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Vocês entendem 

este titulo? 
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Onde esta o problema ? 
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Observer uma epdemia no detalhe é muito dificil 
 e custa caro 

 é muito complicado 

 não estamos nunca preparados quando ela acontece 

 e nunca acontece quando estamos preparados 

 
 
Quando não temos dinheiro suficiente, temos que utilizar o cérebro 
Oficina de idéias = modelisar 
 
utilizando  
 aquilo que sabemos 
 aquilo que supomos 
 aquilo que ja observamos 

 



Idéia? Modelo ? 
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Para cada questão complexa, 
existe uma resposta simples, 
clara, compreensivel e…. 

… falsa 

Em 2009, durante a epidemia de gripe,  

os modelizadores erraram muito.  

Nos tentamos fazer melhor. 



Pré-topologia 
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A infecção se transmite de um 

individuo ao outro 
 

E 
 

Os individuos sao diferentes 

 

PORTANTO 

Para construir o modelo 
 

Pretopologia 
 

 

aplicada  a uma  

maquete da população 
considerando sua grande diversidade 



Transmissão a quem ? 
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etc. 

segunda-feira terça-feira 

quarta-feira 

 adoecem segunda-feira 

 adoecem terça-feira 

adoecem quarta-feira 

estão protegidos contra a infecção 
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A transmissão de um 

individuo à outro depende, 

em partes, do acaso 

 

PORTANTO 

Para cozinharo modelo 
 

Prétopologia 
 

Probabilidades 

(método estocastico) 

Quando um médico não sabe do que o paciente esta doente, ele diz "é o estresse" 

Qaundo um modelizador não sabe dar explicações concretas, ele diz "é o acaso" 



Uma nova maneira de cozinhar 
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Pré-topologia+ abordagem estocastica = pretopologia estocastica  



Manhã 

Trabalho e 
vida cotidiana 

Fim do 
dia 

Noite 

Manhã 

Ir ao trabalho por meio de 

um meio de transporte 

Jornada de trabalho ou rotina diaria, 

onde estão os contatos 

Voltar para casa por meio de um 

meio de transporte 

Contato com outros 

membros da familia 
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Para cada "agente" 
Seu sexo. 
Sua idade. 
Sua categoria profissional. 
A região onde ele mora. 
A região onde ele trabalha. 
Esquema do estado de saude. 

Maquete da população a 1% 
 Para o territorio modelizado 

Necessidade estatistica 
- demograficas 
- socio-profissionais 
- geograficas 
- sanitarias 
- com uma combinação entre elas 
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Cenario "segundo um expert" 
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exposition 
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Programa criado com o Anylogic 6 

  outil de simulation développé par XjTechnologies 

  langage de modélisation graphique  

  extension du modèle de simulation avec le code Java 

  très pratique pour créer des modèles dynamiques 

Termos muito 

técnicos!   

Cansei de 

traduzir… 



exposition 
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Apos 4 anos de trabalho…  

simulação de uma epidemia de gripe 
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Na vida real 
(fonte: Réseau des GROG) 

França, 22 regiões 

Maquete à 1/100 

4 grupos de idade 
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Conclusão 
Apos 4 anos de trabalho, 
 

Nos gostariamos 
 aprimorar nossa maquete da população com estatisticas mais finas  
 

Nos iremos 
 lapidar os cenarios 

 alimentar estes cenarios com dados reais e em tempo real 

 integrar os dados dos habitos médicos e econômicos 
 

Nos esperamos (a esperança é a ultima que morre) 

 comparar as estratégias de gestão das epidemias 

 testar o impacto potencial do uso de medicamentos e vacinas  

 auxiliar na organização do trabalho no caso de crise pandêmica (SNCF ?) 

 validar este modelo em diferentes paises 

 

      e, sobretudo,  

 caçoar de Winston Churchill ? 
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