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A Propagação de uma Epidemia (Ébola)

No final de 2013, a Organização
Mundial de Saúde alertava para o
perigo de uma pandemia
originada por um novo vírus que
ficou conhecido por H1N1.

As tabelas seguintes apresentam
os dados da Organização Mundial
de Saúde relativamente à
evolução do número de infetados
em todo o mundo, a partir do dia
22 de Março de 2014



Dias após 22 de 
Março de 2014

N.º de Infetados com
Ébola no Mundo

0 49

2 86

5 103

9 130

16 167

23 194

30 242

33 253

42 266

49 245

57 265

62 270

68 337

75 452

Dias após 22 de 
Março de 2014

N.º de Infetados com
Ébola no Mundo

87 528

100 759

106 844

114 982

120 1093

127 1323

135 1711

142 1975

149 2473

156 3071

162 3707

168 4293

176 5347

183 6263



Dias após 22 de 
Março de 2014

N.º de Infetados com
Ébola no Mundo

190 7178

193 7492

200 8399

204 8997

206 9216

212 9936

219 13703

221 13567

226 13268

231 14098

233 14413

238 15145

Introduzindo os dados da tabela
obtemos a seguinte nuvem de pontos

A partir da observação do gráfico
podemos constatar um aumento inicial
do número bruto de infetados mais
lento, seguido de um aumento mais
acentuado, que no final do período a
que os registos se reportam, parece
querer atenuar de novo.

Indício da presença de um
modelo logístico.



Modelo Logístico

CASIOTI-84

Depois de introduzidos os dados na
calculadora, fazer

Depois de introduzidos os dados na
calculadora, fazer

E obtém-se o modelo de regressão
logístico

E obtém-se o modelo de regressão
logístico

Indicadores de que a expressão do modelo é, aproximadamente, dada por:

� � =
24015

1 + 793,19���,���



CASIOTI-84

E pedindo o gráfico, obtém-se: E pedindo o gráfico, obtém-se

Comprovando o bom ajustamento do modelo logístico aos dados em questão.



Por outro lado, no caso em estudo, é possível prever o número de infetados em
qualquer dia após o início do registo dos dados.

Pode-se verificar, por exemplo, o número de infetados ao fim de 365
dias. Tem-se

� 365 =
24015

1 + 793,19���,��×���
≅ 23984,17

Ou seja, ao fim de um ano existiam cerca de 23984 infetados.



Observa-se que, a partir de uma determinada altura, regista-se uma
certa estabilização dos valores, algo que é confirmado pela
observação da representação gráfica do modelo num período de
tempo mais alargado.

Tem-se, neste caso, um exemplo de certos tipos de
crescimento que são mais adequadamente caracterizados a
partir de um modelo cuja representação gráfica é uma curva
em forma de S, conhecida por curva logística.



O modelo de crescimento logístico ou de Verhulst é dado pela
expressão:

� =
�

1 + �����

onde �, � e � são números reais e � o número de Neper.

Características do crescimento logístico (com
todos os parâmetros positivos):
• Crescimento inicial lento;
• Seguido de um crescimento muito rápido

(exponencial);
• Uma fase de desenvolvimento onde se verifica

um ponto de viragem;
• Passando a uma fase de crescimento cada vez

mais lento com tendência a estabilizar –se
junto a um valor a que se dá o nome de
capacidade máxima do sistema (o valor de �)


