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Definição de Cenário Complexo

• Domínio
• Ameaça
• Objetivos e Respostas
• Recursos
• Fatores Competitivos
• Variáveis (tempo)
• Restrições (tempo)



Abordagem Sistêmica

• Domínio como um sistema fechado
• Ameaça incorporada ao sistema
• Minimização da resposta do sistema
• Recursos alocáveis finitos
• Fatores competem pelos recursos
• Recursos podem ter restrições
• Busca de estratégias para decisões
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Princípio da Energia

• A energia total se conserva
• A ameaça executa um “trabalho”
• O sistema absorve este “trabalho”
• “Trabalho” equivale a um funcional I
• O sistema fornece uma resposta
• A natureza minimiza a resposta
• Matematicamente equivale a dI = 0



Cálculo Variacional

• Evolução do Cálculo tradicional
• Desenvolvido no espaço de funções
• Princípio da Energia na forma dI = 0
• Variação de I é nula no equilíbrio
• A solução vale para todo o domínio
• Equivale a uma minimização
• Na configuração de mínimo d2I > 0
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Caso Baseline

• Uma função objetivo I e dois fatores
• Recursos ilimitados
• Variáveis sem restrições
• Caso sem competição
• Resposta mínima do sistema Ob

• Ob depende da rigidez/impedância
• Resposta indiferente aos fatores
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Caso Baseline

• -1 significa 100% a favor do fator 1
• +1 significa 100% a favor do fator 2
• 0 significa 50% a favor do fator 1
• 0 significa 50% a favor do fator 2
• Fatores sem competição
• Um fator não percebe o outro
• Matematicamente significa d2I = 0



Casos com Competição

• Recursos são finitos
• Recursos não são compartilhados
• Variáveis podem ter restrições
• Fatores não são colaborativos
• Desempenho dos fatores cai
• Amplitude da resposta aumenta
• Forma-se uma condição de mínimo
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Caso de Competição Simétrica

• Dois fatores têm igual desempenho
• Dois fatores têm igual criticalidade
• Favorecer um fator é a pior situação
• Resposta do sistema pode atingir Om

• Mínimo acontece na posição s = 0
• Imperativo favorecer os dois fatores
• Mínimo pode ser maior que Ob
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Caso de Competição Assimétrica

• Fator 1 tem pior desempenho
• Fator 2 tem maior criticalidade
• Deve-se dar maior ênfase ao fator 2
• Mínimo ocorre entre posições 0 e +1
• Resposta Om1 é maior que Om2

• Objetivo é obter resposta mínima
• Mínimo pode ser maior que Ob
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Três Níveis de Análise

• Nível 1 – dos fatores
• Nível 2 – das variáveis e restrições
• Nível 3 – do tempo
• Sistemas complexos são bastante 

estressados e quasi-estáticos, no 
sentido de que pode haver muita 
dinâmica de variáveis e restrições e 
pouca dinâmica de fatores



Aplicação ao Caso da COVID-19

• Domínio - qualquer país (planeta)
• Ameaça - COVID-19
• Objetivo - minimizar número de óbitos
• Fatores Competitivos - Saúde e Economia
• Recursos - 10 grandes grupos
• Variáveis (tempo) - compõem os grupos
• Restrições (tempo) - parte dos grupos



Fatores e Recursos

• Fatores (ai) podem ser criados pela 
integração de recursos disponíveis

• Alguns recursos têm forte correlação com 
um determinado fator

• Alguns recursos têm correlação 
significativa com mais de um fator

• Inevitável existir acoplamento entre 
fatores, o que implica competição



Recursos Disponíveis (1)
1. Infraestrutura - hospitais, centros de saúde, ambulatórios, clínicas, 

todos bem instalados, bem distribuídos geograficamente e com leitos 
suficientes em enfermaria ou UTI;

2. Logística - meios de transporte suficientes para as pessoas e entrega 
de suprimentos para que todos os subsistemas funcionem com 
perfeição;

3. Pessoal - médicos, enfermeiras e atendentes, todos bem-educados, 
preparados e treinados, em quantidade suficiente para oferecer 
pronto atendimento com qualidade;

4. Equipamentos - equipamentos adequados e suprimentos de trabalho 
fornecidos por empresas e indústrias nacionais conforme necessário, 
no curto prazo, a preços justos;

5. Tratamento - medicamentos e terapias eficazes com protocolos 
aprovados para o cuidado dos pacientes, apesar da novidade da 
doença;



Recursos Disponíveis (2)

6. Orçamento - dinheiro suficiente para pagar por todos os serviços 

em todos os níveis do Poder Executivo, federal, estadual e 

municipal;

7. Políticas – Serviços públicos fornecidos por todos os poderes 

públicos trabalhando em harmonia, cada um em sua função 

específica, apoiando-se mutuamente;

8. Condições de vida - comida suficiente, muita energia, 

saneamento adequado e tudo o mais para superar as transições 

impostas pela ameaça;

9. Orientação à população - orientação sobre como as pessoas 

devem se comportar para reduzir contaminação, diminuir 

chances de adoecer, buscar atendimento adequado, etc; e

10. Vontade das pessoas - pessoas e instituições com intenções de 

lutar contra a ameaça, para minimizar o número de mortes e 

preparar a sociedade para o futuro.
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Aplicação ao Caso da COVID-19
Fatores com competição

• Saúde mais fácil de explicitar que Economia
• No mundo real falta infraestrutura, a logística tem 

falhas, não há pessoal suficiente, equipamentos e 
insumos ficam caros, não há remédios ou protocolos 
reconhecidos para o tratamento de uma doença nova 
e o orçamento perde oportunidade e magnitude.

• As ações políticas são confusas e não colaborativas, as 
condições de vida tornam-se mais difíceis, as pessoas 
não têm acesso a orientações adequadas e oportunas 
e a vontade das pessoas enfraquece, levando em 
alguns casos à depressão ou mesmo ao suicídio.



Aplicação ao Caso da COVID-19
Fatores com competição

• Há necessidade de modelar os elementos do 
problema (recursos, variáveis e restrições) com 
dados disponíveis ou a serem coletados

• Existem mortes devidas ao fator saúde e 
mortes devidas ao fator economia, todas direta 
ou indiretamente relacionadas à COVID-19

• Na falta de dados para modelar o problema, é 
justo considerar que a competição entre os 
fatores seja do tipo simétrico
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Abordagem Matemática Nível 1

• Função Objetivo

• Variação

• Resultado



Mapeamento dos Resultados

• Transformação linear

• Função objetivo original

• Função objetivo para mapeamento



Mapeamento dos Resultados

• Condições de
contorno

• Valores dos
parâmetros

• Confirmação
de mínimo



O Tema do Isolamento Social

• Priorizar a Saúde causa mais óbitos
• Priorizar a Economia causa mais óbitos
• Minimização de óbitos requer equilíbrio
• Lockdown deve ser evitado
• Isolamento horizontal deve ser evitado
• Isolamento vertical é a melhor opção
• Mesma conclusão de Acemoglu et al



Prof Daron Acemoglu - MIT
http://www.nber.org/papers/w27102

• Autor de Why Nations Fail

• Optimal Targeted Lockdowns in a Multi-Group 

SIR Model, 2020

• Para queda constante de PIB, há significativa

diminuição no número de mortes decorrentes

da COVID-19 usando isolamento vertical por 

faixa etária em comparação com qualquer

outro tipo de isolamento ou lockdown

http://www.nber.org/papers/w27102


Prof Peter Klimek - Viena
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0

• Ranking the effectiveness of world-

wide COVID-19 government interventions, 2020

• Os autores investigaram via inteligência artificial 

um banco de dados com 42.151 NPIs de 226 

países e concluíram que NPIs menos disruptivos

e mais baratos podem ser tão efetivos no contro-

le da COVID-19 quanto NPIs mais intrusivos e 

drásticos como um lockdown nacional

https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0


Prof John P. A. Ioannidis - Stanford
https://doi.org/10.1111/eci.13484

• Assessing mandatory stay-at-home                 

and business closure effects on the             

spread of COVID-19, 2021

• Uma comparação entre 8 países que aplicaram

mrNPIs e 2 países que aplicaram lrNPIs mos-

trou não ter havido reduções nas evoluções de 

taxas de contágio e do número de mortos em

decorrência da COVID-19

https://doi.org/10.1111/eci.13484


Prof Mauricio Pazini Brandão - SAE-PR
https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-021-06361-

y?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue&utm_source=ArticleAuthorAssignedToIssue&utm_medium=email&utm_conte
nt=AA_en_06082018&ArticleAuthorAssignedToIssue_20210611

• Complex Scenarios with Competing         

Factors - A Conception Paper                    

Applied to the COVID-19 Case, 2021

• Para minimizar o total de mortos, a recomen-

dação é buscar um equilíbrio entre os fatores

Saúde e Economia. Isto significa, na prática, 

dar mais ênfase à Economia, evitando mrNPIs

como lockdowns e fechamento de negócios.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-021-06361-y?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue&utm_source=ArticleAuthorAssignedToIssue&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorAssignedToIssue_20210611


• Lockdowns do not Control the       

Coronavirus: The Evidence, 2020

• 40 estudos independentes, alguns usando

modelos epidemiológicos da família SIR, 

outros ainda em fase preprint, concluem que 

lockdowns prejudicam a Economia e não

contribuem para o controle da pandemia da 

COVID-19

American Institute for Economic Research - AIER
https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/


Last but not least, according to Fauci



Conclusões

Para minimizar o número de mortes direta e 

indiretamente relacionadas à pandemia da 

COVID-19, a melhor estratégia consiste em

balancear intervenções da Saúde e da Economia 

na sociedade. Na prática, isto implica que, além

das medidas sanitárias já conhecidas, controles

mais restritivos (mrNPIs) devem ser substituídos

por controles menos restritivos (lrNPIs).



Futuro Potencial

• Modelo bastante geral e abrangente
• Transformação dados/conhecimento
• Incorporação de restrições
• Simulações computacionais
• Validação de modelos
• Auxílio em análises estratégicas
• Ferramenta de tomada de decisão



Em meio à 
desordem, ache 

simplicidade.

Albert Einstein
1879 - 1955

Premio Nobel de Física 1921


