
Primeiros sinais de desaceleração no crescimento da epidemia, 

infelizmente não da epidemia. 
 Uma grande diferença: os números não caem, apenas crescem mais devagar. A dinâmica é muito 

preocupante, por isso as infecções continuarão aumentando. A tendência aguarda confirmação nos 

próximos dias, mas não nos isenta de novas medidas: não corremos mais o risco de ver o sistema de 

saúde explodir em duas a três semanas, mas em quatro a cinco.  

Acabamos de ganhar algum tempo. O objetivo real é reduzir a infecção (por isso veja o sinal de "menos" 

na frente dos números) e não o seu crescimento: a única forma de controlar a epidemia. O crescimento 

contínuo, ainda que mais lento, de qualquer forma se tornaria insustentável: apenas um pouco mais 

tarde (Fonte Lab24 / Il Sole 24 Ore).    

 Agradecendo aos nossos leitores e apoiadores, lembramos 

que é possível enviar comunicação para o endereço de e-

mail do "Blog do Editor": AQUI.Os dados oficiais Covid-19 

do Ministério da Saúde hoje quinta-feira, 5 de novembro de 

2020Em isolamento domiciliar: 446.701 (+27.874) (+ 

6,66%)Hospitalizados com sintomas: 23.256 (+1.140) (+ 

5,15%)Na terapia intensiva: 2.391 (+99) (+ 4,32%)Óbitos: 

40.192 (+428) (+ 1,08%)O sistema "Tutor" para verificar a 

"tendência" da epidemia. 

Média diária de mortes: 155 (+1)O valor está no patamar entre 21 e 20 de março de 2020 (a partir de 30 

de setembro).Repetimos pela enésima vez: não estamos em uma "segunda onda" fantasmagórica, mas 

estamos às voltas com o ressurgimento do que é sempre a "primeira onda". 

Na noite de ontem 
4 de novembro de 2020, Marco Travaglio no programa "7 e mezzo" apresentado por Lilli Gruber citou 

literalmente "a média semanal de mortes", falando da confiabilidade dos números (que lembramos são 

pessoas que nos deixaram).Estamos satisfeitos que alguém finalmente cite um modelo matemático 

confiável para basear uma estratégia de contenção de vírus.  

Por fim, olhamos para uma "média", neste caso "semanal" citada por Travaglio, à qual destacamos que 

há algum tempo existe uma média diária muito confiável, a nossa (que chamamos de sistema "Tutor" 

para verificar a "tendência" de epidemia), já calculada em tempos insuspeitos - a partir de 21 de 

fevereiro de 2020, 259 dias. 

 AQUI - que poderiam ser estrategicamente confiáveis para implementar as contramedidas 

apropriadas. 

Se tivéssemos observado o andamento desta primeira onda através do nosso "sistema tutor", não 

perderíamos mais tempo em colorir as regiões e fechar aquelas de maior risco. Infelizmente o tempo 

perdido não volta atrás e as pessoas que nos deixaram por inabilidade do #brancodibalordi que nos 

"governa" e ao CTS, ninguém os devolverá, obrigado por #ilvirus. 



• ponto da situaçãoPrimeiros sinais de desaceleração no crescimento da epidemia, infelizmente não 

da epidemia.  

• Uma grande diferença: os números não caem, apenas crescem mais devagar. 

• A dinâmica é muito preocupante, por isso as infecções continuarão aumentando. 

Tomemos como exemplo a Lombardia, região com mais casos e incluída na zona vermelha 

(processamento em dados oficiais da mesma Região e do ISS). 1) Crescimento de novos casos: de + 

119,0% na semana de 17 a 23 de outubro (22.516 positivos) passou para + 91,7% na de 24 a 30 de 

outubro (43.183 positivos).  

Na atual semana epidemiológica após  
5 dias detectados (31 de outubro a 4 de novembro), os novos casos são 37.366. A média diária (limitada 

pela diminuição dos 2 dias pós-fim de semana e ainda não compensada pelos últimos 2 dias “cheios”) é 

até agora de 7.437: + 20,5% sobre os 6.169 da semana anterior. 2) . 

Duplicação do tempo de vagas em terapia intensiva: de 6 dias no período de 20 a 26 de outubro passou 

para 9 dias (26 de outubro a 4 de novembro).A Lombardia em 4 de novembro ocupou 49% do t.i. para 

pacientes Covid. disponível (mas outras podem ser ativadas) colocando-se em quarto lugar entre as 

Regiões acima do limiar crítico de 30%: primeiro o P.A.  

• Bolzano (60%), seguido por Valle d'Aosta (55%), Úmbria (49%), Lombardia (49%) e Campânia (42%). 

3) Duplicação do tempo de leitos: dinâmica idêntica à da terapia intensiva. Dos 6 dias do período de 

20 a 26 de outubro passou para  

• 9 de 26 de outubro a 4 de novembro. Valores semelhantes a nível nacional: o crescimento de novos 

casos nos últimos 5 dias (28.542 média diária, 31 de outubro - 4 de novembro) é de 22,7% contra + 

91,8% na semana anterior. 

A tendência aguarda confirmação nos próximos dias, 

mas não nos isenta de novas medidas: não corremos 

mais o risco de ver o sistema de saúde explodir em 

duas a três semanas, mas em quatro a cinco.  

Acabamos de ganhar algum tempo.  

O objetivo real é reduzir a infecção (por isso veja o 

sinal de "menos" na frente dos números) e não o seu 

crescimento: a única forma de controlar a epidemia. 

O crescimento contínuo, ainda que mais lento, de qualquer forma se tornaria insustentável: apenas um 

pouco mais tarde (Fonte Lab24 / Il Sole 24 Ore). 

Médicos do Piemonte: "Pior que março, bloqueio inevitável"“A notícia de um novo bloqueio é a 

resposta ao que pedimos. Não estamos felizes por isso, mas não poderíamos deixar de fazê-lo”. Isto foi 

afirmado numa nota de Anaao Assomed Piemonte, a associação de médicos piemonteses e líderes 

nacionais, que nos últimos dias pediu ao governo para estabelecer a zona vermelha. 

 "Estudantes, comerciantes, donos de restaurantes devem saber que com este sacrifício vão ajudar a 

salvar vidas - sublinha Anaao Assomed -. Nós, médicos, faremos o possível para fazer o mesmo, mas 

avisamos: nunca mais como em março.  



Em vez disso: pior que março".“ 

Você pode ter muitas disputas políticas, fechamentos, aberturas, refrescos, manifestações, negações e 

assim por diante. Mas lembre-se que a covid é uma doença ruim para evitar - se puder - ou para 

combater.  

Saudações do hospital Lodi” (Roberto Ponti).  

Rezza: "Tendência de aumentar, vírus roda e deve ser interrompido"Os 34.505 novos casos de hoje, 

mais 4 mil do que ontem e recordes de todos os tempos, “não são um bom sinal. Os buffers 

aumentaram um pouco, mas há um aumento.  

Temos um número bastante alto de swabs positivos, ultrapassamos 10%, não é um bom 

indicador.  
E, infelizmente, mesmo se aproximar de 500 mortes não é uma boa notícia. Em suma, é uma situação 

que, depois de parecer ter estabilizado nos últimos dias, ainda parece ter uma clara tendência 

ascendente. Parece-me que o vírus ainda está em execução globalmente. É necessário pará-lo”.  

1. A afirmação foi feita pelo diretor-geral de Prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Rezza, ao 

ilustrar os dados de hoje no ponto de imprensa do ministério sobre a análise dos dados da sala 

de controle regional.Brusaferro: "Análise de risco não dá votos"“ 

2. A análise de risco olha para a tendência não é uma ferramenta que dá votos e não é uma 

avaliação” sobre a Região ou Província, mas é uma ferramenta “para entender onde estamos, 

como a situação está evoluindo e para onde estamos indo.  

É um processo automático com regras rígidas muito 

definidas”. Foi o que afirmou o presidente do Istituto 

Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, na entrevista coletiva 

convocada hoje sobre a análise dos dados do Monitoramento 

Regional da Sala de Controle para ilustrar os indicadores que 

levaram à portaria de ontem sobre as Regiões divididas em 

três cores com base na escala de risco. 

Rezza: Campânia 'amarela'? Muitos casos, mas 

estabilizados"Campânia na faixa amarela? Tem muitos casos, mas tem um Rt muito mais baixo do que, 

por exemplo, Lombardia ou Calábria. Porque obviamente a transmissão aumentou muito nas últimas 

semanas, mas agora se estabilizou um pouco, então há um Rt não particularmente alto.  

Evidentemente as portarias regionais podem ter tido um certo efeito na transmissão”. A afirmação foi 

feita pelo diretor-geral de Prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Rezza, falando na assessoria de 

imprensa do ministério sobre a análise dos dados da sala de controle regional. 


