H1N1
Série Cumpadis
Objetivos
1. Apresentar algumas informações sobre a
gripe H1N1 e sobre a vacinação.

H1N1

Série
Cumpadis
Conteúdos
Análise de dados.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
Apresentar algumas informações
sobre a gripe H1N1 e sobre a
vacinação.

Sinopse
O programa apresenta os
compadres em conversa com a
comadre Margarida sobre a gripe
H1N1 e sobre a vacinação.
Material relacionado
Vídeos: Cozinha científica, Ação e
correlação, Sem discriminação,
Dando Ibope, Olha o sanduiche;
Áudios: A história da Estatística,
A curva do Sino, Médias que
interessam;
Software: Medidas do corpo –
gráficos univariados.
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Introdução
Sobre a série
A série Cumpadis apresenta programas descontraídos de variedades
que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, na conversa livre, parcialmente rimada, com
comentários de conteúdo matemático da comadre Margarida. Os
temas não são tratados em profundidade e todas as informações
devem ser verificadas em pesquisa em fontes variadas. A série tem o
objetivo de provocar uma discussão, mencionar alguns aspectos
matemáticos, mas oferecem oportunidade de o professor trabalhar
assuntos interdisciplinares em sala de aula ou em atividades
extraclasse.
Essa série pode ser estimulante para que os alunos desenvolvam
diálogos, peças teatrais etc. O professor deve ficar atento que algumas
falas dos compadres ou da comadre margarida podem ser incompletas
ou imprecisas do ponto de vista estrito de conteúdo. Esses pequenos
erros foram permitidos para manter o ritmo da prosa e o professor
deve chamar a atenção e fazer as devidas correções.

Sobre o programa
O conteúdo desse programa trata de grupos de riscos para a gripe
H1N1, as vantagens de uma vacinação que evita uma epidemia e até
elimina futuros contágios, pois o vírus precisa de um hospedeiro. O
programa então é de utilidade pública..

Sugestões de atividades
Antes da execução
O professor pode discutir a seguinte nota do Ministério da Saúde.
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Desde 16 de julho de 2009, após a declaração de transmissão
sustentada, o Ministério da Saúde em articulação com as Secretarias
de Saúde dos Estados e Municípios realiza a vigilância epidemiológica
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O Ministério da Saúde prioriza entre os casos de síndrome gripal a
notificação, a investigação, o diagnóstico laboratorial e o tratamento
dos casos com SRAG e de pessoas com fatores de risco para
complicação pela doença, como: menores de 2 e maiores de 60 anos de
idade, gestantes, portadores de doenças crônicas, imunodeprimidos,
entre outros fatores.
Esta estratégia foi orientada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e está sendo adotada pelos países com transmissão sustentada,
uma vez que qualquer pessoa que apresente síndrome gripal é um
caso potencial de influenza A(H1N1).
Para realizar este monitoramento, o SUS conta com várias fontes de
informações, como o Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (Sinan), Sistema de Informação para Vigilância Sentinela
da Gripe (Sivep Gripe), Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Estes sistemas, em
conjunto, permitem estabelecer o cenário de circulação do vírus e de
doenças respiratórias relacionadas.

Durante a execução
Escreva no quadro os nomes e os dados numéricos mencionados no
programa à medida que eles forem falados.

Depois da execução
Um modelo matemático simples para entender e estudar uma doença
contagiosa, como o da gripe H1N1 é o seguinte.
Considere uma população com N indivíduos. Podemos considerar um
instante de tempo em que esse conjunto tenha vários subconjuntos
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disjuntos, isto é, conjuntos que não têm intersecções (pra facilitar o
estudo).
• M seria o conjunto com os indivíduos com imunidade em
determinado momento. Pode ser imunidade nata ou por
vacinação.
• S é o conjunto dos indivíduos saudáveis, mas que sem
imunidade à doença.
• E é o conjunto dos indivíduos contaminados, isto é, expostos,
mas que não transmitem o vírus.
• I é conjunto dos indivíduos contaminados que podem transmitir
o vírus.
• R é o conjunto dos indivíduos que se recuperam da infecção e
adquirem imunidade, ainda que temporária.
Se usarmos as mesmas letras para denotarmos os subconjuntos e as
quantidades de indivíduos que eles contêm, podemos escrever a
equação:
M+S+E+I+R=N
Essa seria uma divisão hipotética da população em determinado
momento. É possível que alguns indivíduos do conjunto M percam sua
imunidade (depois da amamentação ou após alguns anos da
vacinação, por exemplo). Assim esse subconjunto pode ter uma
variação de indivíduos, que vamos chamar de DM, em um intervalo de
tempo, digamos semanas. Da mesma forma, um indivíduo suscetível
do conjunto S pode ficar exposto e passar para o grupo E, que por sua
vez pode passar para o grupo I e assim por diante. Se colocarmos a
letra D (de diferença) em frente a cada uma das quantidades
envolvidas para indicar a variação com o tempo, podemos escrever a
seguinte equação:
DM+DS+DE+DI+DR=DN
Os pesquisadores fazem estudos de como são essas variações e
tentam fazer previsão do que pode acontecer em cada cenário.
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Problema
Pelo contexto podemos dizer que todos os números M, S, E, I, R e N
não são negativos. Se a população total N for a mesma em vários
instantes (semanas):
a) Qual o valor de DN?
b) Se DN=0, explique as possibilidades para as outras variações.
c) Explique o que acontece em termos dos conjuntos.
Solução
a) DN=0, isto é, N não varia em vários momentos considerados.
b) Uma possibilidade é que todas as outras variações sejam nulas.
Se pelo menos uma delas não for nula, deve ter outra que a
cancele. Assim, se algumas variações podem ser positivas e
outras negativas e algumas podem ser nulas.
c) Se a variação do número de elementos de um conjunto, nesse
contexto, for negativa significa que o número de elementos do
respectivo conjunto diminuiu. Se for positiva, aumentou.
Em um intervalo de tempo (semanas), um indivíduo infeccioso do
conjunto I contagia outros indivíduos dos outros conjuntos M, S, E ou
R.
Para simplificar o modelo, vamos tratar apenas dos conjuntos S, I e R.
Em outras palavras, vamos assumir que M=0=E. e DN=0. Assim
S+I+R=N
e
DS+DI+DR=0.
O professor pode fazer vários cenários entre uma semana e outra para
que os alunos entendam um pouco da dinâmica e evolução de uma
doença infecciosa como a gripe H1N1 em uma população.
Sugestões de leitura
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