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Maurício Bugarin 

21 de Maio de 2020

Fica a esperança de que rapidamente acumulemos uma quantidade suficiente de informações
seguras a respeito do novo coronavírus, de forma a conseguirmos tomar as decisões mais acertadas

De acordo com o Laboratório de Estudos Espaciais do Centro de Pesquisas Computacionais da Rice University,
(https://www.coronavirusnobrasil.org.) até o dia 20 de maio de 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus havia causado a
morte de mais de 18 mil pessoas em todo o território nacional. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia
(http://www.cardiometro.com.br/) , até essa mesma data, mais de 150 mil cidadãos se tornaram vítimas fatais de doenças
cardiovasculares no país neste ano. Somente no mês de maio, foram mais de 21 mil óbitos até o momento.
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Comparando-se os valores relativos a óbitos por causas tradicionais com aqueles provocados pelo novo coronavírus, poder-se-ia
estranhar a grande preocupação originada pela pandemia de covid-19 na nação. O que torna tão diferente essa nova epidemia dos
desafios de saúde que os brasileiros enfrentam há anos e que dominam as causas de mortalidade?

O efeito da pandemia do novo coronavírus sobre a sociedade nos oferece a oportunidade de ilustrar dois conceitos fundamentais da
teoria econômica moderna, os conceitos de risco e de incerteza e, pela própria situação que enfrentamos, entender a dramática
distinção entre eles.

Ambos os conceitos de risco e de incerteza estão associados ao fato de vivermos em um mundo “não-determinístico”, ou seja, um
mundo em que não temos informação completa sobre os fenômenos que nos cercam. A diferença fundamental entre esses conceitos
diz respeito ao nível de incompletude dessa informação.

No caso de uma situação de risco, conseguimos antecipar o que pode ocorrer e até mesmo determinar probabilidades razoáveis
sobre os possíveis acontecimentos. Quando nos deslocamos em nossa típica cidade brasileira, por exemplo, sabemos que corremos o
risco de sermos assaltados no caminho. No entanto, por conhecermos a cidade, temos uma boa ideia de quais regiões são mais
perigosas, quais horários são mais arriscados, quais trajetos são mais seguros, quais meios de transporte oferecem menor
probabilidade de assalto. Com toda essa informação, temos como calcular com alguma precisão os riscos que corremos, e escolher
um deslocamento sem que o pânico nos domine. Trata-se de um caso em que corremos riscos, mas as consequências e suas
respectivas probabilidades são relativamente conhecidas e isso nos permite tomar decisões com alguma segurança.

Em
uma

situação de incerteza, por outro lado, a informação é mais limitada, é difícil estimarmos as diferentes probabilidades do que pode
acontecer e, em alguns casos, não conseguimos sequer prever tudo que é passível de ocorrer. Se tivermos que nos deslocar em uma
cidade desconhecida, que se sabe ter alta taxa de criminalidade, em um país estrangeiro, pelo total desconhecimento prévio do local,
estaremos em uma situação de incerteza: não sabemos quais bairros são mais seguros, quais vias são mais perigosas, às vezes nem
mesmo a que tipos de crimes estaremos sujeitos. Nesse caso é bem mais difícil decidir com segurança, e não será de se estranhar
que um certo pânico tome conta de nós...

NESTA SÉRIE

Uma doença que há anos acomete nosso país é a dengue. Em 2019, foram mais de 1,5 milhão de casos em todo o Brasil. Essa
doença, no entanto, é relativamente bem conhecida. Sabemos como diagnosticá-la, como tratá-la e como ela é transmitida. Ainda
que não exista vacina contra essa enfermidade, apesar de todos esses casos, morreram menos de 800 cidadãos pela dengue em
2019. Trata-se de uma situação de risco, certamente, mas não é de se estranhar que a dengue não cause comoção e que haja até
certa displicência na sociedade, que precisa ser relembrada constantemente por campanhas públicas sobre a importância da medida
básica de evitar acúmulo de água, por exemplo.

Compare agora com a covid-19. Nada se sabia sobre essa nova doença até finais de 2019 e ela parecia relativamente circunscrita à
província chinesa de Hubei no início do ano. Muitas informações contraditórias foram sendo reveladas: que não era transmissível
pelo ar, que o vírus não resistiria ao calor, que seria uma simples gripe, etc., até que, de repente, explodiram os casos no mundo.
Vimos a Coreia do Sul, outros países da Ásia e até mesmo um navio de turismo serem fortemente atingidos. Em poucas semanas a
Itália se tornou epicentro mundial da pandemia e as vítimas fatais se multiplicaram.

Sobre essa nova cepa de coronavírus muito pouco se sabe até hoje, nem mesmo se uma pessoa pode ser por ele reinfectada. Trata-se
de uma claríssima situação de incerteza em que não conseguimos estimar as probabilidades associadas à pandemia. Quantos serão
infectados? Que órgãos de nosso corpo, além do pulmão, o vírus atinge? Por que algumas pessoas ficam com respirador por
semanas e sobrevivem enquanto outras morrem em poucos dias? Que remédios poderiam ajudar: a cloroquina, anticoagulantes,
antiparasitários, corticoides? Nem mesmo sabemos quantas pessoas de fato já foram contaminadas ou qual é a verdadeira taxa de
letalidade da doença.

Confrontados com essa situação de grande incerteza, entende-se a dificuldade que temos em tomar decisões e nos coordenarmos
como sociedade.

NÃO CONSEGUIMOS ESTIMAR AS PROBABILIDADES ASSOCIADAS À PANDEMIA. CONFRONTADOS
COM ESSA SITUAÇÃO DE GRANDE INCERTEZA, ENTENDE-SE A DIFICULDADE QUE TEMOS EM TOMAR
DECISÕES E NOS COORDENARMOS COMO SOCIEDADE
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