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Introdução 
A estirpe de origem britânica, de mais fácil contágio e maior velocidade de 
transmissão que estirpes anteriores, coloca Portugal como um dos dois países 
com maior fração de novos casos por milhão de habitantes. O governo decreta 
a suspensão de todas as atividades letivas durante 15 dias, a partir de 22 de 
janeiro. 

Revisão da Literatura 
 

COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção 

respiratória grave como a pneumonia. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, 

podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais 

grave, como pneumonia. 

Foi detetado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, província de 

Hubei, tendo sido confirmados casos em praticamente todo o mundo. 

Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019. 

Para evitar a propagação deste vírus e até que seja descoberta uma vacina 
devem ser adotadas algumas medidas de prevenção, tais como: 

 distanciamento social: manter distância de pelo menos um metro 

 evitar cumprimentos que impliquem contacto físico 

 etiqueta respiratória: 

o tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 

o utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos 

o deitar o lenço de papel no lixo 

o lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir 

 reforçar as medidas de higiene: 

o lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma 

solução de base alcoólica 

o evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias 

 
 
 

https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-pdf.aspx


 

Desenvolvimento 

 

Total diário de casos confirmados de 1 a 28 de Fevereiro em Angola 

Dia da semana n.º de infetados n.º de infetados em 
notação científica 

01/02 33 3,3x101 

02/02 71 7,1x101 

03/02 37 3,7x101 

04/02 59 5,9x101 

05/02 34 3,4x101 

06/02 32 3,2x101 

07/02 24 2,4x101 

08/02 26 2,6x101 

09/02 51 5,1x101 

10/02 47 4,7x101 



 
 

11/02 51 5,1x101 

12/02 33 3,3x101 

13/02 35 3,5x101 

14/02 37 3,7x101 

15/02 15 1,5x101 

16/02 8 0,8x10-1 

17/02 11 1,1x101 

18/02 52 5,2x101 

19/02 26 2,6x101 

20/02 21 2,1x101 

21/02 20 2,0x101 

22/02 29 2,9x101 

23/02 36 3,6x101 

24/02 56 5,6x101 

25/02 55 5,5x101 

26/02 64 6,4x101 

27/02 23 3,3x101 

28/02 25 3,3x101 



 
 
Total diário de casos confirmados de 1 a 28 de Fevereiro em Portugal 

  

 

Média 
A média (ou média aritmética) de um conjunto de dados numéricos é o valor 
que se obtém somando todos os dados e dividindo o resultado obtido pelo 
número de elementos desse conjunto. A média representa-se abreviadamente 
por x. 
 
A média não é representativa. 
 
 
N.º de habitantes Angola =30810000 milhões de habitantes 
N.º de habitantes Portugal =10280000 milhões de habitantes 
 
 
Angola 

Dia da semana n.º de infetados n.º de infetados em 
notação científica 

01/02 5805 5,806x103 

02/02 5540 5,540x103 

03/02 9083 9,083x103 

04/02 7914 7,914x103 

05/02 6916 6,914x103 

06/02 6132 6,132x103 

07/02 3508 3,508x103 

08/02 2505 2,505x103 

09/02 2583 2,583x103 

10/02 4387 4,387x103 

11/02 3480 3,480x103 

12/02 2854 2854x103 

13/02 2856 2,856x103 

14/02 1677 1,677x103 

15/02 1303 1,303x103 

16/02 1502 1,502x103 

17/02 2324 2,324x103 

18/02 1944 1,944x103 

19/02 1940 1,940x103 

20/02 1570 1,570x103 

21/02 1186 1,186x103 

22/02 549 5,49x102 

23/02 1032 1,032x103 

24/02 1480 1,480x103 

25/02 1160 1,160x103 

26/02 1027 1,027x103 

27/02 1071 1,071x103 

28/02 718 7,18x102 
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Moda 
A moda de um conjunto de dados quantitativos ou qualitativos é o valor ou a 
categoria com maior frequência absoluta. 
 
Angola 
 
 É trimodal (3 valores se repetem: 33,37 e 51). 
 
Portugal 
 
 É amodal (Nenhum valor se repete). 
 

Mediana 
A mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma 
amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade. Em termos 
mais simples, mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Amostra_(estat%C3%ADstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_(estat%C3%ADstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade


Mediana=
         

 
= 2134 

 

Conclusão 
 
Podemos concluir que ao longo do período estudado o mês de Fevereiro o 
número de casos em Angola manteve se aproximadamente constante. Já em 
Portugal a tendência foi para a diminuição do número médio de casos, fruto 
de um novo período de confinamento que o país sofreu após o Natal. 
 
Relativamente às médias calculadas para ambos os países para que as 
pudéssemos comparar dividimos a média mensal pelo número total de 
habitantes. Verifica-se então que Portugal tem um número muito superior de 
casos diários/mensais. No entanto não conseguimos aferir se os dados obtidos 
para Angola representam a situação real, uma vez que não sabemos se a 
população tem o acesso aos testes como existe em Portugal. 
 

Bibiografia 
 

https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estatística) 
https://www.jn.pt/mundo/periodo-de-incubacao-de-novo-coronavirus-e-bem-
maior-do-que-se-pensava-11807990.html 
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-
PTPT901PT901&sxsrf=ALeKk00gtBfzm4vxf7WQMM4RPSiZmG8B5A:16160060810
78&q=Estat%C3%ADstica+do+Covid-19+em+Angola&sa=X&ved=2ahUKEwigkavj-
7fvAhWRUMAKHWp3DsgQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1249&bih=568 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-PTPT901PT901&sxsrf=ALeKk00gtBfzm4vxf7WQMM4RPSiZmG8B5A:1616006081078&q=Estat%C3%ADstica+do+Covid-19+em+Angola&sa=X&ved=2ahUKEwigkavj-7fvAhWRUMAKHWp3DsgQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1249&bih=568

