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Evolução	da	pandemia	COVID-19:	análise	de	evidências	e	projeção	de	cenários		

(14	de	julho	de	2020)	

	

Silvio	Fernandes	da	SilvaA	

RESUMO:	É	possível	projetar	cenários	confiáveis	sobre	como	vai	evoluir	a	pandemia	COVID-
19	nos	próximos	meses?	Existem	evidências	consistentes	que	permitam	que	isso	seja	feito?	
Mesmo	que	ainda	existam	muitas	interrogações	sobre	os	diferentes	aspectos	da	pandemia,	
o	conhecimento	disponível	permite	que	se	apontem	possibilidades	para	os	cenários	futuros.	
Um	 dos	 aspectos	 centrais	 nessa	 análise	 é	 sobre	 como	 se	 comporta	 a	 suscetibilidade	
(vulnerabilidade)	ao	vírus	e	 como	esta	 influencia	a	 transmissibilidade	entre	as	pessoas.	Os	
estudos	 sobre	 isso	 ainda	 não	 são	 conclusivos,	 mas	 os	 indícios	 atualmente	 conhecidos	
permitem	 que	 sejam	 considerados	 dois	 cenários	 bastante	 diferentes.	 Um,	 pessimista,	 no	
qual	a	vacina	demorará	para	estar	disponível,	a	 imunidade	adquirida	pelo	 infectados	pelos	
vírus	 será	passageira	 e	 a	 população,	 em	geral,	 está	 suscetível	 a	 contrair	 a	 infecção.	Neste	
caso,	a	pandemia	ainda	está	em	um	estágio	inicial,	a	imunidade	de	rebanho	pode	demorar,	e	
até	ser	inatingível,	e	o	sofrimento	e	mortes	se	estenderão	por	muito	tempo.	Outro,	otimista,	
considera	 que	 uma	 parcela	 significativa	 das	 pessoas	 possa	 ser	 resistente	 ao	 vírus	 e	 estar	
imune.	Isso	pode	sugerir	que	em	algumas	localidades	a	pandemia	já	pode	estar	em	declínio	
e,	mesmo	sem	uma	vacina	próxima,	a	 imunidade	de	rebanho	pode	não	estar	 tão	distante.	
Para	ambos,	existem	evidências	sólidas	de	que	o	distanciamento	social	e	o	uso	de	máscaras	
são	 a	 principal	 medida	 de	 redução	 na	 transmissão.	 Este	 artigo	 analisa	 as	 evidências	 que	
apontam	para	um	ou	outro	cenário.	
	

Introdução	

	 	 A	projeção	de	cenários	sobre	a	evolução	da	pandemia	COVID-19	depende	do	

comportamento	de	duas	variáveis:	transmissibilidade	e	suscetibilidade.	A	transmissibilidade	

–	capacidade	de	transmissão	-	do	vírus	SARS-Cov-2	é	determinada	por	sua	circulação	entre	

pessoas	 suscetíveis	 e	 pela	 taxa	 de	 contágio.	 No	 caso	 de	 uma	 taxa	 de	 1,	 por	 exemplo,	 e	

supondo	 que	 uma	 pessoa	 infectada	 demore	 dois	 dias	 para	 transmitir	 à	 outra,	 se	 o	 vírus	

circula	entre	muitas	pessoas	suscetíveis	sem	barreiras	de	bloqueio	o	número	de	casos	dobra	

a	cada	dois	dias.	

	 	 A	suscetibilidade	é	determinada	por	imunidade	das	pessoas	frente	ao	vírus.	

As	 não	 suscetíveis	 têm	 imunidade,	 podendo	 ser	 chamadas	 também	de	 resistentes	 ou	não	

vulneráveis.	Até	o	momento	sabe-se	que	as	que	foram	infectadas	pelo	vírus	(desenvolveram	

a	 doença	 ou	 tiveram	 uma	 forma	 assintomática)	 ficam	 imunes	 porque	 passam	 a	 ter	

imunidade	adquirida.	Existem	dúvidas	sobre	por	quanto	tempo	as	pessoas	que	já	adquiriram	

a	 infecção	 ficarão	 imunes	 e	 se	 poderão	 ter	 ou	 não	 novos	 contágios1.	 A	 estimativa	 da	
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população	 não	 suscetível	 é	 realizada	 pela	 pesquisa	 de	 soroprevalência.	 As	 pessoas	 com	

resultados	positivos	estarão,	ao	menos	temporariamente,	 imunes.	Os	testes	para	detecção	

de	 SARS-Cov-2	 estão	 mais	 confiáveis,	 o	 número	 de	 falsos	 positivos	 tem	 diminuído,	 e	 a	

imunidade	 adquirida	 ainda	 é	 baixa	 em	 todo	 o	mundo.	 Na	 Espanha,	 por	 exemplo,	 onde	 a	

epidemia	está	mais	estabilizada,	estudo	com	60.000	participantes	mostrou	que	é	de	cerca	

de	5,0%	em	média,	atingindo	pouco	mais	de	10%	em	alguns	municípios	e	áreas	conurbadas.	

No	 Brasil,	 pesquisa	 em	 133	 cidades	 apontou	 média	 de	 3,8%	 em	 junho	 de	 2020.	

Desagregação	dos	dados	mostra	variações	significativas.	Os	mais	pobres,	por	exemplo,	têm	

o	dobro	da	soroprevalência	do	que	os	mais	ricos2.	Outra,	realizada	para	o	município	de	São	

Paulo,	registrou	que	11,4%	dos	paulistanos	teriam	anticorpos	para	o	vírus	no	mês	de	junho	

de	2020.	A	população	negra	apresentou	soroprevalência	positiva	de	19,7%	e	a	branca	7,9%;	

habitações	com	cinco	ou	mais	pessoas	têm	valores	de	cerca	de	duas	vezes	mais	do	que	as	

que	 acomodam	 um	 ou	 dois	 indivíduos	 (15,8%	 versus	 8,1%),	 confirmando	 a	 influência	 de	

aglomerações	e	distanciamento	social	na	transmissibilidade3.	

	 	 Além	 da	 imunidade	 adquirida	 pelo	 SARS-Cov-2,	 alguns	 estudos	 têm	

considerado	que	muitas	pessoas	possam	ter	 imunidade,	mesmo	sem	ter	contraído	o	vírus.	

Os	 fatores	 que	 levam	 a	 essa	 possível	 imunidade	 ainda	 não	 são	 totalmente	 conhecidos,	

sendo	consideradas	possibilidades	de	conquista	de	 imunidade	cruzada,	anteriormente,	por	

infecções	decorrentes	de	outros	vírus	ou	por	condições	genéticas	que	propiciam	resistência	

ao	vírus4,5.	

	 	 Para	 a	 projeção	 de	 cenários	 sobre	 a	 evolução	 da	 pandemia	 podemos	

considerar	 a	 transmissibilidade	 como	 uma	 variável	 dependente	 e	 a	 suscetibilidade	 como	

variável	 independente.	 A	 variável	 dependente	 (transmissibilidade)	 é	 influenciada	 pela	

independente	 (suscetibilidade).	 As	 duas	 têm	 uma	 relação	 de	 proporcionalidade	 direta:	

quanto	maior	 a	 suscetibilidade	maior	 será	a	 transmissibilidade.	 Se	não	houver	 suscetíveis,	

ou	se	forem	em	número	pequeno,	poderá	não	haver	transmissão	do	vírus.	Esse	é	o	princípio	

que	orienta	a	ideia	de	imunidade	de	rebanho	(também	denominada	de	imunidade	coletiva)	-	

conceito	 criado	 por	 imunologistas	 para	 calcular	 quantas	 pessoas	 em	 uma	 população	

precisam	 estar	 imunes	 a	 um	 agente	 infeccioso	 para	 que	 ele	 não	 atinja	 indivíduos	

vulneráveis.	É	também	esse	princípio	que	orienta	a	imunidade	adquirida	por	uma	vacina:	ela	

reduz	rapidamente	a	população	suscetível	e	interrompe	a	transmissibilidade.	

	 	 A	 análise	 de	 como	 se	 comportam	 essas	 duas	 variáveis	 pode	 possibilitar	

projetar	 cenários,	 prever	 se	 a	 transmissão	 do	 vírus	 irá	 aumentar	 ou	 diminuir	 em	

determinada	localidade	e	se	medidas	de	bloqueio	à	circulação	do	vírus	serão	efetivas.	Pode	
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também	 ajudar	 a	 estimar	 qual	 é	 a	 população	 suscetível	 a	 contrair	 o	 vírus	 e	 quão	 perto	

podemos	estar	da	imunidade	de	rebanho.	

	

Transmissibilidade	

	 	 O	 isolamento	 e	 distanciamento	 social	 e	 o	 uso	 de	 máscaras	 faciais	 são	

comprovadamente	 eficazes	 na	 redução	 da	 transmissibilidade	 do	 vírus.	 Uma	 revisão	

sistemática	de	alta	qualidade,	baseada	em	172	estudos	observacionais	em	16	países	e	seis	

continentes,	 concluiu	 que	 uma	 distância	 de	 um	metro	 ou	mais	 reduzia	 a	 transmissão	 do	

vírus	 quando	 comparada	 a	 distâncias	 de	menos	 de	 um	metro	 e	 essa	 redução	 aumentava	

quanto	maior	era	a	distância	entre	as	pessoas.	Concluiu	também	que	o	uso	de	máscara	facial	

pode	resultar	em	grande	redução	no	risco	de	infecção6.	

	 	 O	 monitoramento	 da	 pandemia	 é	 mais	 adequadamente	 feito	 pelo	

acompanhamento	do	número	de	mortes	do	que	pelo	número	de	casos,	pois	estes	 sofrem	

influência	do	número	de	 testes	 realizados.	Mais	 testes,	mais	 casos.	Como	a	 testagem	não	

obedece	a	padrões	uniformes,		o	número	de	casos	positivos	não	mostra	a	real	evolução	da	

transmissibilidade.	As	taxas	de	óbitos	também	têm	problemas,	pois	tendem	a	excluir	mortes	

sem	assistência	médica	(nas	residências,	por	exemplo)	ou	causas	clinicamente	sugestivas	–	

tal	 como	 síndrome	 respiratória	 e	 demais	 sintomas	 de	 Covid	 –,	 mas	 sem	 diagnóstico	

laboratorial	ou	com	falsos	negativos.	Apesar	disso	são	mais	confiáveis	e	esse	é	o	motivo	pelo	

qual	muitos	pesquisadores	preferem	utilizá-las	como	fonte	principal7.	

	 	 No	Brasil	observou-se	um	crescimento	no	número	de	mortes	de	março	de	

2020	-	mês	em	que	se	detectou	o	1o	caso	–	até	junho,	período	em	que	a	curva	tendeu	a	se	

estabilizar,	 mas	 em	 um	 platô	 elevado,	 com	 mais	 de	 1.000	 mortes	 diárias.	 O	 vírus	 está	

migrando	de	algumas	regiões	para	outras	e	da	capital	para	o	interior.	Foram	acometidos	de	

forma	mais	 intensa,	 inicialmente,	 os	 grandes	 centros	 do	 Sudeste,	 Norte	 e	 Nordeste	 e,	 no	

final	de	 junho	e	 início	de	 julho,	estabilizaram	ou	declinaram	nessas	 regiões	e	aumentaram	

no	Centro	Oeste	e	Sul8.	

	 	 A	efetividade	das	medidas	de	bloqueio	depende	obviamente	da	população	

aderir	 ou	não	a	 elas.	Os	países	 e	 localidades	 em	que	 isso	ocorreu	 se	 saíram	melhor	 e,	 no	

caso	do	Brasil,	dois	aspectos	têm	se	mostrado	mais	desfavoráveis	do	que,	por	exemplo,	nos	

países	 europeus.	 O	 primeiro	 é	 decorrente	 da	 situação	 de	 desigualdade	 econômica.	 O	

sistema	de	proteção	social	 insuficiente,	a	 luta	pela	sobrevivência	de	milhões	de	pessoas,	o	

desemprego	em	alta	e	as	condições	precárias	de	moradia	diminuem	a	adesão	às	medidas	de	
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bloqueio.	 Em	 consequência,	 os	 extratos	 sociais	 mais	 desfavorecidos	 têm	 sido	 mais	

infectados	do	que	os	demais9.	

	 	 A	segunda	característica,	que	não	é	exclusividade	do	Brasil	mas	aqui	têm	se	

mostrado	 relevante:	 parte	 da	 população	 tende	 a	 minimizar	 a	 magnitude	 e	 gravidade	 da	

pandemia	ou	a	buscar	soluções	mágicas	para	problemas	complexos.	Essa	postura	se	deve	a	

diferentes	fatores,	tais	como	dificuldades	de	comunicação	da	ciência	e	da	academia	com	o	

conjunto	da	sociedade	e	negação	ou	desvalorização	da	ciência	e	do	conhecimento	científico,	

entre	outros10.	

	 	 Não	há	expectativa	de	que	esse	contexto	tenha	reversão	em	curto	ou	médio	

prazos.	 Pelo	 contrário,	 a	 piora	 da	 recessão	 econômica	 e	 o	 aumento	 do	 desemprego	

projetam	um	cenário	ainda	mais	desfavorável	dos	efeitos	da	desigualdade	econômico-social	

para	a	pandemia.	

	 	 Com	relação	às	regiões	e	municípios	em	que	os	casos	declinaram	e	em	que	

as	 medidas	 de	 bloqueio	 foram	 flexibilizadas,	 ainda	 não	 é	 possível	 deduzir	 se	 ou	 quando	

ocorrerão	 novas	 ondas	 de	 contágio.	 Sobre	 isso,	 comentaremos	 na	 projeção	 de	 cenários,	

mais	à	frente.	

	

Suscetibilidade	

	 	 Se	todas	as	pessoas	não	infectadas	–	aquelas	com	soroprevalência	negativa	

ao	SARS-Cov-2	-	estiverem	vulneráveis	ao	vírus,	o	número	de	pessoas	suscetíveis	no	Brasil	é	

bastante	 alto.	 Na	maioria	 expressiva	 dos	municípios	 e	 regiões,	 como	 já	 foi	 comentado,	 a	

soroprevalência	positiva	não	chega	a	20%	e,	portanto,	por	este	cálculo,	o	Brasil	teria	mais	de	

160	milhões	de	pessoas	suscetíveis	em	julho	de	2020.		

	 	 No	 entanto,	 conforme	 comentado	 anteriormente,	 há	 controvérsias	 sobre	

esse	 raciocínio.	 Alguns	 estudos	 mais	 recentes	 de	 periódicos	 relevantes,	 inclusive,	 estão	

afirmando	que	a	 imunidade	cruzada	existe	em	algum	grau	na	população	em	geral,	apenas	

não	se	pode	afirmar	qual11.	Alguns	pesquisadores	arriscam-se	a	estimar	a	porcentagem	dos	

não	suscetíveis.	Baseiam-se	por	vezes	em	utilização	de	modelos	matemáticos	de	análise	de	

processos	biológicos	complexos,	como	é	a	pandemia	COVID-19,	e	apontam	a	possibilidade	

de	 que	 os	 não	 suscetíveis	 possam	 ser	 de	 até	 80%	 da	 população.	 Fundamentam-se	 em		

incompatibilidade	 entre	 o	 crescimento	 real	 da	 pandemia	 e	 o	 que	 deveria	 ocorrer	 se	 a	

maioria	 da	 população	 fosse	 suscetível12.	 Outros,	 pesquisando	 aspectos	 intrínsecos	 de	

imunidade,	 consideram	 altamente	 sugestivo	 que	 muitas	 pessoas	 possam	 ter	 adquirido	
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imunidade	cruzada	por	terem	sido	expostas	a	outros	coronavírus,	entre	os	quais	o	resfriado	

comum13.	

	 	 Outros	 ainda,	 apoiam-se	 em	 estudos	 sobre	 a	 imunidade	 das	 crianças.	 É	

sabido	que	elas	 têm	maior	 resistência	em	desenvolver	a	doença	quando	se	 infectam,	mas	

parece	 que	 o	 são	 também	 em	 contrair	 o	 vírus.	 Em	 relação	 a	 serem	 mais	 resistentes	 a	

desenvolver	 a	 doença	 (serem	 assintomáticas)	 ou	 terem	 casos	menos	 graves,	 sabe-se	 que	

isso	pode	 refletir	uma	rápida	eliminação	do	vírus,	a	existência	de	um	sistema	 imunológico	

inato	 que	 propicia	 respostas	 mais	 rápidas,	 a	 não	 existência	 de	 comorbidades,	 a	 resposta	

imunopatológica	menos	intensa	ou	maior	capacidade	de	reparação	de	tecidos,	entre	outros.	

Sobre	 serem	menos	 propensas	 a	 contrair	 o	 vírus,	 parece	 que	 isso	 não	 ocorre	 apenas	 em	

relação	ao	SARS-Cov-2,	mas	a	outros	vírus	também;	as	causas	precisas	são	desconhecidas,	e	

se	situam,	ainda,	no	campo	da	especulação14.		

	 	 A	 possibilidade	 de	 que	muitas	 pessoas	 sejam	 resistentes	 ao	 vírus,	 sugere,	

para	esses	estudiosos,	que	a	epidemia	pode	estar	entrando	em	um	estágio	final	em	países	

em	que	ela	 teve	 início	mais	 cedo	e	que	 já	passaram	por	elevados	picos	de	 incidência,	 tais	

como	Itália	e	Espanha.	A	soma	das	pessoas	com	imunidade	adquirida	pelo	contágio	do	vírus	

SARS-Cov-2,	 com	 as	 não	 suscetíveis	 predispõe	 à	 interrupção	 da	 transmissibilidade,	 em	

decorrência	da	imunidade	de	rebanho.	

	 	 Os	que	discordam	dessa	possibilidade	acham	arriscado	defender	uma	 tese	

como	esta,	sobre	a	qual	há	pouca	evidência.	 Isso	poderia	 ,	segundo	eles,	contribuir	para	o	

negligenciamento	 na	 adesão	 às	 medidas	 de	 bloqueio.	 Apontam	 indícios	 em	 sentido	

contrário.	Consideram	que	a	epidemia	ainda	está	em	um	estágio	 inicial	e	que	a	 imunidade	

de	 rebanho	 está	 distante.	 Os	 argumentos	 que	 apontam	 em	 favor	 dessa	 ideia	 são	 os	

seguintes:	as	taxas	de	mortalidade	nos	países	europeus	são	muito	diferentes	-	Alemanha	95	

mortes	por	milhão	de	habitantes,	Holanda	332	e	Itália	525,	por	exemplo.	Isso	não	ocorreria	

se	 fosse	 real	 a	 tese	 de	 uma	 parcela	 elevada	 de	 pessoas	 não	 suscetíveis;	 há	 uma	 relação	

nítida	 de	 causa/efeito	 entre	 medidas	 de	 bloqueio	 e	 diminuição	 de	 casos,	 o	 que	 não	

aconteceria	 se	 a	 imunidade	 de	 rebanho	 estivesse	 tendo	 início;	 a	 soroprevalência	 em	

ambientes	confinados	pode	se	mostrar	bem	elevada,	o	que	contraria	a	tese	de		existência	de	

parcela	elevada	de	não	suscetíveis7.	

	 	 Essa	 polêmica	 parece	 longe	 de	 um	 consenso	 no	 meio	 acadêmico,	 no	

entanto,	 mesmo	 que	 seja	 percebida	 uma	 certa	 cautela	 de	 ambos	 os	 lados.	 Alguns	 que	

defendem	a	tese	de	um	grande	número	de	resistentes	argumenta	que	a	eventual	proteção	

cruzada	 decorrente	 de	 infecções	 anteriores	 não	 se	 manifesta	 igualmente,	 em	 todas	 as	
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situações	 e	 contextos.	 A	 suscetibilidade	 ou	 não	 depende	 da	 carga	 viral	 a	 que	 a	 pessoa	 é	

submetida.	Um	profissional	de	saúde	da	linha	de	frente	submetido	a	uma	carga	viral	elevada	

de	forma	continuada,	dia	após	dia,	poderá	contrair	o	vírus;	essa	mesma	pessoa	poderia	não	

contraí-lo	 se	 estivesse	 em	 um	 ambiente	 comunitário,	 por	 exemplo.	 Não	 haveria	

necessariamente	uma	 imunidade	anterior	definitiva,	mas	relativa,	que	poderia	 resultar	em	

resistência	 a	 contrair	 o	 vírus	 ou	 até	 em	 contribuir	 para	 que	 a	 doença,	 se	 acontecer,	 seja	

assintomática	 ou	menos	 grave.	 A	 proteção	 imune	 depende	 também	 do	 histórico	 do	 país.	

Citam	como	exemplo,	 a	epidemia	de	 síndrome	 respiratória	aguda	grave	 (Sars)	 em	2002-4,	

que	pode	ter	proporcionado	alguma	proteção	aos	asiáticos	do	leste	contra	a	COVID-1915.	

	 	 A	 variabilidade	 na	 manifestação	 imune	 poderia	 explicar	 as	 diferenças	 de	

mortalidade	por	Covid	entre	alemães	e	 italianos	e	 também	a	diferença	de	soroprevalência	

em	 populações	 confinadas,	 como	 ocorreu	 em	 King	 County16	 e	 no	 cruzeiro	 Diamond	

Princess17.	 No	 surto	 epidêmico	 por	 COVID-19	 em	 uma	 unidade	 para	 internação	 de	 longa	

permanência	de	idosos	de	King	County,	Washington,	de	118	moradores	testados	101	foram	

positivos	(85%).	Essa	elevada	soroprevalência	positiva	tem	sido	usada	como	um	argumento	

contrário	à	existência	de	grande	parcela	de	 resistentes.	O	artigo	dá	a	entender	que	 foram	

privilegiados	para	realização	dos	testes	os	que	tiveram	maior	contato	com	os	casos	iniciais	–	

o	 que	 pode	 representar	 um	 viés	 quando	 se	 pretende	 precisar	 a	 soroprevalência	 de	 toda	

população	residente	na	unidade	–,	mas	de	qualquer	forma	é	um	valor	bastante	elevado.	

	 	 No	 cruzeiro	 Diamond	 Princess,	 que	 ficou	 em	 quarentena	 em	 fevereiro	 de	

2020	por	um	surto	de	COVID-19,	3.063	das	3.711	pessoas	a	bordo,	de	28	países	diferentes,	

foram	 submetidas	 a	 testes	 periódicos.	 Ao	 final	 da	 quarentena,	 634	 (20,3%)	 apresentaram	

resultados	positivos.	As	prevalências	diferentes	–	85%	na	unidade	para	 idosos	e	20,3%	no	

cruzeiro	–	poderia	ser	em	parte	explicada	pela	intensidade	da	exposição	ao	vírus,	pela	carga	

viral	 a	 que	 os	 expostos	 foram	 submetidos	 (possivelmente	 maior	 em	 King	 County)	 e	 pelo	

perfil	diferente	dos	dois	grupos.	Além	disso,	o	estudo	de	King	County,	deixa	dúvidas	sobre	se	

todos	os	 idosos	 internados	na	unidade	 foram	 testados,	 enquanto	no	 cruzeiro	o	 foram	em	

mais	de	80%	dos	que	estavam	a	bordo.	

	 	 Os	 que	 defendem	 a	 existência	 de	 uma	 elevada	 parcela	 de	 não	 suscetíveis	

explicam	também	as	diferenças	de	mortalidade	de	um	país	para	o	outro	argumentando	que	

a	 imunidade	 não	 se	 manifesta	 igualmente	 em	 todos	 os	 países,	 pois	 sofre	 influência	 de	

fatores	 como	 geografia,	 história	 e	 genética.	 Enfim,	 a	 caixa-preta	 sobre	 a	 análise	 da	

suscetibilidade	 ao	 SARS-Cov-2	 ainda	 é	 cercada	 de	 mistérios	 e	 dificulta	 uma	 projeção	 de	

cenários	futuros	amparada	por	evidências	sólidas.	
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Transmissibilidade	versus	suscetibilidade	

	 	 O	pressuposto	de	que	existe	uma	relação	direta	de	proporcionalidade	entre	

transmissibilidade	 (variável	 dependente)	 e	 suscetibilidade	 (variável	 independente)	 parece	

bastante	razoável.	Se	a	transmissão	estiver	declinando	é	de	se	esperar	que	a	suscetibilidade	

esteja	 diminuindo	 também,	 em	 proporções	 similares,	 a	 não	 ser	 que	 estejam	 ocorrendo	

interferências	de	outras	variáveis.	

	 	 Aplicando	 esse	 raciocínio,	 o	 comportamento	 da	 pandemia	 em	 alguns	

municípios	e	regiões	do	Brasil	é	intrigante.	Em	Manaus,	Belém	e	no	município	de	São	Paulo,	

por	exemplo,	depois	de	elevados	picos	de	casos	e	mortes	no	momento	mais	agudo	do	surto,	

observou-se	 um	 declínio	 sustentado	 de	 casos	 mesmo	 com	 claros	 indicativos	 de	

afrouxamento	de	medidas	de	bloqueio	–	e	de	condições	para	o	aumento	na	circulação	do	

vírus.	Em	Manaus,	o	1o	caso	ocorreu	em	09	de	março	de	2020,	o	pico	se	deu	em	25	de	maio,	

com	4.412	casos	novos	naquele	dia;	a	diminuição	foi	gradativa	em	seguida,	sendo	que	no	dia	

22	de	junho	registraram-se	1.380	casos.	A	quarentena	foi	flexibilizada	no	dia	1o	de	junho	-	os	

índices	 de	 isolamento	 social	 caíram	 para	 os	 menores	 valores	 desde	 	 16	 de	 março,	

aglomerações	 de	muitas	 pessoas	 se	mostram	 frequentes	 e	 até	 o	momento	 –	meados	 de	

julho	de	2020	-	não	se	observou	exacerbação	expressiva	de	novos	casos18,8.	

	 	 Como	os	casos	declinaram	deduz-se	que	a	transmissibilidade	diminuiu.	Isso	

pode	ter	ocorrido	por	influência	das	medidas	de	bloqueio,	da	diminuição	de	suscetíveis,	ou	

das	duas	coisas	ao	mesmo	tempo.	Com	a	 flexibilização	das	medidas	de	bloqueio	era	de	se	

esperar	novo	aumento	de	casos	a	não	ser	que	o	vírus	reduzisse	bastante	sua	circulação	ou	a	

resistência	das	pessoas	ao	vírus	exercesse	alguma	influência	significativa	no	comportamento	

da	 curva	 de	 casos	 novos.	 Como	 a	 soroprevalência	 positiva	 é	 baixa	 (em	 torno	 de	 10%),	 a	

imunidade	 adquirida	 por	 contágio	 pelo	 SARS-Cov-2	 é	 um	 fator	 de	 pouca	 influência	 na	

redução	 da	 suscetibilidade	 geral	 da	 população.	 A	 questão	 intrigante	 é:	 existiriam	 mais	

pessoas	não	suscetíveis,	além	das	10%?	

	 	 Muitas	possibilidades	podem	ser	consideradas,	pois	 isso	depende	de	vários	

fatores	 e,	 além	 do	 mais,	 novas	 ondas	 de	 contágio	 poderão	 vir	 a	 ocorrer,	 mais	 á	 frente.	

Mesmo	com	maior	circulação	de	pessoas	a	maioria	pode	estar	adotando	com	maior	rigor	as	

medidas	recomendadas;	as	medidas	protetivas	adotadas	pelo	comércio	podem	estar	sendo	

efetivas;	pode	estar	havendo	bloqueio	de	contactantes	e	consequentemente	da	circulação	

do	vírus;	este	pode	estar,	por	algum	motivo,	 com	circulação	 restrita	a	alguns	ambientes	e	

não	a	outros.	
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	 	 Ainda	 são	 muitas	 as	 interrogações,	 mas	 o	 fato	 é	 que	 a	 observação	

meramente	 empírica	 sugere	 que	 podem	 existir	 diferenças	 de	 vulnerabilidade	 entre	 as	

pessoas.	 No	 dia	 02	 de	 julho	 de	 2020,	 por	 exemplo,	 o	 Jornal	 Nacional,	 da	 Rede	 Globo,	

informava	 que	 um	 grupo	 de	 médicos	 e	 cientistas	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo	 estava	

intrigado	com	o	fato	de	algumas	pessoas	não	contraírem	o	vírus,	mesmo	estando	rodeadas	

de	pessoas	que	ficavam	doentes.	Estavam	desenvolvendo	um	estudo	sobre	isso,	na	etapa	de	

selecionar	voluntários	resistentes;	a	hipótese	principal	atribuía	uma	explicação	genética	para	

a	 resistência.	 Em	 live	 sobre	 este	 assunto,	 a	 geneticista	 da	 USP,	 professora	 Mayana	 Zatz,	

baseada	 em	 suas	 observações	 empíricas	 e	 em	 um	 estudo	 desenvolvido	 no	 Instituto	

Karolinska,	Suécia,	supõe	que	o	número	de	resistentes	é	grande.	O	estudo	sueco,	segundo	

informa,	sugere	que	seja	o	dobro	dos	que	testaram	positivo.	Informa	que	a	imunidade	deve	

ser	explicada	pelas	células	T	de	memória,	e	como	os	testes	para	confirmar	essa	possibilidade	

são	mais	 complexos	 do	 que	 para	 a	 detecção	 de	 anticorpos	 do	 SARS-Cov-2,	 a	 confirmação	

laboratorial	dessa	possibilidade	poderá	demorar	um	pouco.	

	

Conclusão	

	 	 Não	 existem	 no	momento	 evidências	 consistentes	 que	 permitam	 projetar	

cenários	precisos	sobre	os	rumos	futuros	da	pandemia.	Além	disso,	outros	fatos,	inusitados,	

poderão	surgir,	no	comportamento	do	vírus,	nos	estudos	sobre	 imunidade	e	genética	e	na	

terapêutica,	que	exercerão	influência	nesses	rumos.	Por	exemplo,	poderá	ocorrer	mutação	

do	vírus,	ou	até	 já	ter	ocorrido,	que	pode	alterar	seu	potencial	de	transmissibilidade	e	sua	

virulência.	Estudo	publicado	na	revista	Cell	em	02	de	 julho	de	2020	considera	possível	que	

tenha	surgido	uma	variante	do	SARS-CoV-2	na	Europa,	seis	vezes	mais	contagiosa29.	

	 	 Com	 o	 conhecimento	 acumulado	 até	 o	 momento,	 no	 entanto,	 pode-se	

afirmar	que	os	cenários	futuros	dependem	de	como	se	comportará	a	transmissibilidade,	da	

vulnerabilidade	ao	vírus,	da	efetividade	das	medidas	de	controle,	do	desencadeamento	ou	

não	da	imunidade	de	rebanho	e	da	disponibilidade	da	vacina.	

	 	 O	 cenário	 pessimista	 é	 aquele	 em	que	 a	 vacina	 demorará	 anos	 para	 estar	

disponível	e	a	imunidade	ao	vírus	será	conquistada	apenas	pelos	infectados	pela	SARS-Cov-

2,	 curados	 e	 assintomáticos.	 Isso	 projeta	 para	 um	 futuro	 ainda	 distante	 a	 conquista	 da	

imunidade	 de	 rebanho.	 Caso	 as	medidas	 de	 bloqueio	 não	 sejam	 efetivas,	 o	 sofrimento	 e	

mortes	pode	ser	catastrófico,	muito	pior	do	que	está	ocorrendo.	Neste	cenário	estaríamos	

ainda	 em	 um	 estágio	 inicial	 da	 pandemia,	 o	 potencial	 de	 infecção	 e	 novas	 mortes	 seria	

bastante	elevado	e	a	repercussão	econômico-social	enorme.	Ondas	de	contágio	poderão	se	
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suceder	 e	 as	 projeções	 de	 mais	 de	 1	 milhão	 de	 mortes	 e	 de	 cerca	 de	 187	 milhões	 de	

infectados	–	realizado	pelo	Imperial	College,	de	Londres,	para		Brasil	–	poderão	se	confirmar.	

	 	 Em	 um	 polo	 oposto	 a	 este,	 o	 cenário	 otimista	 seria	 o	 de	 confirmar-se	 a	

existência	de	uma	parcela	significativa	de	não	suscetíveis	a	contrair	o	vírus	 -	por	exemplo,	

superior	a	40%	-	e	a	 imunidade	adquirida	pelos	 infectados	pelo	SARS-Cov-2	ser	duradoura.	

Isso	 apontaria	 para	 uma	 epidemia	 em	 um	 estágio	 já	 avançado	 e	 para	 uma	 possibilidade	

concreta	 de	 surgimento,	 para	 breve,	 de	 imunidade	 de	 rebanho,	 antes	 até	 da	 possível	

disponibilidade	de	uma	vacina.	

	 	 Essa	conjectura,	como	mera	suposição	baseada	no	contexto	atual	da	Europa	

e	 algumas	 regiões	 do	 Brasil,	 pressupõem	 uma	 hipótese	 de	 que	 o	 cenário	 otimista	 só	 se	

manifestaria	após	ser	atingida	uma	soroprevalência	positiva	 	basal,	que	precederia	o	 início	

da	imunidade	de	rebanho.	O	declínio	sustentado	de	casos	somente	ocorreria	após	atingido	o	

valor	basal.	Nesta	 suposição,	este	valor	–	 soroprevalência	positiva	basal	 -	 constituiria	uma	

nova	 variável	 independente	 para	 a	 transmissibilidade.	 Cada	 valor	 se	 vincularia	 a	 uma	

estimativa	de	impacto	de	casos	e	mortes.	Se	a	soroprevalência	basal	for	de	20%	e	a	taxa	de	

letalidade	de	 1%,	 as	mortes	 no	Brasil	 poderiam	atingir	 420.000	pessoas,	 caso	obviamente	

não	fossem	instituídas	medidas	efetivas	de	bloqueio	e	o	vírus	circulasse	livremente	entre	os	

suscetíveis.	Se	for	de	30%,	as	mortes	poderiam	atingir	630.000	pessoas	e	assim	por	diante.	

	 	 Como	 se	 vê,	mesmo	 em	 um	 cenário	 otimista	 o	 potencial	 de	 sofrimento	 e	

mortes	 é	muito	 grande.	 Isso	 deve	 ser	 um	 alerta	 para	 que	 governos	 e	 sociedade	 estejam	

atentos	 à	 fundamental	 importância	 da	 manutenção	 e	 aperfeiçoamento	 das	 medidas	 de	

bloqueio	do	vírus	e	de	intervenções	sociais	e	comportamentais	para	reduzir	a	transmissão,	

cuidar	dos	sintomáticos	e	atenuar	os	danos	econômicos		para	a	população	mais	vulnerável.	
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