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Modelos físicos e lógicas simples para entender os
cenários da pandemia da COVID-19

Introdução
Atualmente, para muitos, estamos na era digital, a era da informação. Diariamente, os meios de comu-

nicação nos entregam notícias com pequenas informações, cujo o entendimento pode ser direto ou precisa
uma abstração a mais para extrair sua completa informação. O texto abaixo é um ilustrativo para entender
algumas informações apresentadas pelas empresas de telecomunicação (e não redes sociais) sobre a pan-
demia da COVID-19, de uma forma simples, sem muitas complicações e que precisa somente do conteúdo
ensinado no Ensino Médio. Para isso, analisaremos as notícias com base ciência, a qual desenvolveu vá-
rias ferramentas para estudar a realidade e apontaremos os diferentes cenários que a pandemia pode levar,
usando a linguagem da matemática e as informações cruciais relatadas de outras áreas, como (neste caso) a
biologia, medicina, sociologia, geografia, história, entre outros (formando, assim, toda a física do problema).

Os conceitos e modelos usados neste artigo são simplistas e tentarão esclarecer as informações da mí-
dia de uma forma didática, principalmente para aqueles que cursam ou cursaram o Ensino Médio. Por isso,
eles não devem, como todo, refletir a realidade, mas apontaram para uma luz nessa escuridão da comple-
xidade das ciências dinâmicas. Para questão de comparação, as ciências dinâmicas seriam como fazer uma
disciplina com uma constante troca semanal de professor. O livro aponta os possíveis e diferentes exercícios
para a prova, mas é durante a aula do professor que é possível direcionar o que poderá ser avaliado; e a
cada semana, um novo professor aparece. Sendo assim, a ciência aponta para as diferentes dinâmicas da
pandemia (apesar da mídia focar mais em uma), mas são os acontecimentos (naturais e/ou das pessoas) que
direcionam qual o possível cenário acontecerá; e a cada semana, novos acontecimentos aparecem. E, não
menos importante, as informações que estarei embasando são de, principalmente, até o dia 10 de abril de
2020 e este não é um artigo científico de revisão, uma constatação da verdade, pois trabalha com modelos
simples e com notícias voltadas para a população.
Achatamento da curva e o adiamento do pico do número de infectados

Uma das notícias que entristeceumuitos nesta pandemia foi que ”o pico do coronavírus passou de abril para
maio, para junho”. Muitos se perguntam qual o por quê disso, se entramos tão cedo na quarentena e estamos
”seguindo”todas as recomendações do Ministério da Saúde? Algumas pessoas ficaram descontentes com este
”erro”da previsão científica, pois vendeu uma ilusão para a população que haveria um rápido retorno à nor-
malidade pré-pandemia. Porém, digo que não foi um erro; muito pelo contrário. Os cientistas apontaram,
de uma forma indiretamente e singela, que o adiamento gerado pela quarentena (sim) representa um dos
cenários previstos na pandemia (e os meios de comunicação, focaram em um). Para entender esta última
afirmativa, vamos analisar um famoso gráfico, que muitos já devem ter visto: o número de infectados em
sistema sem e com quarentena.



Figura 1: A)Representação da curva deNo de pessoas que precisam de hospitalização durante a pandemia. Em azul, os casos em que
as pessoas circulam livremente na pandemia e, em redvermelho, quando estão seguindo os protocolos de uma quarentena parcial. B)
Distribuição normal.

A Figure 1.A foi parcialmente adaptado do site BBC Brasil1 e a Figure 1.B foi extraída do site Wikiwand2.

As curvas da Figure 1.A representam o número de pessoas que precisam de hospitalização ao contraírem
o coronavírus. Em azul, temos um cenário, no qual as pessoas circulam livremente na pandemia e, em ver-
melho, temos outro cenário, em que parte da população do país se encontram em estado quarentena. Estas
curvas também podem ser consideradas simplista, uma vez que elas consideram uma homogeneidade das
pessoas do início ao fim da pandemia: ou elas circulam livres ou estão em quarentena parcial. A dinâmica
real da quarenta depende das influências dos órgãos responsáveis e/ou das pessoas em cargos de responsa-
bilidade - como OrganizaçãoMundial de Saúde (OMS), do(a) presidente(a), do(a) ministro(a) da saúde, do(a)
governador(a) e do(a) prefeito(a), entre outros - e ela terá muitos desvios no decorrer da pandemia, como,
a caso de exemplo, o aparecimento de informações relevantes e se os citados acima estão ou não em har-
monia. As funções ideais para estudar estas curvas são as tipo sino (como a distribuição normal da Figure
1.B) e, por elas, entender como o achatamento adia seu pico (consequentemente, a semana em que ocor-
rerá o maior No de infectados na pandemia). Porém, estas curvas demandam o entendimento de funções
mais complicadas, não vistas no Ensino Médio. Então, por isso, para fazer nossa análise de uma forma mais
simples, vamos fazer algumas considerações que facilitarão este entendimento:

1. a pandemia em ambos cenários (circulação livre e quarentena) iniciará no mesmo dia;

2. os No totais de infectados que precisam de hospitalização, NT (representado pela área sob a curva),
serão iguais nos dois cenários;

3. ao invés da curva tipo sino, trabalharemos com triângulos isósceles (dois lados iguais), com base b,
altura h e lado L (Figure 2.A);

4. o No de máximos infectados no cenário com quarentena será de 40% do cenário com circulação livre.

Ao fazer estas considerações, restrutura-se as curvas tipo sino da Figure 1.A em retas que formam triân-
gulos isósceles com a reta do tempo, assim como mostrado na Figure 2.B. A partir dos triângulos, concluí-se
que os picos das curvas ocorrerem em b/2 semanas (sendo b é o número total de semanas da pandemia) e
número total de infectados que precisarão de hospitalização, NT , é a área A = NT = bh/2.

1https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51850382
2https://www.wikiwand.com/en/Outlier



Figura 2: A) Triângulo isósceles e suas grandezas. B) Adaptação das curvas da Figure 1.A em triângulos isósceles.

A partir destas considerações, já podemos estimar como o achatamento da curva vai transladar o tempo
da pandemia. Para esta demonstração, trabalharemos com as grandezas dos triângulos, as quais atribuire-
mos o sub-índice c para as grandezas da circulação normal e o sub-índice q para as grandezas da quarentena.
De acordo com as quatro considerações que fizemos acima, entende-se que NT

q = NT
c (item 2.) e hq = 0, 4hc
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Para contextualizar a matemática aos fatos (e assim gerar física do problema), vamos dar valores a estes
números, baseando-nos em fontes mais confiáveis (relatos de científicos ou jornais mais tradicionais, e não
uma imagens compartilhadas via whatsapp, instagran, twitter, etc). O primeiro caso relatado do coronavírus
no Brasil foi no dia 25 de fevereiro de 20203 e de acordo com a dinâmica do próprio vírus na população sem
nenhuma intervenção governamental contra seu o avanço, foi estipulado que o pico da pandemia ocorreria
no final de abril destemesmo ano, entre os dias 25 e 304. Sendo assim, no cenário de circulação livre, o tempo
que a pandemia alcançará o seu pico, seu auge, seria em 5 semanas ( o que nos leva a bc/2 = 5 semanas).
Por outro lado, no cenário de quarentena, as contas que feitas acima indicam que o pico ocorreria em:

bq
2

= 2, 25 · bc
2

= 2, 25 · 5 semanas = 11, 25 semanas;

o que daria, mais ou menos, entre os dias 9 e 15 de junho de 2020. Apesar destas contas serem rústicas,
em comparação sofisticada atual ciência, elas, coincidentemente, apontam para um dos quatro cenários pre-
vistos pelo professor Diógenes Justo, matemático e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e professor na Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap) em São Paulo, e sua
equipe5; e, não obstante, justifica o porquê a quarentena estende, de uma forma benéfica, a pandemia.

Outra informação que podemos estipular é o intervalo de tempo, em que a maioria das pessoas infec-
tadas serão hospitalizadas no sistema de saúde. De acordo com a Figure 1.B, aproxima-se que a pandemia
duraria um intervalo de 8σ e o seu pico ocorreria em µ, 4σ após seu o início. 68, 2% destas pessoas seriam

3https://covid19br.wcota.me/
4https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pico-da-epidemia-de-coronavirus-no-brasil-deve-ser-entre-25-e-30-de-abril-diz-

infectologista,70003257064
5https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/pico-da-pandemia-entenda-os-cenarios-no-brasil-e-como-o-isolamento-

afeta-projecoes-sobre-o-coronavirus.ghtml



hospitalizadas em um intervalo de 2σ, centrado no pico em µ. Ao comparar com a Figure 2.A, estende-se que:
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De acordo com esta e outras informações já obtidas, este intervalo representaria:
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caso as pessoas circulem livremente e:
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caso parte da população faça quarentena. Na última seção, usaremos novamente estas informações e vere-
mos como a extensão da pandemia, o achatamento da curva, são significantes para salvar um númeromaior
de vidas.
Os perigos profetizados do crescimento exponencial

Uma informação de grande interesse para os físicos, epidemiologistas, os biólogos e outros no início das
pandemias é saber como está se dando o crescimento dos números de infectados, N , na pré-pandemia. A
expressão matemática que o reflete é dado por:

N (t) = 1 · 2(t/t2),

em que o 1 representa o primeiro infectado (este número pode mudar para mais, caso mais de um caso foi
registrado no primeiro dia), o t é o tempo após a detecção do primeiro infectado (que é demarca o início, o
t = 0) e t2 é o tempo que leva para o número de casos de infectados dobrar (o chamaremos, por conveniência,
de tempo de dobra). A equação acima descreve muito bem o crescimento do número de casos no início da
pandemia (tendo t2, aproximadamente, fixo), quando pouquíssimas pessoas (em comparação a população
total da nação) contraíram a nova doença e não houve nenhumamedida para sua contenção. Uma vez que há
seu conhecimento, as pessoas e o governos adotammedidas de contenção e o valor t2 aumenta (diminuição
a velocidade de transmissão). No caso da COVID-19, t2 no início da pandemia, na circulação livre é, emmédia,
de 3 dias. De acordo com o site Statistica6, no dia 8 de abril de 2020, após quarentenas e/ou isolamentos,
foi registro que o tempo de dobra no Brasil era de 6 dias; na Itália era de 15 dias; nos EUA era de 10 dias; na
Espanha era de 11 dias; no Peru, na Índia e na Rússia era de 5 dias.

O crescimento exponencial esconde implicações que podemenganar os desatentos ou aqueles que desco-
nhecem o crescimento exponencial. Nos casos de divisão celular, quem já não se surpreendeu positivamente
com aquela barriga de grávida que apareceu de uma quinzena para outra ou negativamente com caso de
câncer que se espalhou completamente em poucos meses. Para exemplificar matematicamente estas impli-
cações, vou apresentar uma brincadeira:

”Vamos supor que exista uma colonia de bactérias que é jogada em uma piscina e ocupa somente
parte de sua superfície. A colonia dobra sua população (e consequentemente a área que ela ocupa na
superfície da piscina) em um dia e leva 30 dias para cobrí-la totalmente. Em quantos dias a piscina terá
a metade de sua superfície coberta? ”

A resposta desta pergunta pode ser obtida com um pouco de lógica (se quiserem brincar, parem de
ler aqui e testem-se) e, de outra forma, por um desenvolvimento matemático. Para este último, vamos
considerar que o tempo que a colonia de bactéria leva para cobrir a metade da piscina é t′

[
N(t′) = NT /2

]
,

6https://www.statista.com/statistics/1104809/days-for-covid19-cases-to-double-select-countries-worldwide/



que NT = N(t = 30 dias), que o tempo de dobra é t2 = 1 dia e a área inicial que a colonia de bactérias ocupa
na piscina é A0 (que representa também o número inicial de bactérias):

N (t′) = A0 · 2(t
′/1) = A0 · 2t

′
= A0 ·

NT

2
;

NT = N(t = 30) = A0 · 2(30/1) = A0 · 230;

N(t′) = A0 · 2t
′
= A0 ·

NT

2
= A0 ·

1

2
· 230 = A0 · 230−1 = A0 · 229 → t′ = 29.

Ou seja, do dia 29 ao 30, em somente 1 dia, a colônia de bactérias cobre toda a outra metade da piscina,
50% dela. Nota-se que foi muito e se compararmos com as duas primeiras dezenas do mês (o que faremos
a seguir), verá-se que foi enorme. Para demonstrar, vamos imaginar que esta situação está acontecendo
na piscina do IFMG - Bambuí, que tem, aproximadamente, 25m2. No início, a colonia de bactérias cobriria
a piscina em, aproximadamente, 0, 02mm2 no primeiro dia, 0, 05mm2 no segundo dia e 0, 09mm2 no terceiro
dia (praticamente imperceptível). O crescimento da colonia é inicialmente muito lenta, levando 17 dias para
cobrir 1, 00cm2 (muito pequeno ainda) e mais de 23 dias para cobrir 1% (0, 25m2) da piscina. O gráfico abaixo
mostra o quanto a colonia de bactéria cobre a piscina, e nela notamos que a colonia de bactérias cobre quase
nada até 23 primeiros dias e tudo nos últimos.

Figura 3: Gráfico da função 25 · 2(t−30)m2, em que foi considerado que A0 = 25 · 2−30m2.
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O estudo acima é só umamaneira demostrar o por quê os pesquisadores da pandemia já estavam e estão
tão alarmados com, intuitivamente, os pouquíssimos caso iniciais; que parecem tão pequenos e desprezíveis,
comparados à população total brasileira. Apesar de ser pequeníssimo no início, o seu crescimento é altíssimo
no final, caso mantenha sempre a mesma taxa de crescimento (t2 permanecer constante). No Brasil, no
dia dez de março de 2020, tinha 34 casos de pessoas com COVID-19 e, após um mês, em dez de abril de
2020, este número cresceu para 19.937 casos (e continuou crescendo). Então, as ações governamentais de
prevenção devem começar no início inofensivo (pois elas demoram a serem planejadas e implementadas,
como já vivenciamos), uma vez que o crescimento da pandemia poderá ser excessivamente rápido e tão
repentino que o governo não terá tempo e nem poder para reagir.

Uma analogia que podemos usar é imaginar que o início da pandemia é começar a descer ummorromuito
inclinado na direção de um muro com uma bicicleta ruim de freio; se apertar o freio, continuará descendo
e, no máximo, mantem a velocidade. De qualquer maneira, vai bater no muro. Dói menos se descer desde
o início apertando o freio e será quase indiferente se apertar o freio do meio do morro em diante. Esse é o
quadro que temos: a pandemia colocou o Brasil descendo um morro com uma bicicleta ruim de freios, os



freios representam a quarenta e o encontro do muro é as consequências da COVID-19.
Romper um elo da corrente de transmissão é salvar milhares de vida

A quarenta e o isolamento social são métodos de prevenção para diminuir ou não haver incidência de
novas transmissões de uma doença na população. Enquanto o primeiro permite o funcionamento parcial do
comércio e que as pessoas são aconselhadas a ficarem em casa (o que permite que transitem livremente), o
segundo não permite que haja abertura de grande parte do comércio e impõe um limitemuito restrito daque-
les que podem circular na rua, assim como está ocorrendo na Espanha e na Itália. No atual cenário brasileiro,
do dia 10 de abril de 2020, podemos dizer que estamos tendo uma quarentena branda, ao compararmos,
principalmente, com aquelas aplicadas nos países europeus.

A intençãodaquarentena é, entre outros, fazer comque a velocidadeda transmissão seja pequenao sufici-
ente para, primeiramente, evitar que todos os leitos hospitalares do país sejam completamente preenchidos,
o que causaria o colapso do sistema de saúde (o que pode levar, em consequência, o colapso do sistema
funerário), e, em segundo, dar tempo ao governo e outras instituições para elaborar e executar estratégias
para acudir a população na pandemia, como, a título de exemplo, construção de hospitais comunitários, auxí-
lio emergencial e medidas de retomadas comerciais. As instituições de pesquisa e ciência mostram parte de
sua importância neste momento, ajudando o sistema de saúde com a sua atual tecnologia (o IFMG - Campus
Bambuí, por exemplo, doou escudos faciais para os profissionais de saúde da cidade de Bambuí7 e o IFMG
doou 4 mil litros de álcool em gel para o SUS8) ou desenvolvendo novas e/ou mais eficazes tecnologias (a
Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um ventilador pulmonar que é 37 vezes mais barato do que
aqueles atualmente produzidos pelo mercado9). Uma das grandezas que revelam a eficiência da quaren-
tena, os métodos de prevenção e quando se deve sair da pandemia é o tempo de dobra, t2: quanto maior
t2, mais prudente e eficiente foram os métodos. A Figure 4 apresenta dois cenários de contaminação e suas
correntes de transmissão. Nestes, está sendo considerado (acredito por uma contagem simples) que a taxa
de transmissão do coronavírus se dá com 1 pessoa transmitindo para outras 2, 6 pessoas (ou 5 transmitindo
para outras 13), assim como apontado pelos estudos10.

Figura 4: Dois cenários que representam a corrente de transmissão dos cenários de A) circulação livre e de B) quarentena. Os pontos
e as linhas em rosas representam, respectivamente, as pessoas infectadas e o caminho de transmissão, da esquerda para direita, e os
mesmos em cinzas são as pessoas não infectadas e as transmissões impedidas no cenário de quarentena.

Figura parcialmente adaptada de thespinoff.co.nz11

7https://www.tvkz.com.br/regiao/bambui/ifmg-doa-escudos-faciais-a-profissionais-de-saude-no-combate-ao/8605/
8https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/14/interna_gerais,1138482/coronavirus-ifmg-vai-doar-4-mil-litros-de-alcool-a-

hospitais-do-sus-e.shtml?fbclid=IwAR14wxGwLBK3aYWyU9aIrz0zbyAEm1bnzdkPlfzUsOznY1Hg9A5N2YMUGl4
9http://www.ufpb.br/inova/contents/noticias/respirador-da-ufpb-37-vezes-mais-barato-ficara-com-licenca-aberta-para-empresas-

produzirem?fbclid=IwAR3988Lv8CWtsjqvTDiSkgnMjonaDr4psQeuuTdWg0H6RmHlicl1W5P9irY
10https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/27/paciente-infectado-por-coronavirus-pode-transmitir-a-doenca-para-ate-

tres-pessoas-diz-estudo-britanico.ghtml
11https://thespinoff.co.nz/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Transmission-graphic-01.gif?fbclid=IwAR0sI4cB0PikSRznHWw2Py



Na Figure 4.A, temos o cenário em que as pessoas circulam livremente na pandemia e, por este, vemos
que uma pessoa (primeiro ponto rosa à esquerda) transmitiu para outras 66 outras pessoas (desculpem-me,
caso tenha contado errado), de formas direita e indireta, em 4 t2 (representado pelas linhas entre pontos). Na
Figure 4.B, temos vários situações em que algumas das pessoas, infectadas ou não, entraram em quarentena
ou ficaram predominantemente em casa. No início, no primeiro t2, a pessoa que está trabalhando em casa,
não saiu de casa, não se infectou e deixou de transmitir para outras 21 pessoas; no segundo t2, as pessoas
que deixou de ir em festas e bares e que deixou de fazer viagens, não se infectaram e deixaram de transmitir
para 8 pessoas cada uma; e no terceiro t2, a pessoa que parou de visitar não se infectou e deixou de transmitir
para outras 5 pessoas. No total, graças a 4 pessoas que resolveram adentrar a quarentena, somente 20 das
66 pessoas se infectaram.

É importante notar que quanto mais cedo a pessoa entrar em quarentena, mais pessoas deixarão de ser
infectadas no futuro. Por isso, uns dos primeiros serviços a entrar e a sair da quarentena são as escolas, pois,
primeiramente, elas apresentam uma grande aglomeração de pessoas e, em segundo, a taxa de transmissão
é elevada, uma vez que a sala de aula é fechada e os alunos permanecem lá por muitas horas consecutivas.
Estima-se que se uma pessoa entrar em quarentena hoje (principalmente aquela infectada e assintomática),
deixará de transmitir para outras 2.400 pessoas após um mês e esse número cai para 600 pessoas, caso essa
mesma pessoa entre em quarentena uma semana depois12. De acordo com as informações apresentadas na
próxima seção, estima-se que, em média, 54 pessoas podem ter sido salvas no primeiro mês da pandemia
por causa de uma pessoa que ficou em casa ( e proporcionalmente 1026 pessoas por causa de 19 pessoas
que ficaram em casa).
Colapso do sistema de saúde: não morrerá somente aqueles com coronavírus

É bastante notificado e divulgado que a circulação livre de pessoas na pandemia provocará o colapso do
sistema de saúde. O caso mais divulgado e conhecido, até o momento, ocorreu na Itália13. No Brasil, temos
que o primeiro estado a entrar em colapso foi o do Amazonas14 e há indicativos que o estado do Rio de Janeiro
será o próximo15. Alémdo sistemade saúde, o sistema funerário tambémpode entrar em colapso. Na Itália, o
exército esta ajudando a retirar corpos das cidades sobrecarregadas16; emNova York, estão fazendo enterros
coletivos17; e no Equador, as pessoas estão abandonando corpos dos mortos na rua18.

O que muitos não devem imaginar que a pandemia do coronavírus não matará somente por COVID-19;
matará outros também. Os raciocínios mais simples e lineares que, acredito, muitas pessoas devem ter tido
e estão tendo para desacreditar nestas mortes são:

1. a porcentagem da população que morrerá por coronavírus será a mesma, com ou sem quarentena (0%
para a população com até 9 anos; de 0, 2 à 1, 6% para a população de 10 à 19 anos; de 0, 1 à 0, 3% para
a população de 20 à 29 anos; de 0, 1 à 0, 5% para a população de 30 à 49 anos; de 0, 4 à 3, 6% para a
população de 50 à 69 anos de idade; de 4, 3 à 20, 3% para a população acima de 70 anos19);

2. as mortes totais diárias na pandemia serão dadas pela soma das mortes causadas pelas outras enfer-
midades pré-pandemia mais as causadas pela COVID-19;

ATmr3r6zWBDtcX7ew5n53NzuiFbQEnbtvUHJ4
12https://www.nytimes.com/2020/03/13/science/coronavirus-math-mitigation-distancing.html
13https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51968491
14https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/13/Por-que-o-Amazonas-%C3%A9-o-1%C2%BA-estado-a-ter-um-colapso-na-

sa%C3%BAde
15https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,rio-esta-proximo-do-colapso-do-sistema-de-saude-alerta-mp,70003276017
16https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/03/19/exercito-da-italia-retira-corpos-de-cidade-sobrecarregada-pelo-

coronavirus.ht
17https://exame.abril.com.br/mundo/nova-york-faz-enterro-coletivo-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus/
18https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/01/mortos-em-casa-e-cadaveres-nas-ruas-o-colapso-funerario-causado-pelo-

coronavirus-no-equador.ghtml
19https://setorsaude.com.br/os-riscos-do-novo-coronavirus-perfil-dos-obitos-por-faixa-etaria/



3. a ocupação dos leitos nas UTI’s será dado pelos já ocupados por enfermidades pré-pandemia e os de-
mais preenchidos por aqueles com COVID-19.

Acredito, acho e em minha opinião pessoal (o que está longe de ser a realidade) que foram por es-
tes raciocínios, entre outros, que levaram o prefeito da cidade de Milão na Itália20, o primeiro ministro da
Inglaterra21, o governo da Suíça22 e o presidente dos EUA23 a incentivarem a normalidade em seus países na
pandemia do coronavírus, até que os fatos (que estão mais coerentes com as previsões científicas do que as
opiniões pessoais) apontarem na direção contrária e eles reavaliarem suas posições.

Para tentar ilustrar o porquê o coronavírus tem potencial para matar mais pessoas do que o esperado,
vamos, novamente, fazer uma ilustração simples, partindo de um cenário fictício e bem generoso: ”O Brasil
possuia um sistema de saúde pré-pandemia coronavírus que atendia, e com sobra, a população brasileira
(um bom cenário inicial, onde não há dias, semanas ou meses de espera na fila do SUS, por exemplo)”. Ou
seja, o fluxo de entrada e saída de pacientes dos hospitais seguia uma harmonia ”entra um, sai um”e nunca
provocava falta de leitos: precisou de atendimento ou internação, já era atendido. De acordo com o, até
então (até dia dez de abril de 2020), ministro da Saúde Henrique Mandetta: ”Metade da população brasileira
não vai ter essa virose. Da metade que vai entrar em contato, mais da metade, 50%, 85% não vão ter nada [vai
ficar assintomático].”24. De acordo com Doherty Institute25, a OMS26 e o Ministério da Saúde do Brasil27, de 10

à 20% dos sintomáticos precisarão de hospitalização devido aos sintomas graves. Vamos analisar cada uma
destas porcentagens separadamente para entender melhor as informações do todo:

• 50% da população brasileira vai ter a virose;

• 85% dos 50%, 42, 5% da população, é assintomáticos; logo os outros 15% dos 50%, 7, 5% da população,
são sintomáticos;

• de 10 à 20% dos 7, 5% sintomáticos, 0, 75 à 1, 50% da população brasileira, precisará de hospitalização.

Estendendo este raciocínio para a cidade de Bambuí - MG, podemos imaginar que, em média, 256 das
22.734 pessoas da cidade ( IBGE, 21/04/202028) precisariam ser hospitalizadas. Esta população ainda têm
grandes chances de sobreviver, após um tratamento intensivo nos leitos da UTI com respiradores, uma vez
que a taxa de mortalidade do coronavírus é de 3, 4%29. Bambuí, até o momento, só tem 2 destes leitos30 e
as internações podem levar de 1 dia à 2 semanas31. Esta possível situação levaria ao colapso do sistema de
saúde, uma vez que não conseguiria mais atender as demandas da população da cidade. De acordo com a
seção achatamento da curva e o adiamento do pico do número de infectados e se considerar que, emmédia,
2 pessoas semanalmente seriam adequadamente atendidas pelo sistema de saúde de Bambuí, 20 pessoas
seriam acudidas, casos as pessoas circulassem livremente na pandemia e 45 pessoas seriam acudidas, caso as
pessoas fizessem quarentena; as demais, teriam poucas chances de sobreviverem (o que aumentaria signifi-
cantemente a mortalidade da COVID-19 em Bambuí). Além disto, Bambuí-MG tem 1 cemitério que consegue

20https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-de-milao-admite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-
cidade-nao-parar-no-inicio-da-pandemia-de-coronavirus-na-italia.ghtml

21https://veja.abril.com.br/mundo/com-coronavirus-primeiro-ministro-da-inglaterra-e-hospitalizado/
22https://www.dw.com/pt-br/su%C3%A9cia-pouco-alterou-seu-cotidiano-por-causa-do-coronav%C3%ADrus/a-52926482
23https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/30/Como-Trump-mudou-seu-discurso-sobre-o-coronav%C3%ADrus
24https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/minoria-dos-infectados-com-novo-coronavirus-vai-precisar-de-internacao-diz-

mandetta/
25https://www.doherty.edu.au/news-events/news/covid-19-modelling-papers
26http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/437469/TG2-CreatingSurgeAcuteICUcapacity-eng.pdf
27https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/17/somente-1-em-cada-10-casos-do-novo-coronavirus-estao-

hospitalizados.htm
28https://pt.wikipedia.org/wiki/Bambu%C3%AD
29https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/
30https://www.tvkz.com.br/regiao/bambui/hospital-em-bambuimg-arrecada-quase-r150-mil-com-doacoes-feitas-por/8394/
31https://www.saude.ce.gov.br/2020/04/15/recuperacao-de-pacientes-com-covid-19-continua-apos-alta-hospitalar/



velar 2 falecidos por vez. Não é difícil de imaginar que o colapso do sistema funerário seria uma outra con-
sequência.

O cenário descrito acima seria um previsto analisando números pelos números, causado por uma pande-
mia homogênea em todo o Brasil. Ela seria mais possível no cenário de circulação livre de pessoas. Por sorte,
Brasil é heterogêneo e Bambuí é uma cidade do interior de Minas Gerais, a qual pouquíssimas pessoas estão
saindo dela para cidades metrópoles, ou o contrário, neste cenário de quarentena. As principais pessoas que
poderiam trazer o coronavírus para Bambuí, de uma forma não intencional, seriam os alunos e os funcioná-
rios do IFMG - Campus Bambuí, que o contrairiam durante suas visitas aos seus familiares em outras cidades.
Graças a rápida ação da Direção do Campus em suspender as aulas32, as possibilidades de Bambuí adentrar
nesta triste realidade diminuíram (ressaltando a importância das ações daqueles que ocupam cargos de res-
ponsabilidade). Não somente Bambuí-MG, mas, também, a maioria das cidades - entre elas, as vizinhas de
Bambuí que são atendidas pelo IFMG - Campus Bambuí como, a título de exemplo, Córrego Danta, Medeiros,
São Roque e Tapiraí - compartilhariam ou já estão compartilhando desta realidade.

Até aqui, apresentamos uma lógica que mostra como muitas pessoas a mais morreriam por COVID-19
pela COVID-19 devido ao atual sistema de saúde que não consegue acudir toda a população que necessitaria
de UTI’s com respiradores, principalmente no cenário da circulação livre. Esta indicaria que tanto o sistema
de saúde quanto o funerário entrariam em colapso, pois não atenderiam as demandas de tal cenário. Agora,
como a COVID-19 mataria outros sem COVID-19? O motivo é simples: as demais pessoas que manifestariam
os sintomas graves da COVID-19 e não foram adequadamente atendidas necessitariam de uma constante
atenção do sistema de saúde. Elas ocupariam os demais leitos sem respiradores e precisariam da atenção de
todos agentes de saúde disponíveis durante este período. Sendo assim, as pessoas que sofressem enfermi-
dades repentinas - como apendicite, infarto, acidentes letais e infecções bacterianas - e/ou que precisassem
de cuidados constante, como insuficiência renal e câncer, poderiam não ser atendidas e, consequentemente,
morreriam.
Considerações finais

As previsões de cenários e a dinâmica da pandemia são possíveis graças a colaboração de várias áreas de
conhecimento da ciência. A física e a matemática são aquelas que entendem a realidade através de modelos
e números. A biologia e a medicina são aquelas que entendem o comportamento e a dinâmica da COVID-19
fora de, em e entre pessoas. A geografia e a sociologia são aquelas que entendem a dinâmica das diferentes
populações (sejam de cidades pequenas ou grandes, da região central ou dos subúrbios de uma mesma ci-
dade) e, assim, entender como se daria as linhas de transmissão e quais delas seriammais importantes evitar
em uma pandemia. A história é aquela que recorda do passado, mostrando que, por exemplo, os prejuízos
em vidas e na economia forammaiores para cidades norte americanas que não adotaram isolamento social33
34. Graça a este conjunto de conhecimento que é possível traçar o caminho mais benéfico dentre os vários
possíveis cenários da pandemia.

Agradeço aqueles que leram e espero que tenham conseguido entender melhor sobre as sutilezas di-
vulgadas nos meios oficiais de comunicações. Vale ressaltar que este é um estudo para esclarecer algumas
informações através de conceitos simples (longe de ser aqueles que melhor refletem a realidade) e das no-
tícias de jornais ou comunicações oficiais, atendendo ao público que tem ou já teve contato com o Ensino
Médio. Então, a verossimilhança com a realidade é uma mera coincidência.

32https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/ultimas-noticias/ifmg-campus-bambui-suspende-atividades-academicas-por-tempo-
indeterminado

33https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52075870
34https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/28/cidades-dos-eua-que-usaram-isolamento-social-contra-gripe-espanhola-tiveram-

recuperacao-economica-mais-rapida-diz-estudo.ghtml
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