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RESUMO

Em dezembro de 2019, foi detectado em Wuhan, China, o primeiro caso
da doença COVID-19. Devido à recorrência destes surtos epidêmicos, a
descrição de tais eventos de forma analítica é de grande interesse para a
matemática epidemiológica e física biológica, que descrevem como
sistemas biológicos evoluem tempo. Por meio disto, Kermack e
McKendrick formularam uma teoria sobre a dinâmica de transmissão de
doenças infectocontagiosas, nomeada como modelo de Kermack-
McKendrick. O presente trabalho tem por objetivo descrever tal modelo
por meio de uma abordagem estocástica. Adotamos as premissas básicas
desse modelo, em que indivíduos são categorizados por seu status, são
agrupados em compartimentos, infectados recuperam-se
espontaneamente e que o contato entre um indivíduo infectado e um
suscetível acarreta em uma nova infecção. Em seguida, adotamos que
estes compartimentos sejam variáveis estocásticas. Assumindo que o
processo estocástico que governa esse sistema possua certa distribuição
de probabilidade associada aos estados acessíveis, e que este processo
seja markoviano, é possível descrever a matriz transição de probabilidade
que fornece a probabilidade de ocorrer uma nova infecção, a de um
indivíduo ser curado e a de não ocorrer mudança de estado, estudadas
por simulações computacionais. Diferentemente do modelo de Kermack-
McKendrick, esta abordagem considera fenômenos aleatórios, seguindo as
premissas do modelo original. Obtivemos como resultados que o modelo
estocástico é mais eficiente para a modelagem matemática de um surto
em uma população pequena, pois não é possível aproximar a população
para um limite contínuo igual ao determinista, que convém trabalhar no
estudo de populações grandes.
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