a coevolução 

entre as linhagens (leia-se: influências evolutivas mútuas entre elas) 

resultaria em parasitos pouco ou nada virulentos e em hospedeiros 

mais ou menos saudáveis. Um dos primeiros a articular essas ideias foi 

o médico e pesquisador estadunidense Theobald Smith (1859-1934), um 

pioneiro no estudo da evolução da virulência.58 

 Mais recentemente, porém, emergiu a hipótese de que a virulência 

poderia ser adaptativa,59 notadamente se estiver relacionada com al-

gum traço da infecção que favoreça a transmissão do parasito. Veja-

mos. 

 Alguns parasitos exploram seus hospedeiros de um modo, digamos, 

bem econômico – e.g., o parasito consome quantidades mínimas de 

tecidos do hospedeiro, de sorte que os danos não são extensivos nem 

severos. Outros parasitos, no entanto, tendem a explorar o hospedeiro 

de modo mais vigoroso. Os danos são mais severos e a interação tende 

a ser breve, pois o parasito costuma se propagar precocemente.60 

 

6.  QUANDO A DESTRUIÇÃO DO HOSPEDEIRO 

JÁ NÃO É UM PROBLEMA. 

Com base em achados teóricos e em trabalhos de campo, muitos estudi-

osos passaram a defender a ideia de que haveria um meio-termo entre 

virulência e transmissão. A tal ponto e de tal modo que a virulência 

tenderia a ser inversamente proporcional à duração da infecção.61 

 Valores ótimos desse meio-termo – do ponto de vista do parasito – 

emergiriam a partir do momento em que os benefícios da infecção (e.g., 

elevação na taxa de transmissão) passassem a crescer mais lentamente 

que os custos (e.g., elevação na mortalidade do hospedeiro). 

                                            
57 Há uma rica literatura sobre a evolução da virulência – e.g., Frank (1996), Day 

(2001) e Alizon & Michalakis (2015); em português, ver Giorgio (1995) e Freeman & 

Herron (2009). 
58 Sobre a vida e a obra de TS, ver Méthot (2012). 
59 Sobre o significado e o alcance da evolução adaptativa, ver Costa (2019). 
60 Para detalhes e discussões, ver Frank (1996). 
61 Sobre o uso do conceito de meio-termo (ing. trade-offs) no âmbito da biologia evolu-

tiva, ver Costa (2019); sobre a relação entre virulência e transmissão, ver Frank 

(1996), Day (2001) e Alizon & Michalakis (2015). 



 De resto, embora os valores exatos variem de acordo com as espécies 

e as circunstâncias, duas conclusões gerais parecem emergir. 

 A primeira. Em um contexto de baixa densidade do hospedeiro, li-

nhagens menos virulentas devem se impor sobre as mais virulentas. 

Por quê? Ora, visto que os contatos são raros e as chances de transmis-

são, reduzidas, os patógenos que se propagam mais lentamente, sem 

causar danos extensivos e sem imobilizar o hospedeiro,62 devem ser os 

mais favorecidos. 

 A segunda. Quando os contatos são frequentes e as chances de 

transmissão, elevadas, a vantagem relativa troca de mãos (ver Fig. 

10.1). E a situação toma outro rumo: As linhagens que se propagam 

mais rápida ou precocemente seriam as mais favorecidas. E estas, a 

depender da universalidade do meio-termo ente transmissão e virulên-

cia, seriam também aquelas cujo comportamento gera mais danos ou 

danos mais severos. Visto que a destruição de hospedeiros individuais 

já não mais seria uma barreira contra a disseminação do parasito. 

 

7.  CODA. 

O que esperar então da pandemia da Covid-19, senão o seu agravamen-

to? 

 Afinal, muitos nós, brasileiros, já não estaríamos a abrir mão das 

máscaras e das medidas de distanciamento espacial?63 

 Ora, ora, ora. 

 Levando em conta o que já sabemos, abandonar precocemente as 

medidas de proteção implicaria em um duplo agravamento. 

 Por um lado, continuaríamos a vivenciar o agravamento demográfico 

ora em curso (e.g., aumento continuado no número de casos e mortes, 

como tem sido registrado desde o início de novembro – ver aqui). O de-

sarranjo demográfico, por sua vez, teria implicações evolutivas (e.g., 

favorecendo a disseminação de linhagens mais virulentas, como teria 

ocorrido em Manaus e como já estaria a ocorrer no Rio de Janeiro). 

 E estes dois cenários são igualmente ruins e preocupantes. 

 

                                            
62 Para uma discussão detalhada, ver Ewald (1988). 
63 Alguns brasileiros nunca adotaram e muitos dos que adotaram estão agora a afrou-

xar ou a abandonar as medidas. E estes últimos parecem agir com base na ideia de 

que a “vacina chegou”. Não é verdade. A rigor, a vacina ainda vai demorar a chegar – 

arrisco dizer que o tempo médio de espera dos que serão vacinados não deverá 

ficar abaixo de seis meses. 
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Fig. 10.1. Modelos de como a densidade e o uso de máscaras faciais 

estariam a afetar a disseminação da Covid-19. Cada esfera representa 

um indivíduo; as vermelhas representam indivíduos infectados e as 

azuis, os susceptíveis (sadios que podem contrair a infecção); as gran-

des representam indivíduos desprovidos de máscaras e as pequenas, os 

providos de máscaras. Colisões entre as esferas resultam em contágio 

e, consequentemente, na disseminação do vírus. São mostrados quatro 

cenários: (a) Baixa densidade e uso generalizado de máscaras; (b) Uso 

generalizado de máscaras, mas alta densidade; (c) Baixa densidade, 

mas sem o uso de máscaras. (d) Alta densidade e sem o uso de másca-

ras. As chances de colisão aumentam (muito) à medida que aumenta a 

densidade ou o tamanho das esferas. Razão pela qual as chances de 

contágio são mínimas em a, mas são máximas em d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 



AS ESTATÍSTICAS MUNDIAIS E O 

RITMO ATUAL DA PANDEMIA NO PAÍS. 
 

RESUMO. Este artigo atualiza as estatísticas mundiais a respeito da 

pandemia da Covid-19 divulgados em artigo anterior (aqui). Além disso, no 

caso específico do Brasil, o artigo atualiza os valores das taxas de cresci-

mento (casos e mortes) divulgados na semana passada (aqui). Este último 

parâmetro (diferentemente da média móvel, por exemplo) é um guia apro-

priado e confiável para se monitorar o rumo e o ritmo da pandemia. 

 

1.  A SITUAÇÃO MUNDIAL. 

Levando em conta as estatísticas obtidas no início da tarde desta se-

gunda-feira (8/2),64 eis aqui um resumo da situação mundial. 

 (A) Em números absolutos, os 20 países65 mais afetados estão a con-

centrar 79% dos casos (de um total de 106.235.789) e 82% das mortes 

(de um total de 2.318.763).66 

 (B) Entre esses 20 países, a taxa de letalidade segue em 2,2%. A 

taxa brasileira segue em 2,4%. (Outros três países da América do Sul 

que estão no topo da lista têm taxas de letalidade equivalentes ou ain-

da piores: Argentina, 2,5%; Colômbia, 2,6%; e Peru, 3,6%.) 

 (C) Nesses 20 países, 60,1 milhões de indivíduos receberam alta, o 

que corresponde a 71% dos casos. Em escala global, 76,6 milhões de 

indivíduos já receberam alta. 

 

2.  O RITMO DA PANDEMIA ENTRE NÓS.  

Ontem (7/2), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 26.845 casos e 522 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 9.524.640 casos e 231.534 mortes. 

                                            
64 Vale notar que certos países atualizam suas estatísticas uma única vez ao longo do 

dia; outros atualizam duas vezes ou mais; e há uns poucos que estão a fazê-lo de modo 

mais ou menos errático. Alguns países europeus (e.g., Suécia, Suíça e Espanha) insis-

tem em não divulgar as estatísticas em feriados e fins de semana. A julgar pelo que 

informam os painéis, o comportamento da Suécia tem sido particularmente surpreen-

dente e vexatório. No âmbito da América do Sul, o destaque negativo segue por conta 

do Peru. Acompanho as estatísticas mundiais em dois painéis, Mapping 2019-nCov 

(Johns Hopkins University, EUA) e Worldometer: Coronavirus (Dadax, EUA). 
65 Os 20 primeiros países da lista podem ser arranjados em cinco grupos: (a) Entre 

26 e 28 milhões de casos – Estados Unidos; (b) Entre 10 e 12 milhões – Índia; (c) En-

tre 8 e 10 milhões – Brasil; (d) Entre 2 e 4 milhões – Reino Unido, Rússia, França, 

Espanha, Itália, Turquia, Alemanha e Colômbia; e (e) Entre 1 e 2 milhões – Argenti-

na, México, Polônia, África do Sul, Irã, Ucrânia, Peru, Indonésia e Tchéquia. 
66 Para detalhes e discussões a respeito do comportamento da pandemia desde março, 

em escala mundial e nacional, ver a nota 2. 
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 Em números absolutos, os casos registrados na semana passada (1-

7/2) ficaram abaixo dos que foram registrados na semana anterior. Fo-

ram 319.909 casos, contra 360.154 (25-31/1). 

 O número de mortes também diminuiu, embora a média diária te-

nha ficado em um patamar desgraçadamente elevado. Foram 7.030 

mortes. O que fez da semana encerrada ontem (1-7/2) uma das 12 com 

média diária acima de 1 mil óbitos/dia.67 

 

3.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Para monitorar o rumo e o ritmo da pandemia, devemos examinar al-

gum parâmetro que nos informe sobre a dinâmica da disseminação da 

doença. É o caso das taxas de crescimento no número de casos e de 

mortes.68 

 Vejamos os resultados mais recentes. 

 Em comparação com as médias da semana anterior (25-31/1), as mé-

dias da semana passada (1-7/2) declinaram. E declinaram de modo sig-

nificativo (ver Fig. 11.1). 

 A taxa de crescimento no número de casos recuou de 0,57% (25-31/1) 

para 0,49% (1-7/2) – o menor percentual nas últimas cinco semanas. 

 Já a taxa de crescimento no número de mortes recuou de 0,48% (25-

31/1) para 0,44% (1-7/2) – também o menor percentual nas últimas cin-

co semanas.69 70 

                                            
67 Desde a chegada da pandemia em terras brasileiras, 12 semanas ultrapassaram a 

marca das sete mil mortes (o que equivale a uma média diária superior a 1 mil óbi-

tos/dia). Na pior delas (20-26/7) foram registradas 7.516 mortes. 
68 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 2). 
69 Entre 19/10 e 7/2, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-

27/12), 0,47% (28/12-3/1), 0,67% (4-10/1), 0,66% (11-17/1), 0,59% (18-24/1), 0,57% (25-

31/1) e 0,49%(1-7/2); e (2) mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 

0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 

0,42% (14-20/12), 0,33% (21-27/12), 0,36% (28/12-3/1), 0,51% (4-10/1), 0,47% (11-17/1), 

0,48% (18-24/1), 0,48% (25-31/1) e 0,44%(1-7/2). 
70 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 



4.  CODA. 

Nas últimas cinco semanas (4/1-7/2), após sucessivas escaladas que se 

prolongaram por cerca de dois meses (9/11-3/1), eis que a taxa de cres-

cimento no número de casos passou a declinar. 

 Algo semelhante poderia ser dito em relação à taxa de crescimento 

no número de mortes, ainda que a tendência declinante vislumbrada 

ali nas últimas cinco semanas não tenha sido tão acentuada ou nítida 

como a que se observa no número de casos (Fig. 11.1). 

 São notícias auspiciosas, sem dúvida, sobretudo diante do mar de 

lama que nos envolve a todos. Mas ainda estamos em patamares eleva-

dos – as médias da semana passada, por exemplo, são bem superiores 

às médias observadas no „melhor mês‟: 0,38% (casos) e 0,27% (mortes). 

 Por fim, cabe aqui um alerta importante: os declínios reportados 

neste artigo nada têm a ver com a incipiente campanha de vacinação 

em curso no país. (Uma campanha, ouso dizer, deliberadamente lenta e 

desorganizada.) 

 Como escrevi em artigo anterior, os efeitos da vacinação só serão 

percebidos – na melhor das hipóteses – quando mais da metade dos 

brasileiros tiver sido vacinada.71 Uma meta que, no ritmo atual, levará 

alguns anos para ser alcançada... 

 

 

                                            
71 Devemos tomar cuidado com as armadilhas mentais que cercam a campanha de 

vacinação. Três das quais seriam as seguintes: (1) a imunização individual não é ins-

tantânea nem nos livra de continuar adotando as medidas de proteção social (e.g., 

distanciamento espacial e uso de máscara); (2) a imunização coletiva só será alcança-

da depois que a maioria (> 75%) da população tiver sido vacinada; e (3) a população 

brasileira é grande, de sorte que a campanha irá demorar vários meses (mais de um 

ano, talvez). 



Fig. 11.1. Comportamento das médias semanais das taxas de cresci-

mento no número de casos (pontos em azul escuro e azul claro) e no 

número de óbitos (pontos em vermelho escuro e vermelho claro) em 

todo o país (valores expressos em porcentagem), entre 28/6 e 7/2. (Valo-

res acima de 2% não são mostrados.) Os pontos claros (azul, casos; 

vermelho, mortes) indicam semanas cujas médias ficaram abaixo da 

média da semana encerrada ontem (1-7/2). As quatro médias mais bai-

xas das duas séries (casos e mortes) foram observadas entre 11/10 e 

8/11, caracterizando o período como o „melhor mês‟. Logo em seguida, 

porém, note como as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas 

e mudaram de rumo. E note como o apagão que houve na divulgação 

das estatísticas, na segunda quinzena de dezembro, rebaixou artifici-

almente as duas trajetórias. 
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NO RITMO ATUAL, O PAÍS IRÁ 

CONTABILIZAR 291 MIL MORTES ATÉ 28/3. 
 

RESUMO. – Este artigo atualiza as estatísticas mundiais a respeito da 

pandemia da Covid-19 divulgados na semana passada (aqui). No caso espe-

cífico do Brasil, o artigo também atualiza os valores das taxas de cresci-

mento (casos e mortes) divulgados em artigo anterior (aqui). Estes dois pa-

râmetros (sozinhos ou combinados) servem como um guia apropriado e con-

fiável para se monitorar o rumo e o ritmo da pandemia (diferentemente 

da média móvel, por exemplo). Entre 4/1 e 28/2, as taxas ficaram em 0,56% 

(casos) e 0,47% (mortes). Nesse ritmo, o país irá contabilizar um total de 

12.324.278 casos e 290.746 mortes até o último domingo de março (28/3). 

Só há um jeito de impedir que estas projeções se confirmem: adotar medidas 

efetivas de proteção e confinamento. 

 

1.  A SITUAÇÃO MUNDIAL. 

Levando em conta as estatísticas obtidas no início da tarde desta se-

gunda-feira (1/3),72 eis aqui um resumo da situação mundial. 

 (A) Em números absolutos, os 20 países73 mais afetados estão a con-

centrar 79% dos casos (de um total de 114.223.289) e 82% das mortes 

(de um total de 2.533.129).74 

 (B) Entre esses 20 países, a taxa de letalidade segue em 2,3%. A 

taxa brasileira segue em 2,4%. (Outros três países da América do Sul 

que estão no topo da lista têm taxas de letalidade equivalentes ou ain-

da piores: Argentina, 2,5%; Colômbia, 2,7%; e Peru, 3,5%.) 

 (C) Nesses 20 países, 65,9 milhões de indivíduos receberam alta, o 

que corresponde a 71% dos casos. Em escala global, 84,2 milhões de 

indivíduos já receberam alta. 

                                            
72 Vale notar que certos países atualizam suas estatísticas uma única vez ao longo do 

dia; outros atualizam duas vezes ou mais; e há uns poucos que estão a fazê-lo de modo 

mais ou menos errático. Alguns países europeus (e.g., Suécia, Suíça e Espanha) insis-

tem em não divulgar as estatísticas em feriados e fins de semana. A julgar pelo que 

informam os painéis, o comportamento da Suécia tem sido particularmente surpreen-

dente e vexatório. No âmbito da América do Sul, o destaque negativo segue por conta 

do Peru. Acompanho as estatísticas mundiais em dois painéis, Mapping 2019-nCov 

(Johns Hopkins University, EUA) e Worldometer: Coronavirus (Dadax, EUA). 
73 Os 20 primeiros países da lista podem ser arranjados em cinco grupos: (a) Entre 

28 e 30 milhões de casos – Estados Unidos; (b) Entre 10 e 12 milhões – Índia e Brasil; 

(c) Entre 4 e 6 milhões – Rússia e Reino Unido; (d) Entre 2 e 4 milhões – França, 

Espanha, Itália, Turquia, Alemanha, Colômbia, Argentina e México; e (e) Entre 1 e 2 

milhões – Polônia, irã, África do Sul, Ucrânia, Indonésia, Peru e Tchéquia. 
74 Para detalhes e discussões a respeito do comportamento da pandemia desde março, 

em escala mundial e nacional, ver a nota 2. 
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2.  O RITMO ATUAL DA PANDEMIA NO PAÍS.  

Ontem (28/2), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 34.027 casos e 721 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 10.551.259 casos e 254.942 mortes.75 

 Em números absolutos, as estatísticas registradas na semana pas-

sada (22-28/2) foram as mais assombrosas deste o início da pande-

mia. 

 Foram 383.085 novos casos – o recorde anterior era de 382.309 ca-

sos (11-17/1/2021). Foi a 13ª semana com mais de 300 mil novos casos, 

oito das quais foram registradas em 2021. 

 E foram 8.438 mortes – o recorde anterior era de 7.711 (8-

14/2/2021). Foi a 15ª semana com mais de 7 mil mortes, sete das quais 

foram registradas em 2021.76 

 

3.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Como já comentei em vários artigos anteriores, o jeito certo de monito-

rar o rumo e o ritmo de uma epidemia (ou pandemia, como é o caso de 

agora) exige que examinemos algum parâmetro que nos informe sobre 

a dinâmica da disseminação da doença. É o caso das taxas de cresci-

mento no número de casos e de mortes.77 

 Vejamos os resultados mais recentes. 

 Em comparação com as médias da semana anterior (15-21/2), as mé-

dias da semana passada (22-28/2) escalaram. E de modo apreciável (ver 

Fig. 12.1). 

 A taxa de crescimento no número de casos subiu de 0,48% (15-21/2) 

para 0,53% (22-28/2) – o maior percentual nas últimas quatro semanas. 

                                            
75 Compare estas estatísticas com as projeções feitas em artigo anterior (aqui). 
76 O que equivale a uma média diária superior a 1 mil óbitos/dia. 
77 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. De resto, trata-se de um parâmetro de fácil 

computação (ver a nota 2). 



 Já a taxa de crescimento no número de mortes subiu de 0,43% (15-

21/2) para 0,48% (22-28/2) – também o maior percentual nas últimas 

quatro semanas.78 79 

 

4.  CODA. 

Levando em conta qualquer uma das taxas, mas em especial a de mor-

tes, nós podemos concluir que o país está com os dois pés afundados na 

lama desde 3/1/2021. Vejamos os números. 

 Entre 4/1 e 28/2, a média da taxa de crescimento no número de novos 

casos ficou em 0,56%. (As médias semanais oscilaram entre 0,46% e 

0,67%.) 

 No mesmo período, a média da taxa de crescimento no número de 

mortes ficou em 0,47%. (As médias semanais oscilaram entre 0,43% e 

0,51%.) 

 Nesse ritmo, o país irá contabilizar 12.324.278 casos e 290.746 

mortes até o último domingo de março (28/3). (Caso as taxas subam, 

as estatísticas serão ainda piores.) 

 Chiliques, mentiras e mau hálito não impedirão que o vírus continue 

a circular livremente entre nós. A rigor, só há um jeito de impedir que 

as projeções acima se confirmem:80 adotar medidas efetivas de proteção 

e confinamento. 

 

                                            
78 Entre 19/10 e 28/2, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-

27/12), 0,47% (28/12-3/1), 0,67% (4-10/1), 0,66% (11-17/1), 0,59% (18-24/1), 0,57% (25-

31/1), 0,49%(1-7/2), 0,46% (8-14/2), 0,48% (15-21/2) e 0,53% (22-28/2); e (2) mortes: 

0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-22/11), 

0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-27/12), 

0,36% (28/12-3/1), 0,51% (4-10/1), 0,47% (11-17/1), 0,48% (18-24/1), 0,48% (25-31/1), 

0,44%(1-7/2), 0,47% (8-14/2), 0,43% (15-21/2) e 0,48% (22-28/2). 
79 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 
80 Como escrevi em artigos anteriores, os efeitos da vacinação só serão percebidos – na 

melhor das hipóteses – quando mais da metade dos brasileiros tiver sido vacinada. 

Uma meta que, no ritmo atual, levará alguns anos para ser alcançada... E mais: Deve-

mos tomar cuidado com as armadilhas mentais que cercam a campanha de vacina-

ção. Três das quais seriam as seguintes: (1) a imunização individual não é instantânea 

nem nos livra de continuar adotando as medidas de proteção social (e.g., distanciamen-

to espacial e uso de máscara); (2) a imunização coletiva só será alcançada depois que a 

maioria (> 75%) da população tiver sido vacinada; e (3) a população brasileira é grande, 

de sorte que a campanha irá demorar vários meses (mais de um ano, talvez). 



Fig. 12.1. Comportamento das médias semanais das taxas de cresci-

mento no número de casos (pontos em azul escuro) e no número de 

óbitos (pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores expressos 

em porcentagem), entre 28/6/2020 e 28/2/2021. (Valores acima de 2% 

não são mostrados.) As médias mais baixas das duas séries (casos e 

mortes) foram observadas entre 11/10 e 8/11, razão pela qual o período 

é referido aqui como o „melhor mês‟. Logo em seguida, porém, note como 

as duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mudaram de 

rumo. E note como o apagão que houve na divulgação das estatísticas, 

na segunda quinzena de dezembro, rebaixou artificialmente as duas 

trajetórias. 
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UM PAÍS PRONTO PARA DECOLAR 

RUMO AO ABISMO. 
 

RESUMO. – Este artigo atualiza os valores das taxas de crescimento 

(casos e mortes) divulgados em artigo anterior (aqui). Estes dois parâmetros 

(sozinhos ou combinados) servem como um guia apropriado e confiável para 

se monitorar o rumo e o ritmo da pandemia (diferentemente da média 

móvel, por exemplo). Entre 1 e 7/3, as taxas ficaram em 0,62% (casos) e 

0,58% (mortes). Foi a terceira semana seguida em que as duas taxas escala-

ram. A situação é crítica e eu só vejo duas alternativas capazes de impedir 

que o país decole rumo ao abismo: (1) governadores e prefeitos, agindo de 

boa-fé e de modo coordenado, assumem a condução da crise e adotam me-

didas nacionais unificadas de proteção e confinamento; ou (2) alguma 

entidade supranacional (e.g., OMS ou OEA), visando o bem-estar e a saúde 

pública dos habitantes de toda a América do Sul, intercede e se posta ao la-

do do que resta do Estado brasileiro (e.g., Fiocruz) para ajudar a tirar o país 

da lama. 

 

1.  O RITMO ATUAL DA PANDEMIA NO PAÍS.  

Ontem (7/3), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 

em todo o país mais 80.508 casos e 1.086 mortes. Teríamos chegado 

assim a um total de 11.019.344 casos e 265.411 mortes. 

 Em números absolutos, as estatísticas registradas na semana pas-

sada (1-7/3) foram ainda mais assombrosas que as da semana anteri-

or. 

 Foram 468.085 novos casos – 22% a mais que o recorde anterior 

(383.085 casos, entre 22 e 28/2). Foi a 14ª semana com mais de 300 mil 

novos casos, nove das quais foram registradas em 2021. 

 E foram 10.469 mortes – 24% a mais que o recorde anterior (8.438 

mortes, entre 22 e 28/2/2021). Foi a 16ª semana com mais de 7 mil mor-

tes, oito das quais foram registradas em 2021. 

 

2.  TAXAS DE CRESCIMENTO. 

Como já alertei em artigos anteriores, o jeito certo de monitorar o rumo 

e o ritmo de uma epidemia (ou pandemia, como é o caso de agora) exige 

que examinemos algum parâmetro que nos informe sobre a dinâmica 
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da disseminação da doença. É o caso das taxas de crescimento no nú-

mero de casos e de mortes.81 

 Vejamos os resultados mais recentes. 

 Em comparação com as médias da semana anterior (22-28/2), as mé-

dias da semana passada (1-7/3) escalaram. E de modo apreciável e con-

sistente (ver Fig. 13.1). 

 A taxa de crescimento no número de casos subiu de 0,53% (22-28/2) 

para 0,62% (1-7/3) – é o maior percentual nas últimas sete semanas. 

 E o mais terrível e assombroso: A taxa de crescimento no número de 

mortes subiu de 0,48% (22-28/2) para 0,58% (1-7/3) – é o maior percen-

tual nos últimos seis meses!82 83 

 

3.  CODA. 

Não há dúvida de que o país permanece com os dois pés afundados na 

lama. Uma situação que se arrasta desde 3/1/2021 (Fig. 13.1). 

 O Palácio do Planalto dá mostras diárias de que a sua principal 

aposta é no barulho e na confusão. Quanto pior, melhor – a morosa e 

desencontrada campanha de vacinação ora em curso ilustra bem o que 

estou a dizer.84 

                                            
81 Arrisco dizer que a pandemia chegará ao fim sem que a imprensa brasileira (gran-

de parte dela, ao menos) se dê conta de que está monitorando a pandemia de um jeito, 

digamos, desfocado – além de burocrático e bastante superficial. Para capturar e an-

tever a dinâmica de processos populacionais, como é o caso da disseminação de uma 

doença contagiosa, devemos recorrer a um parâmetro que tenha algum poder prediti-

vo. Não é o caso da média móvel. Mas é o caso da taxa de crescimento – seja do núme-

ro de casos, seja do número de mortes. Para detalhes e discussões a respeito do com-

portamento da pandemia desde março, em escala mundial e nacional, ver a nota 1. 
82 Entre 19/10 e 7/3, as médias semanais exibiram os seguintes valores: (1) casos: 

0,43% (19-25/10), 0,4% (26/10-1/11), 0,3% (2-8/11), 0,49% (9-15/11), 0,5% (16-22/11), 

0,56% (23-29/11), 0,64% (30-6/12), 0,63% (7-13/12), 0,68% (14-20/12), 0,48% (21-27/12), 

0,47% (28/12-3/1), 0,67% (4-10/1), 0,66% (11-17/1), 0,59% (18-24/1), 0,57% (25-31/1), 

0,49%(1-7/2), 0,46% (8-14/2), 0,48% (15-21/2), 0,53% (22-28/2) e 0,62% (1-7/3); e (2) 

mortes: 0,3% (19-25/10), 0,26% (26/10-1/11), 0,21% (2-8/11), 0,3% (9-15/11), 0,29% (16-

22/11), 0,3% (23-29/11), 0,34% (30-6/12), 0,36% (7-13/12), 0,42% (14-20/12), 0,33% (21-

27/12), 0,36% (28/12-3/1), 0,51% (4-10/1), 0,47% (11-17/1), 0,48% (18-24/1), 0,48% (25-

31/1), 0,44%(1-7/2), 0,47% (8-14/2), 0,43% (15-21/2), 0,48% (22-28/2) e 0,58% (1-7/3). 
83 Sobre o cálculo das taxas de crescimento, ver a nota 2. 
84 Como alertei em artigos anteriores, os efeitos da vacinação só serão percebidos – na 

melhor das hipóteses – quando mais da metade dos brasileiros tiver sido vacinada. 

Uma meta que, no ritmo atual, levará alguns anos para ser alcançada... E mais: De-

vemos tomar cuidado com as armadilhas mentais que cercam a campanha de vaci-

nação. Três das quais seriam as seguintes: (1) a imunização individual não é instan-

tânea nem nos livra de continuar adotando as medidas de proteção social (e.g., dis-

tanciamento espacial e uso de máscara); (2) a imunização coletiva só será alcançada 

depois que a maioria (> 75%) da população tiver sido vacinada; e (3) a população bra-



 O pano de fundo desse tipo de estratégia política me faz pensar em 

uma velha anedota caipira – a ladainha do “Eu avisei”. Dois caipiras 

estão diante de um problema na estrada. Mas enquanto um deles age, o 

outro apenas assiste – cospe no chão, cruza os braços e encosta no que 

sobrou do barranco que desabou. Qualquer que seja o resultado do tra-

balho do primeiro, o segundo terá uma justificativa para a sua inação – 

“Eu avisei! Eu avisei!”. 

 Medo, covardia e crueldade andam de mãos dadas. O país já teve 

presidentes covardes e cruéis. Mas nenhum deles era tão medroso 

quanto o atual. 

 A situação do país é crítica e eu só vejo duas alternativas capazes de 

impedir que o país decole rumo ao abismo: (1) governadores e prefeitos, 

agindo de boa-fé e de modo coordenado, assumem a condução da crise e 

adotam medidas nacionais unificadas de proteção e confinamento; 

ou (2) alguma entidade supranacional (e.g., Organização Mundial da 

Saúde ou Organização dos Estados Americanos), visando o bem-estar e 

a saúde pública dos habitantes de toda a América do Sul, intercede e se 

posta ao lado do que resta do Estado brasileiro (e.g., Fiocruz) para aju-

dar a tirar o país da lama. ◄ 

 

 

                                                                                                                        

sileira é grande, de sorte que a campanha irá demorar vários meses (mais de um ano, 

talvez). 



Fig. 13.1. Comportamento das médias semanais das taxas de cresci-

mento no número de casos (pontos em azul escuro) e no número de 

óbitos (pontos em vermelho escuro) em todo o país (valores expressos 

em porcentagem), entre 28/6/2020 e 7/3/2021. (Valores acima de 2% não 

são mostrados.) As médias mais baixas das duas séries (casos e mortes) 

foram observadas entre 11/10 e 8/11, razão pela qual o período é referi-

do aqui como o „melhor mês‟. Logo em seguida, porém, note como as 

duas nuvens de pontos experimentaram rupturas e mudaram de rumo. 

E note como o apagão que houve na divulgação das estatísticas, na se-

gunda quinzena de dezembro, rebaixou artificialmente as duas trajetó-

rias. 
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Para detalhes e informações sobre o livro mais re-

cente do autor, O que é darwinismo (2019), inclusive 

sobre o modo de aquisição por via postal, faça 

contato pelo endereço meiterer@hotmail.com. Pa-

ra conhecer outros livros e artigos, ver aqui. 

 

 


