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Este trabalho foi solicitado pela Professora de matemática, é uma das tarefas de avaliação 

da disciplina. 

Pretendemos fazer inicialmente uma revisão da literatura acerca da presença do COVID-

19 no Mundo, em Portugal e na Guiné-Bissau. Em seguida iremos apresentar alguns dos 

números relativos ao COVD-19, nestes países e efetuar uma breve análise comparativa 

entre ambos.   

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, tem tido 

repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas 

também repercussões e impactos sociais, económicos, políticos, culturais e históricos sem 

precedentes na história recente das epidemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COVID-19 no Mundo 

 

 



 

 

 

 



 

 

A COVID-19 é a designação dada pela Organização Mundial da Saúde para identificar a doença 

provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Este novo coronavírus foi identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. 

De acordo com os dados recolhidos da Wikipédia no dia 13/03/202: 

 Existem atualmente 119,187,414 casos registados de COVID-19 no Mundo, já morreram 

2,641,707 pessoas;  

 Os EUA são o país com mais casos registados, seguido do Brasil, da Índia, da Rússia e do 

Reino Unido; 

 A Tanzânia não tem casos registados de COVID-19. 

 

COVID-19 em Portugal  

   

 

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/  (13/03/2021) 

https://covid19.min-saude.pt/


 Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica no país, o Governo determinou um 

conjunto de medidas extraordinárias que têm como objetivo limitar a propagação da 

pandemia e proteger a saúde pública, entre outras: 

 dever geral de recolhimento domiciliário; 

 confinamento obrigatório para pessoas com COVID-19 ou em vigilância ativa; 

 obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho; 

 proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana; 

 proibidas as deslocações para fora do território continental; 

 uso obrigatório de máscara (locais de trabalho, transporte públicos, vias públicas); 

 podem ser realizadas medições de temperatura corporal; 

 encerrados os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços 

que não disponibilizem bens de primeira necessidade; 

 proibida a venda de bebidas alcoólicas e o seu consumo na via pública; 

 encerramento das universidades sénior e das respostas sociais não residenciais; 

 Atividades letivas presenciais suspensas, reabrem o pré-escolar e o 1º ciclo a partir 

do dia 15/03/2021. 

 À semelhança dos outros países, Portugal já iniciou o processo de Vacinação, com 

o objetivo de atingir a imunidade de grupo. A vacina contra a Covid-19 é atualmente, 

a principal esperança para conter a disseminação do novo coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 na Guiné-Bissau 

 

O país esteve em estado de emergência entre março e setembro, tendo depois as 

autoridades declarado a situação de calamidade e de emergência na saúde até 08 de 

dezembro de 2020. Na generalidade as medidas de combate à pandemia têm sido pouco 

respeitadas no país, nomeadamente no que toca ao uso obrigatório de máscaras na via 

pública e à proibição de ajuntamentos de pessoas.  

As medidas implementadas têm como objetivo controlar a propagação da covid-19 e limitar 

o seu impacto na economia e em outros setores da vida das populações.  

Foi criado o Alto-Comissariado para a COVID-19, para liderar o combate a esta pandemia 

no país da Guiné-Bissau.  

Presentemente as autoridades da Guiné-Bissau declararam o estado de alerta na saúde 

pública devido à covid-19, depois de terem verificado uma evolução favorável com menos 

contágios, refere um decreto divulgado pela Presidência guineense. 

No que concerne ao plano nacional de vacinação COVID-19, refere que prevê atingir na 

sua primeira fase, 20% da população Guineense, vacinando prioritariamente os 

profissionais de saúde, pessoal de apoio da saúde, agentes de saúde comunitária, doentes 

com HIV/Sida, tuberculose, diabetes, doenças cardiovasculares; respiratórias e doentes 

renais crónicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dias do mês 
de fevereiro Guiné Portugal 

 N.º novos 
casos 

Escrita em notação 
cientifica 

N.º novos 
casos 

Escrita em notação 
cientifica 

1 102 102= 1,02 x 10² 5805 5805= 5,805 x 10³ 

2 26 26= 2,6  x 10¹ 5540 5540= 5,540 x 10³ 

3 21 21= 2,1 x 10¹ 9093 9093= 9,093 x 10³ 

4 31 31= 3,1 x 10¹ 9068 9068= 9,068 x 10³ 

5 39 39= 3,9 x 10¹ 6916 6916= 6,916 x 10³ 

6 20 20= 2 x 10¹ 6132 6132= 6,132 x 10³ 

7 8 __________________ 3508 3508= 3,508 x 10³ 

8 0 __________________ 2505 2505= 2,505 x 10³ 

           9 30 30= 3 x 10¹ 5520 5520= 5,520 x 10³ 

         10 16 16= 1,6 x 10¹ 4387 4387= 4,387 x 10³ 

         11 22 22= 2,2 x 10¹ 3480 3480= 3,480 x 10³ 

         12 21 21= 2,1 x 10¹ 2854 2854= 2,854 x 10³ 

         13 16 16= 1,6 x 10¹ 2856 2856= 2,856 x 10³ 

         14 39 39= 3,9 x 10¹ 1677 1677= 1,677 x 10³ 

         15 0 __________________ 1303 1303= 1,303 x 10³ 

         16 26 26= 2,6 x 10¹ 1502 1502= 1,503 x 10³ 

         17 49 49= 4,9 x 10¹ 2324 2324= 2,324 x 10³ 

         18 26 26= 2,6 x 10¹ 1944 1944= 1,944 x 10³ 

         19 39 39= 3,9 x 10¹ 1940 1940= 1,940 x 10³ 

         20 27 27= 2,7 x 10¹ 1570 1570= 1,570 x 10³ 

         21 24 24= 2,4 x 10¹ 1186 1186= 1,186 x 10³ 

         22 0 __________________ 549 549= 5,49 x 10² 

         23 41 41= 4,1 x 10¹ 1032 1032= 1,032 x 10³ 

         24 15 15= 1,5 x 10¹ 1480 1480= 1,480 x 10³ 

         25 44 44= 4,4 x 10¹ 1160 1160= 1,160 x 10³ 

         26 26 26= 2,6 x 10¹ 1027 1027= 1,027 x 10³ 

         27 6 __________________ 1071 1071= 1,071 x 10³ 

         28 15 15= 1,5 x 10¹ 718 718= 7,18 x 10² 



Média dos casos de covid na Guiné-Bissau: 
102+26+21+31+39+20+8+0+30+16+22+21+16+39+0+26+49+26+39+27+24+0+41+15+44+

26+6+15 : 28 = 729 : 28 = 26,0357143 arredondado= 26 

 
 

Média dos casos de covid em Portugal: 
5805+5540+9083+9068+6916+6132+3508+2505+5520+4387+3480+2854+2856+1677+13

03+1502+2324+1944+1940+1570+1186+549+ 1032+1480+1160+1027+1071+718 : 28 = 

87 092 : 28 = 3110,42857 arredondado = 3110,4 
 

Moda dos casos de covid na Guiné-Bissau: 
26 casos de covid. 

 

 

Moda dos casos de covid em Portugal: 

a moda é amodal. 
 

 

Análise: 

 Em Portugal, no mês de fevereiro, o dia em que foram registrados mais novos casos 

de COVID-19, foi o dia 3, com 9093 casos; 

 Em Portugal, no mês de fevereiro, o dia em que foram registrados menos novos 

casos de COVID-19, foi o dia 28, com 718 casos; 

 A média diária de novos casos de COVID-19, no mês de fevereiro em Portugal foi 

de 3110,4 casos; 

 Na Guiné-Bissau, no mês de fevereiro, o dia em que foram registrados mais novos 

casos de COVID-19, foi o dia 1, com 102 casos; 

 Na Guiné-Bissau, no mês de fevereiro, o dia em que foram registrados menos 

novos casos de COVID-19, foi o dia 27, com 6 casos; 

 Na Guiné-Bissau, no mês de fevereiro, nos dias 8, 15,22 não foram registrados 

novos casos de COVID-19; 

 A média diária de novos casos de COVID-19, no mês de fevereiro na Guiné-Bissau 

foi de 26 casos; 



 

 

Da análise dos dados recolhidos verifica-se que Portugal apresenta o maior número de 

novos casos de COVID-19, comparativamente aos registados na Guiné-Bissau.   

A média diária de novos casos de COVID-19, registados no mês de fevereiro, é 

significativamente superior em Portugal com 3110,4 casos, considerando que na Guiné-

Bissau este valor médio se fixa nos 26 casos 

As diferenças que se verificam entre os dois países, sugere que Portugal tem sido muito 

mais afetado por este vírus do que a Guiné-Bissau, no entanto temos que ter também em 

consideração que o processo de testagem e de registo nestes dois países é bastante 

distinto.   

Os números de testes e de casos positivos registados diariamente em Portugal encontram-

se ao acesso de qualquer cidadão com acesso à internet e em outras fontes de informação 

(ex: jornais), contudo na Guiné-Bissau o número de testes efetuados, até agora não é claro 

apesar das pesquisas efetuadas.  

A diferença da propagação da pandemia entre Portugal e a Guiné-Bissau, pode explicar-

se pelas diferenças entre as populações, o país africano têm uma população mais jovem; 

os índices de testagem seriam muito baixos na Guiné-Bissau, comparativamente a 

Portugal, o que poderá significar que muitos casos não diagnosticados; a distribuição 

geográfica da população, assim como a densidade populacional.  

Para concluir devemos realçar que no processo de pesquisa nem sempre foi fácil encontrar 

informações consistentes relativas à pandemia de COVID-19 na Guiné-Bissau.   

Ambas as médias não são representativas pois existe uma oscilação muito grande entre o 

número de casos e assim valores muito diferentes da média.  
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