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3) E a Covid-19?
No caso específico da Covid-19, um estudo feito por Nishiura, Linton e Akhmetzhanov (2020) mostrou que o Sars-Cov-2 
possui um comportamento um tanto quanto peculiar. Segundo o artigo, o intervalo serial possui uma distribuição Log-Normal 
truncada com média 4,8 (IC 95% 3,8 - 6,1) e desvio padrão 2,3 (IC 95% 1,6 - 3,5).


Esse resultado tornou possível a estimação do     para a Covid-19 no mundo inteiro. Através do pacote estatístico “epiEstim” 
disponível no software de programação R, com os parâmetros apresentados acima e com o intervalo de tempo limitado a 7 
dias, é possível estimar o      diário como mostra o gráfico disponível na plataforma JF Salvando Todos.

1) O que é?
Em epidemiologia, uma das medidas mais importantes ao se estudar uma doença é o número básico de reprodução,     . Essa 
medida indica o número médio de casos secundários produzidos por um único indivíduo infectado em uma população 
totalmente suscetível. É através deste número que é possível determinar se uma epidemia está crescendo fora do controle ou 
não. Por exemplo, se      = 2, então é esperado que um indivíduo típico infectado por essa doença infecte outras duas pessoas.


Apesar de ser muito elegante, o      é considerado ser apenas uma medida teórica. Isso acontece pelo fato de que a população 
precisa ser totalmente suscetível, ou seja, todo mundo deve ter probabilidade maior que 0 de contrair a doença. O problema é 
que as epidemias em geral não acometem populações com tal característica. Com a propagação de doenças infecciosas com 
altas taxas de transmissibilidade, muitas pessoas se infectam e, em diversos casos, indivíduos que já foram infectados podem 
tornar-se resistentes, não pertencendo mais ao grupo de suscetíveis.


Para contornar o problema, foi proposto o número efetivo de reprodução,   . Essa medida indica o número de casos 
secundários produzidos em média por um indivíduo infeccioso em uma população onde nem todos são suscetíveis. 
Diferentemente do      , o      é mais realista e muito importante no estudo da evolução de pandemias.

2) Como calcular?
A estimação do     poderia ser simples se tivessemos conhecimento a respeito de “quem infectou quem”. Dessa forma, seria 
possível criar uma rede de infecção na qual os casos são conectados se uma pessoa infectou a outra. A partir daí,    o       
envolveria simplesmente contar o número de infecções secundárias por caso.


O grande problema é que na maior parte das vezes o único conhecimento disponível é a curva de crescimento observada dos 
casos e nada se sabe a respeito de “quem infectou quem”. Torna-se então necessário estimar tal característica. Muitos 
cientistas criam modelos epidemiológicos que se adequam aos dados. Entretanto, na abordagem apresentada por Wallinga e 
Teunis (2004), é defendida a estimação por máxima verossimilhança, um método muito utilizado em inferência estatística e 
que resolve sem muita dificuldade esse problema.


Por fim, deve-se levar em conta o fator tempo. Para isso, é fundamental que se conheça a distribuição do Intervalo Serial, 
definido como o intervalo de tempo entre o início da doença em um caso primário e o início da doença em um caso 
secundário. Essa medida não é fácil de ser obtida, principalmente quando não existem muitos estudos epidemiológicos a 
respeito da doença, mas pode ser contornada atribuindo incerteza ao cálculo do     .


A questão é que mesmo em situações onde o número de casos é pequeno, o custo computacional para simular essas redes de 
infecção é absurdamente grande. Em um pequeno surto de 50 casos, por exemplo, o número de possíveis redes de infecção 
pode chegar a         possibilidades.  Diante disso,  Wallinga e Teunis (2004) também  desenvolveram em seu modelo a 
estimação das redes de infecção por intervalos de tempo ao invés de considerar todo o período de epidemia. O número 
adotado por eles é de 7 dias.
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4) Como interpretar?
A interpretação dos resultados é bastante simples:             significa dizer que a doença está se proliferando na população de 
maneira descontrolada e que, se mantido esse valor, ela irá eventualmente se tornar uma grande epidemia na população. O 
valor do      é exatamente o número esperado de infecções secundárias por caso primário. Assim,              significa dizer que 
em média, uma pessoa infectada irá infectar mais duas pessoas e isso é um resultado extremamente preocupante. Uma 
epidemia sob controle deve ter seu      persistentemente abaixo de 1.


Este foi o primeiro Descreve, Demonstra e Instrui da JF Salvando Todos. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Será 
um prazer responder seu email.
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