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Limiar

A verdade é que nun curso de tanta esixencia como é o 2º de ba-
charelato, que o alumnado deste nível se implicase e fixese o esfor-
zo, para que vise a luz, un novo número  do Marco numérico, ten
moito mérito. 

O que sinto é que teñamos un sistema de avaliación para acceder
á universidade, na que non se valoricen traballos, como os feitos
para esta publicación. De termos outro sistema de acceso,  estes tra-
ballos e o esforzo que fixeron, deixaríaos en moi boa posición nas
entrevistas para entrar nas mellores universidades do mundo. 

Alégrome moito de que exista esta materia de métodos estatísti-
cos e numéricos; tamén de que haxa alumnado tan excelente coma
este que a curse; meritorio é, por suposto, contar con profesorado
tan profesional e motivado, que fan posible unha iniciativa coma
esta do Marco numérico. 

A  min,  a  estatística  seméllame  fundamental  para  entender  o
mundo que nos rodea, e aínda tiña que ser moito máis transversal.
Non é só vital para o desenvolvemento das ciencias; eu diría que é
importante para calquera rama. Mesmo ramas que parecen tan afas-
tadas, como pode ser o mundo do dereito, é moi útil.

Así, nas clases que cada ano lles imparto aos xuíces en forma-
ción, centro todo na estatística, para que poidan interpretar correcta-
mente os informes periciais.

O tema escollido dentro deste número do Marco numérico: A análi-
se dos datos que está a proporcionar a pandemia do SARS-CoV-2, é
moi axeitado neste momento.

Primeiro, porque é un tema de actualidade, que sempre motiva
máis ao alumnado.

Segundo, porque o feito de que estes estudantes poidan agora in-
terpretar correcamente os datos estatísticos, é un exercicio formati-
vo de primeiro nível. Isto, permitiralles analizar criticamente as no-
vas de datos da pandemia, tal e como se presentan nos medios de
comunicación. 
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Ademais,  están aprendendo métodos que lles  serán sempre de
grande utilidade , calquera que sexa o Grado que cursen. E o que me
parece, aínda máis importante, é que aprenderon cómo facer e cómo
presentar un traballo científico desde; a formulación de hipótesis, até
o deseño do estudo e a redacción, con moito rigor e seriedade. 

Parabéns pois, ao profesorado e ao alumnado. Anímovos a que
manteñades con forza e ilusión esta iniciativa, que como dixen no
comezo, ten moitísimo mérito. 

Ángel Carracedo
Universidade de Santiago de Compostela  
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Polinomio de Lagrange na interpolación da
COVID durante o confinamento

Boix-Gende, R.; Verde-Vilela, C.; Otero-

Martínez, C.; López-Calviño, R. 

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. Con este traballo buscamos analizar datos
da COVID durante o confinamento no territorio es-
pañol,  usando como método o  polinomio  de  La-
grange co obxetivo de avaliar a capacidade prediti-
va en termos de erro absoluto e erro relativo medio.

Abstract. This essay analyzes COVID data during
lockdown in Spanish territory, using the Lagrange
polynomial method in order to measure the predic-
tive capacity in terms of absolute error and average
relative error.

1. Introdución

O coronavirus consiste nun grupo de virus que causan infeccións en
seres humanos e nalgúns animais, van dende arrefriados comúns ata
síndromes respiratorias agudas. A fonte primaria máis probable da
enfermidade producida polo SARS-CoV-2 é de orixe animal. Des-
coñécese cal é o reservorio natural e o posible transmisor do virus
aos humanos, posto que non se puido detectar  en ningún animal
vinculado co momento e o lugar de orixe da pandemia.

Comezou no mes de decembro do 2019, pero non se lle daba
importancia xa que a OMS informaba sobre casos de pneumonía
sen falecidos na rexión de Wuhan, en China. Pouco despois da pu-
blicación deste informe , o 13 de xaneiro do 2020, este virus che-
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gou cun primeiro caso fóra de China, en Tailandia, que foi oficiali-
zado pola OMS o 13 de xaneiro. Dous meses despois,  o virus ex-
tendeuse tanto que chegou a case todas as partes do mundo e, desta
forma, a OMS declarouno como pandemia o 11 de marzo facendo
así que a maioría de países no mundo tomaran a opción de iniciar
un confinamento.

A COVID transmítese principalmente a través das pingas que se
expulsan  cando  unha  persoa  infectada  tose,  esbirra  ou  espira.
Podémonos infectar ao inhalar o virus se estamos preto dunha per-
soa infectada ou ao tocar unha superficie contaminada e logo levar
as mans aos ollos, nariz ou boca. Afecta de diferentes maneiras en
función de cada persoa, a gran maioría das persoas que se conta-
xian  presentan  síntomas  leves  e  recupéranse  sen  necesidade  de
hospitalización.

Os síntomas máis habituais son febre, tose seca e cansazo. Exis-
ten síntomas menos comúns e máis graves, que soamente se mani-
festan en determinados casos. A xente con máis posibilidades de de-
senvolver enfermidade grave por COVID, son as persoas de maior
idade, as cales poden contraer enfermidades cardiovasculares, hiper-
tensión arterial, diabete, cancro e algunhas enfermidades crónicas.

Hai factores xenéticos e inmunolóxicos nun 15% dos casos de
coronavirus  que poden explicar a aparición de formas graves do
COVID-19. Os pacientes que identificaron na investigación, teñen
en común un defecto na actividade dos interferóns tipo I, unhas mo-
léculas do sistema inmunitario que teñen "un papel clave" na loita
contra as infeccións por virus.

As medidas de prevención son a limpeza de mans con frecuen-
cia, utilizando auga e xabrón ou un desinfectante a base de alcohol,
manter unha distancia de seguridade con persoas que tosan ou esbi-
rren, cubrindo o nariz e a boca co cóbado flexionado ou cun pano á
hora de esbirrar.

No momento da redacción deste artigo, este virus contaxiou a
máis de 40 millóns de persoas das cales 27 millóns se curaron e
arredor de 1,2 millóns de persoas faleceron.
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2. Análise dos datos

A interpolación polinómica é unha técnica matemática da análise
numérica dun conxunto de datos ou dunha función, por unha expre-
sión alxebraica (polinomio).

Tomando uns puntos determinados, búscase obter un polinomio
que pase polos mesmos. Utilízase para coñecer, dunha forma apro-
ximada, os valores que toma unha función da que só se coñece a
súa imaxe nun número finito de abcisas (coordenadas cartesianas ou
rectangulares). O obxectivo será identificar un polinomio que per-
mita ubicar aproximacións doutros valores descoñecidos para a fun-
ción, coa maior precisión posible. Para cada polinomio interpolador
dispoñerase dunha fórmula do erro de interpolación que permitirá
determinar a precisión do polinomio.

Para poder estabelecer as nosas propias predicións a partir do
polinomio interpolador, comezamos coa selección de tres puntos da
táboa de novos casos durante a primeira onda.  Mediante o método
de Lagrange, conseguimos obter dous polinomios escollendo distin-
tos conxuntos de puntos para, finalmente, poder comparar os erros.

En ambos casos buscamos o polinomio para cada conxunto de
puntos escollidos e para chegar a conseguilo, empregamos as se-
guintes fórmulas, cuxos resultados serán ponderados para obter o
polinomio:

L1(x)=
( x−x2)·( x−x3)

(x1−x2)·( x1− x3)

L2(x)=
(x−x1)· (x−x3)

(x2−x1)· (x2−x3)

L3(x)=
(x−x1) ·(x−x2)

(x3−x1) ·(x3−x2)

Os  puntos  escollidos(x1 , y1) ,(x2 , y2) ,(x3 , y3)corresponden  aos

días escollidos e os seus novos casos respectivamente.
Cos resultados desas fórmulas, multiplicamos cada función

polo seu correspondente punto no eixo OY e, finalmente, fixe-
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mos unha suma total das tres funcións. Para isto, empregamos a
seguinte fórmula:

P(x )= y1· L1(x)+ y2 · L2(x)+ y3 · L3(x ) 

e,  facendo esa suma ponderada,  obtivemos como resultado unha
gráfica que pasa polos tres puntos. 

1º Polinomio

Para o primeiro, escolléronse os días 72, 93 e 123 con 976, 7413, 1387
novos casos respectivamente, é dicir, os puntos : (72,976), (93,7413) e
(123,1387). Nos gráficos resultantes dos primeiros polinomios non se

notou un gran avance, xa que os polinomios  L1(x) , L2( x) , L3(x )
non pasan polos tres puntos simultaneamente (fig.1); iso conseguímolo
coa suma ponderada, que realizamos máis tarde.

Fig. 1. Puntos (72,976),(93,7413),(123,1387) e gráfica no eixe das X.

No momento que representamos graficamente o paso de cada punto
polo eixo das Y comezamos a ver que cada unha pasa polo seu pun-
to respectivo. A gráfica do punto A superponse ao punto C (fig.2).
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Fig.2. Gráfica resultante da multiplicación dos polinomios
 L1,L2,L3 co  eixe das Y. (Escala 1:1000)

Finalmente ao sumar os tres puntos e representar esa suma, a gráfi-
ca pasa polos tres puntos. Xa temos o noso polinomio.

Fig.3. Gráfica do polinomio resultante (escala 1:1000)

O seguinte paso foi aplicar este polinomio á táboa de novos casos
(fig.4),e grazas a isto conseguimos realizar as nosas propias predi-
cións sobre o número de novos casos. No meu caso os erros dos
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días escollidos era 0, agás do primeiro día, no que se predicía un
caso máis.

A media do erro absoluto, dá variacións do novos casos reais en
comparación coas predicións, foi de 1638 casos. A media do erro re-
lativo foi do 63’8%, sendo o día 111 o de maior erro, cun 733’9%. 

Fig.4. Táboa de datos do primeiro polinomio.

2º Polinomio

En primeiro lugar, para averiguar o segundo polinomio, escolléron-
se os días 63, 94 e 124 con 54, 7583 e 1234 novos casos respectiva-
mente,  polo  que  os  puntos  cos  que  imos  traballar  son:  (63,54);
(94,7583) e (124,1234). Nas gráficas resultantes dos primeiros poli-
nomios pódese ver que ningún dos polinomios 

L1(x)=
1

1891
(x−94)(x−124) , L2(x)=

1
−930

(x−63)(x−124) , L3(x)=
1

1830
(x−63)(x−94 )

pasa polo seu correspondente punto, polo que non se aprecia ningún
cambio importante.
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Fig.5. Puntos ((63,54); (94,7583) e (124,1234) e gráfica no eixo das X

A continuación, representamos graficamente as funcións resultantes
das multiplicacións que realizamos, obtendo como resultado unha
gráfica na que cada función pasa polo seu correspondente punto.

Fig.6. Gráfica resultante da multiplicación dos polinomios
 L1,L2,L3 co eixe das Y. . (Escala 1:1000)
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Finalmente, realizando unha suma total das tres funcións, obtive-
mos como resultado unha gráfica que pasa polos tres puntos. Polo
que, con isto, podemos dicir que xa temos o noso polinomio.

Fig.7. Gráfica do polinomio resultante. (Escala 1:1000)

O seguinte paso foi aplicar o noso polinomio calculado cos datos de
novos casos, para así conseguir obter as nosas propias predicións
(fig.8). No meu caso, nos días escollidos, as predicións eran iguais
ao número de novos casos que xa coñecíamos. Isto é, o resultado
obtido é igual ao dato correspondente ao eixo OY de cada punto es-
collido. Con isto, a continuación, calculamos o erro absoluto e o
erro relativo. Unha vez realizados estes cálculos, podemos destacar
o feito de que nas predicións a maioría dos resultados son negati-
vos, xa que nos primeiros días o número de novos casos é moi bai-
xo, e a medida que van pasando os días os casos van aumentando.
Nos días correspondentes aos nosos puntos, o resultado, tanto no
erro absoluto coma no relativo, é 0. 
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Fig.8. Táboa de datos do segundo polinomio

Por último, realizamos o cálculo do erro absoluto medio e do erro relati-
vo medio, co fin de saber que marxe de erro obtemos e así, poder facer
unha comparación dos dous polinomios obtidos. A media do erro abso-
luto, obtida da variación de novos casos en comparación coas nosas pre-
dicións, foi de 1845 casos. A media do erro relativo foi dun 180%.

3. Conclusións

Grazas á interpolación polinómica na forma de Lagrange, unha téc-
nica matemática que interpola un conxunto de puntos dados, inten-
tamos realizar as nosas propias predicións o máis precisas posibles.

Con este traballo puidemos comprobar, de xeito descritivo, a ca-
pacidade preditiva que posúe o polinomio de Lagrange en termos de
erro absoluto medio e erro relativo medio. Para isto, empregamos os
datos da primeira onda da COVID durante o confinamento no territo-
rio do estado español e construímos así o polinomio de Lagrange de
grao 2. Neste caso, para profundizar máis e avaliar mellor a súa capa-
cidade preditiva, escollemos distintos puntos para crear dous polino-
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mios diferentes. Grazas a iso, puidemos realizar unha comparación
dos dous polinomios obtidos e da súa eficacia á hora de facer as pre-
dicións, xa que cada un deles presenta un grao de eficiencia diferente.

Malia escoller puntos situados en posicións semellantes, aínda
que sempre distintos, a diferenza que presentan os erros entre eles é
moi notable. No primeiro caso o erro foi dun 63’8%(fig. 9) e, pola
contra, no segundo foi dun 180,3% (fig. 10), unha cifra moi alta
tendo en conta que os puntos seleccionados estaban moi próximos.
Con isto, podemos determinar que o polinomio de Lagrange é efi-
ciente  na súa medida,  xa que como comprobamos anteriormente
nos cálculos, o feito de empregar puntos semellantes non inflúe de
ningunha maneira na obtención dun polinomio eficaz.

Fig.9. (esquerda) Media resultante da primeira táboa de datos
Fig.10. (dereita) Media resultante da primeira táboa de datos

En conclusión, malia ter puntos semellantes, a primeira gráfica resulta ter
maior precisión ao comezo da vaga , xa que despois se desvía e, porén, os
últimos casos acaban aproximándose aos datos reais (figs.11 e 12). 
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Fig.11.  Gráfica do segundo polinomio

Fig.12. Gráfica do primeiro polinomio.

Porén, a segunda gráfica pode levar a confusión e a pensar que é
máis precisa coa primeira, xa que visualmente está máis centrada,
coincidindo cos primeiros puntos, cos do centro e cos finais. Final-
mente, podemos concluír que, no noso caso, o polinomio de La-
grange é pouco efectivo, tendo en conta que empregando unha se-
lección tan próxima de puntos, a diferenza de erro é moi elevada.
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Diferenzas divididas na evolución da

mortalidade por COVID

Gago-Verde.N; Moire-Iglesias. I;Pereiro-

Torreiro. M; Cores-López. B

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo.  Con este  traballo  buscamos  analizar  os
datos de mortes por coronavirus e obter unha inter-
polación  por medio do método de diferenzas divididas
ou de Newton.

Abstract. This essay seeks to analyze the coronavi-
rys death rate and obtain an interpolation using the
method of divided differences or Newton’s.

1. Introdución

O 31 de decembro de 2019 a Comisión Municipal de Saúde e Sanida-
de de Wuhan (provincia de Hubei, China) informou dun grupo de 27
casos cun tipo de pneumonía descoñecida, cunha exposición común
nun mercado por xunto de marisco, peixe e animais vivos na cidade.

O inicio dos síntomas do primeiro caso foi o 8 de decembro de
2019 que eran, entre outros, febre, tose seca, dispnea e achados ra-
diolóxicos de infiltrados pulmonares bilaterais. O 7 de xaneiro de
2020 as autoridades chinesas identificaron como axente causante do
surto, un novo tipo de virus da familia Coronaviridae, denominado
posteriormente como novo coronavirus, SARS-nCOVID-2019.

Os  coronavirus  (CoV)  son  unha  ampla  familia  de  virus  que
poden causar diversas afeccións, como ocorre no caso do coronavi-
rus  causante  da  síndrome  respiratoria  de  oriente  medio  (MERS-
CoV) e tamén a síndrome respiratoria aguda severo (SRAS-CoV-2).
Este novo coronavirus é unha nova cepa de coronavirus que non se
atopara antes no ser humano.
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Os síntomas máis comúns do COVID-19 son: febre, tose seca e
cansazo, pero tamén se poden manifestar como perda do gusto e ol-
facto, dores musculares, dor de cabeza, farinxoamigdalite, conxes-
tión nasal, diarrea ou erupción cutánea entre outros.

As medidas recomendadas para a protección contra o novo coro-
navirus son as seguintes: manter o distanciamento físico recomen-
dado, nos espazos interiores un metro e medio e se é posible dous
metros e no exterior, un metro de distancia, levar máscaras hixiéni-
cas, ventilar ben os cuartos, evitar aglomeracións, lavar as mans a
conciencia (tamén se recomenda o uso de xel  hidroalcohólico se
non é posible lavar as mans con auga e xabrón), ao tusir, debemos
cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano. Outras
medidas importantes a ter en conta son tales como: evitar tocar os
ollos nariz e a boca e limpar e desinfectar frecuentemente as super-
ficies, en particular as que se tocan con frecuencia.

Dous dos aspectos máis preocupantes da enfermidade, son a súa
rápida propagación e a súa taxa de mortalidade, da que se utilizan
dúas medidas para avaliar a proporción de persoas infectadas que
teñen un desenlace fatal, que son a proporción de casos de mortali-
dade (IFR), que estima a proporción de mortes entre todas as perso-
as infectadas e a proporción de fatalidade por casos (CFR), que esti-
ma a proporción de mortes entre os casos confirmados. Para medir
con precisión a IFR débese ter un coñecemento completo do núme-
ro de infeccións e mortes  causadas  pola enfermidade.  En conse-
cuencia, nesta fase inicial da pandemia, a maioría das estimacións
das relacións da mortalidade baseáronse en casos detectados me-
diante vixilancia e calculadas mediante métodos directos, resultan-
do en estimacións do CFR moi variable por país, de menos do 0.1%
a máis do 25%.

Os países utilizan diferentes definicións de casos COVID-19, polo
que calquera fórmula usada para calcular a taxa de mortalidade varia-
rá segundo como se definan. A OMS recomenda utilizar as defini-
cións de casos para a vixilancia, que están dispoñibles na guía provi-
sional da Organización sobre a vixilancia global para COVID-19.
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Para fins de vixilancia, defínese por COVID-19 como as causa-
das por unha enfermidade compatible clinicamente cun caso proba-
ble ou confirmado de COVID-19, non sendo no caso dunha clara al-
ternativa de morte que poida non estar relacionada coa enfermidade,
por exemplo,  un traumatismo. Non é preciso o cumprimento dun
período completo de recuperación entre a enfermidade e a morte.

A  continuación  estudaremos  a  evolución  da  mortalidade  por
COVID-19  mediante o método de diferenzas divididas ou tamén
nomeado  método  de  Newton,  que  forma  parte  do  conxunto  de
métodos de interpolación polinómica de que dispoñemos.

A interpolación polinómica é unha técnica de interpolación na
que se collen uns  puntos aleatorios, a partir dos cales se pretende
encontrar un polinomio que pase por todos eles. A interpolación po-
linómica ten diversos usos, algúns dos usos máis destacados son: en
programación robótica para calibrar sensores, en contabilidade para
representar os inputs e ouputs da empresa, para calcular traxectorias
orbitais, etc.

Existen varios métodos de interpolación. Un deles é o das dife-
renzas divididas ou de Newton que é un método de interpolación
polinómica moi  utilizado en situacións que requiran un pequeno
número de puntos para interpolar, xa que normalmente o valor dos
puntos adoita aumentar. A principal vantaxe deste método en rela-
ción co outro tipo de interpolación (Interpolación polinómica de La-
grange) é que se fose necesario engadir algún novo punto, simple-
mente  habería  que  calcular  os  polinomios  correspondentes  aos
novos puntos engadidos.

2. Análise de datos

Neste apartado analizaremos os datos de mortalidade por COVID-
19 mediante dous polinomios de Lagrange de distinto grao, co fin
de comparar os seus axustes.

Deseguido procederemos ao cálculo do primeiro polinomio.
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Punto (x1,y1) = (79 , 182)
Punto(x2,y2) = (90 , 832)

Punto (x3,y3) = (142 , 110)

Escollidos os puntos ( x1 , y2 ),  ( x2 , y2 ),  ( x3 , y3 ) , calculamos o poli-

nomio que interpola nestes puntos empregando a fórmula de inter-
polación de Newton en diferenzas divididas. 

pn(x)= f[x0] + f[x0,x1](x−x0)+ f[x0,x1,x2](x−x0)(x−x1)+…
+f[x0,x1,…,xn](x−x0)(x−x1)…(x−xn−1)

Empregamos unha táboa para calcular as operacións, o seu uso permi-
te que  o cálculo dos coeficientes do polinomio sexa máis cómodo.

xk yk f[xk, xk+1] f[xk,xk+2]

79 182

90 832 59.091

142 110 -13.884 -1.158

Fig.1. Táboa do primeiro polinomio

Calculamos entón a táboa de diferenzas divididas onde se expre-
sou  a  devandita  diferenza.  A  diagonal  da  táboa  é  entón  182,
59.091, -1.158 e correspóndese exactamente co conxunto de valo-
res que aparecen na fórmula. Dito isto, o polinomio será o seguinte:

P0(x)= 182 

P1 (x )=59,091 ( x−79 )+ p0(x )

P2(x)=  (-1,158) (x-79) (x-90) + p1(x) 

Este será o polinomio que interpola en todos os puntos da táboa.
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Fig. 2. Representación da gráfica polinomio 1.

A figura 2 é unha representación gráfica dos polinomios obtidos na
obtención do primeiro polinomio, na que se pode comprobar que os

resultados obtidos son correctos, xa que o polinomio  P2(x)❑pasa

polos  puntos  seleccionados  inicialmente.  A  liña  descontinua  da
gráfica correspóndese co polinomio anteriormente nomeado,  obsér-
vase que o percorrido da función pasa polos puntos A, B, C , sendo
A= (79,182), B= (90, 832), C=(142, 110).

Para representar estas gráficas (figs. 4 e 7) hai que coller o poli-
nomio e levalo a unha folla de cálculo xunto aos outros datos. Créa-
se unha nova columna co nome de predicións e insírese o polinomio
implementando na variable o primeiro dato da columna de novas
mortes. Logo selecciónase o resultado que deu na columna de pre-
dicións e arrástrase ata a fin da columna para crear todos os núme-
ros da nosa predición. Ao ter xa as predicións feitas fanse os erros
absolutos, os erros relativos e as súas medias, con esto saberemos se
a diferencia entre os datos de mortes novas reais e os resultados de
mortes segundo o noso método é moi grande. 
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Cando rematamos de calcular todos os datos necesarios, proce-
demos a facer a gráfica. Para isto, seleccionamos a columna de no-
vas mortes e a columna de predicións e creamos así unha gráfica
coas dúas liñas. 

Fig.3. Folla de cálculo

Fig. 4. Gráfica de predicións polinomio 1

Nesta gráfica podemos apreciar que a diferenza entre os datos obti-
dos co noso polinomio e os datos reais é bastante ampla, pódese ob-
servar na gráfica.

26



Diferenzas divididas na evolución da mortalidade por COVID

Ata o día 21 concordan os datos das dúas trazas da gráfica, che-
gan case as 1000 mortes. A partir deste día a liña das nosas predi-
cións segue subindo ata o día 37 que chega a algo máis de 1200
mortes, que sería o valor máximo de mortes que alcanza. Porén, na
gráfica dos datos das mortes reais o máximo  que alcanza son as
1000 mortes diarias, o día 21, despois xa comeza a diminuír.

A continuación realizaremos o cálculo do segundo polinomio de
grado Y, tendo en conta que o anterior polinomio era de grado X :

Punto (x1,y1) = (71,23)
Punto (x2,y2) = (87,738)
Punto (x3,y3) = (104,510)
Punto (x4,y4) = (172,1179)

Escollidos os puntos (x1 , y1), ( x2, y2 ) , ( x3 , y3 ) , ( x4 , y 4 )  calculamos a

táboa de diferenzas divididas empregando a seguinte fórmula:

pn(x)= f[x0] + f[x0,x1](x−x0)+ f[x0,x1,x2](x−x0)(x−x1)+…
+f[x0,x1, …,xn](x−x0)(x−x1)…(x−xn−1)

Mediante esta táboa, e como a anterior, permítenos calcular os coe-
ficientes necesarios do segundo polinomio, esta é unha ferramenta
que nos serve de moita axuda no cálculo dos datos.

xk yk f[xk, xk+1] f[xk,xk+2] f[xk,xk+3]

71 23

87 738 44.687

104 510 -13.411 -1.760

172 1179 9.838 0.273 0.020

Fig. 5. Táboa do polinomio 2

Calculada a táboa, a diagonal será: 23, 44.687, -1.760, 0.020, e co-
rresponde co conxunto de valores da fórmula empregada. Dito isto
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o polinomio será o seguinte:

P0(x )= 23

P1(x)=44.687( x−71)+p0( x )

P2(x)=(−1,760)(x−71)(x−87)+ p1(x)

P3(x )=0.020(x−71)(x−87)(x−104)+ p2(x)

Este será o polinomio que interpola en todos os puntos da táboa.

Fig.6. Representación da gráfica polinomio 2

A figura 6  é unha representación gráfica dos polinomios obtidos no
cálculo do segundo polinomio, coa que se pode observar que os re-
sultados finais son correctos, xa que o polinomio P3(x) pasa polos
catro puntos escollidos inicialmente.
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A liña descontinua con trazo (·-·-·-·) sería a correspondente a o
polinomio  P3(x) no  cal  o  seu  percorrido  pasa  polos  puntos
A=(71,23), polo punto B=(87,738), polo punto C=(104,510) e polo
punto D=(172,1179).

Fig. 7. Gráfica de predicións polinomio 2 

Esta gráfica realízase igual que a anterior (fig.4). Presenta un erro re-
lativo máis alto que na anterior gráfica (fig.4.), dun 0.49 en tanto por
un, pódese ver na gráfica que hai bastante diferenza entre as dúas
trazas da gráfica. Ao principo a gráfica das nosas predicións xa co-
meza a ascender nos primeiros días pero a gráfica de mortes novas
reais comeza días máis tarde a ascender. As dúas gráficas alcanzan
ao mesmo tempo a mesma cifra de mortes, 750. A partir deste día, as
gráficas das nosas predicións descende, pero por outro lado a gráfica
de mortes reais segue subindo, case ata as 1000 mortes e despois co-
meza a descender. Mentres a gráfica das nosas predicións xa esta en
0 mortes, na gráfica de mortes está en 400 mortes. 

Ambas as predicións poderían ser correctas, pero a primeira pre-
dición (fig.4) axústase menos á realidade que a segunda predición
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(fig.7). Na predición do primeiro polinomio obtense unha estima-
ción non moi acertada , xa que na realidade (fig.8) os falecementos
alcanzan as 950 mortes e comenzan a descender , mestres que na
nosa estimación (fig.4) a predición ha alcanzar un total de aproxi-
madamente unhas 1250  novas mortes, a partires das cales comen-
zarían a descender. As predicións da figura 7 non se corresponden
moito coa realidade, xa que esta predinos que o número máximo de
mortes serían 750, mentres que na realidade (fig.8) o máximo foi de
950 defuncións diarias.  En resumo,  o primeiro polinomio estima
300 mortes a maiores das reais, mentres que o axuste do segundo
polinomio estima 200 casos menos que os reais.

Fig.8. Gráfica evolución de mortes diarias

3. Conclusións

A elaboración destas gráficas (figs.4. e 7.) demostra que aínda que a
interpolación  é  un  bo  método para  facer  predicións  e  recoller  o
comportamento dun conxunto de datos, os resultados van depender
dunha boa elección dos puntos. No primeiro polinomio realizouse
unha elección de tres puntos acadando así un polinomio de segundo
grao. Na segunda gráfica (fig.7.) observamos unha elección duns
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puntos diferentes aos iniciais, engadindo un punto a maiores coa fi-
nalidade de acadar máis precisión cun polinomio de grao 3, aínda
que os datos non foron os esperados.

Chegamos á conclusión de que o erro relativo medio é máis ele-
vado no cálculo do segundo polinomio en relación co erro relativo
do primeiro polinomio.
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  Interpolacións comparadas

na pandemia da COVID en Galiza

Datorre-Espigó, I.; Guzmán-Gómez, N.;

Vázquez-López, D. ; Vila-Mouriño, X.; 

Vilar-Vidueiros, P.

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. O noso obxectivo neste artículo é cons-
truír  dous  polinomios  interpolantes  que  modeli-
cen  a  evolución  durante  a  primeira  onda  desta
pandemia da COVID-19.

Abstract. Our objective in this article is to create
two  interpolating  polynomials  which  shape  the
evolution during the first wave of the COVID-19
pandemic.

1. Introdución

No 2019 identificouse un novo coronavirus como a causa dun surto
de enfermidades que se orixinou en China, a COVID-19, unha en-
fermidade infecciosa causada polo coronavirus máis recente. Tanto
este novo virus como a enfermidade que provoca eran descoñecidos
antes do surto en Wuhan (China) en decembro do 2019. 
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Fig. 1. Gráfica de casos na primeira onda da pandemia.

Actualmente a COVID-19 é unha pandemia que afecta  a moitos
países de todo o mundo.

Desde a materia de métodos estatísticos e numéricos, foi pro-
posta a idea de analizar a curva desta primeira onda a través de in-
terpolacións polinómicas, poñendo en práctica dous tipos de axuste
de curvas.

Unha interpolación polinómica é unha estimación dun conxunto
de datos dados por un polinomio de menor grao posible que pasa a
través dos puntos dese conxunto de datos. Esta interpolación pode
ser aplicada na substitución de funcións complexas por unha simple
ou no cálculo de curvas, partindo dun conxunto de datos discretos e
determinando valores intermedios nunha táboa de datos.

Neste  traballo  empregamos  dous  métodos  de  interpolación:  o
método de Lagrange e o método de Newton. A intención disto é deter-
minar cal dos dous é o máis preciso e, á súa vez, observar como varía
o polinomio e o erro relativo en función da selección de puntos.

A continuación, cos datos obtidos da primeira onda da pandemia
da  COVID na  Galiza,  elaboramos dous  polinomios interpolantes
cos métodos anteriores.
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2. Análise de datos

Para comezar cos cálculos, seleccionamos dúas ternas de puntos da
gráfica da primeira onda da pandemia da COVID.

O criterio para a selección dos dous primeiros puntos foi ao chou
pero no último punto o que fixemos foi buscar un pico máximo da
pandemia e para o outro polinomio buscamos un punto no que a
pandemia estivera descendendo. A intención é comprobar como a
selección dun punto pode variar por completo o polinomio, e polo
tanto, altera as predicións.

Para chegar ao primeiro polinomio, tomamos como referencia os
puntos A=(38,38), B=(53,383) e C=(74,11).

2.1. Polinomio de Lagrange

Unha vez tomados os puntos, comezamos a construír os polinomios, a
través do método de Lagrange empregando as seguintes fórmulas: 

L1(x)=
( x−x2)·( x−x3)

(x1−x2)·( x1− x3)
        L2(x)=

(x−x1)· (x−x3)

(x2−x1)· (x2−x3)

L3(x)=
(x−x1) ·(x−x2)

(x3−x1) ·(x3−x2)

Fig. 2. Representación de L1(x).
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Fig. 3. Representación de L2(x).

Fig. 4 .Representación  L3(x)

A  continuación  multiplicamos  os  polinomios  obtidos  pola  com-
poñente “y” do punto correspondente, a fin de obter o polinomio
ponderado dos tres auxiliares.

f (x)=118 L1(x ) (ver fig.5.)

g(x )=336 L2(x)(ver fig.6.)

h(x )=99 L3(x ) (ver fig.7.)
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Fig. 5. Representación de f(x).

Fig. 6. Representación de g(x).
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Fig. 7. Representación de h(x).

Fig. 8. Representación de p(x) do primeiro polinomio.

Finalmente sumamos os polinomiosp(x) = f(x) + g(x) + h(x)
(ver fig. 5, fig. 6: e fig. 7) e obtemos o polinomio interpolador
(ver fig. 8):
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p(x )=38(x-53)(
x−74
540

)+383(x-38)(
x−74
−315

)+11(x-38)(
x−53
756

)

Unha vez calculado o polinomio, analizaremos as nosas estimacións
para saber o grao de predición que posúe. Deseguido, calculamos as
estimacións que acadamos comezaremos a calcular os erros, tanto o
absoluto coma o relativo. 

Para determinar o erro absoluto, x− y=Ea sendo x a nosa pre-

dición e y o número de casos reais. O erro relativo calcúlase divi-

dindo o noso erro absoluto entre o número de casos reais Ea /x. Os

nosos cálculos deron lugar a os seguintes resultados:

Ea prom Er prom

64,85585586 0,337897106

Con respecto aos resultados acadados nos erros, absoluto e relativo,
en canto ao erro relativo considérase que a súa calidade é maior
canto máis pequeno sexa o erro que comete, polo tanto, cun erro
menor a 1, demostra que a calidade dos puntos escollidos é acepta-
ble. Por outra banda, o erro absoluto é un indicador da imprecisión
que ten unha determinada media, dando resultado neste caso un va-
lor admisible.

Máis tarde, comprobaremos que o polinomio anterior funciona
correctamente  elaborando  outro  novo  cos  seguintes  puntos:  A=
(40,118), B=(58,336) e C= (75, 99).
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Fig. 9. Puntos para o segundo polinomio.

Con este conxunto de puntos, chegamos ao resultado do seguinte
polinomio interpolador.

p(x ) =118(x-58)(
x−75
630

)+336(x-40)(
x−75
−306

)+99(x-40)(
x−58
595

)

Repetiremos o mesmo proceso que no primeiro polinomio, realizan-
do os mesmos cálculos, obtendo, o erro absoluto e relativo coa fina-
lidade de saber que polinomio adquire maior taxa de predición. 

2.2. Polinomio de Newton

Tomando os puntos que se empregaron no método de Lagrange, re-
alizamos unha táboa de datos na que se presenten eses puntos.

Xk 38 53 74

Yk 38 383 11

Na seguinte gráfica podemos ver a representación do segundo polinomio.
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Fig. 10. representación do segundo polinomio.

Logo elaboramos unha táboa na que calculamos as diferenzas dividi-
das; para chegar a estes resultados empregamos a seguinte fórmula:

pn(x)= f[x0] + f[x0,x1](x−x0)+ f[x0,x1,x2](x−x0)(x−x1)+…
+f[x0,x1,…,xn](x−x0)(x−x1)…(x−xn−1)

Xk Yk f[xk, xk+1] f[xk,xk+2]

38 38

53 383 23

74 11 -17.7 -1.13

Para acadar os datos da táboa a partir dos puntos debemos realizar a
división da diferenza entre os puntos y e x,  f[xk, xk+1]  e  f[xk, xk+2].
Por exemplo, para obter o resultado do primeiro dato a calcular (23)
realizamos a operación (y2-y1)/(x2-x1).

Unha vez realizado este paso, comezamos cos cálculos para pre-
parar o polinomio interpolador. Co propósito de chegar ao éxito de
chegar ao polinomio, seguimos tres pasos:
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P0(x)= 38

P1(x)= 23 (x-38)+ P0(x)= 23x - 874+ 38= 23x- 836

P2(x)= -1,13 (x-38)(x-53)+23x-836

No último paso chegamos a meta do polinomio que definirá a curva
dos puntos.

Fig. 11. Curva do polinomio do primeiro grupo de puntos.

A continuación, para acadar a maior seguridade realizamos o mes-
mo proceso que nos puntos anteriores, reflectidos na seguinte táboa:

Xk 40 58 75

Yk 118 336 99

A partir destes puntos elaboramos unha táboa como a que fixemos
na anterior toma de datos, na que se verán recollidas as diferenzas
divididas, seguindo a fórmula citada anteriormente.
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Xk Yk f[xk, xk+1] f[xk,xk+2]

40 118

58 336 12.1

75 99 -13.9 -0.74

Fig. 12. Curva do polinomio do segundo grupo de puntos.

Unha vez realizados os cálculos oportunos, construímos o polinomio
interpolador. Para chegar ao resultado deste, realizamos tres pasos:

P0(x)= 118

P1(x)= 12 .1(x-40)+ P0(x)= 12x- 484+ 118= 12x-366 

P2(x)= -0.74·(x-40)·(x-58)+12.1x-366

A continuación realizamos os erros relativo e absoluto para saber
cal dos dous polinomios acada mellor eficacia e resultado. Os erros
do primeiro polinomio interpolador son:

Ea prom Er prom

64.94810811 0.3384444458
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Os erros do segundo polinomio interpolador son:

Ea prom Er prom

63.49860465 0.4256549121

3. Conclusións

Como resultado dos cálculos elaborados mediante o método de La-
grange, conseguimos distinguir que polinomio interpolador conse-
guía mellor eficacia. É por isto que, o primeiro polinomio consegue
un afable resultado debido a que os seus erros son menores có do
último polinomio; a continuación amosaremos os seus resultados.

No primeiro conxunto de puntos  deunos un  erro  reducido en
comparación coa seguinte agrupación de puntos.

Ea prom Er prom

64,85585586 0,337897106

No seguinte conxunto de puntos temos un erro absoluto máis alto
pero un erro relativo máis pequeno.

Ea prom Er prom

63,305044188218  0,423776831014183

Como  resultado  dos  cálculos  elaborados  mediante  o  método  de
Newton (fig. 13), conseguimos distinguir que, como no resultado
do método de Lagrange, o primeiro grupo de puntos é máis preciso.
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Fig. 13. Curvas dos dous grupos de puntos según o método de Newton.

Se comparamos os  erros  relativos  cos dous métodos Lagrange e
Newton, vemos que os resultados son moi similares, sendo un pou-
co máis preciso o método de Lagrange.

Fig. 14. Gráfica de comparación da precisión dos polinomios.

45



Marco Numérico IV

A gráfica amosa a curva do polinomio con menos erro relativo se-
gundo  o  método  de  Lagrange  (fig.  10)  e  segundo  o  método  de
Newton (fig. 11).
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I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. Con este traballo buscamos avaliar a porcen-
taxe de detección da Covid-19 correctamente por me-
dio do Teorema de Bayes. Partimos de dous supostos
importantes, a seroprevalencia da enfermidade e a sin-
tomatoloxía que se presente.

Abstract. We seek to analyze the data on the seropre-
valence of Covid-19 correctly using Bayes' Theorem.
We start from two important assumptions, the seropre-
valence of the disease and the symptoms it presents.

1. Introdución

A historia da probabilidade comeza no século XVI coa publicación
de libros como O libro dos Xogos do Azar, de Cardano. Pero non
toma relevancia ata o século XVII, cando os xogos do azar eran a
diversión principal da alta sociedade francesa. Pierre Fermat e Blai-
se Pascal trataron de resolver algúns problemas relacionados con
esta nova forma de entretemento. Foi no momento no que o Antoi-
ne Gombaud, máis coñecido como o Cabaleiro de Meré, un home
ilustrado experto no xogo, formuloulle a Fermat e a Pascal diversos
problemas sobre as apostas, asentando as súas solucións nas bases
do Cálculo de Probabilidades e Teoría de Xogos. O primeiro enig-
ma a resolver consistía no cálculo da cantidade de cartos que lle co-
rrespondería a cada xogador no caso que a partida fose interrumpi-
da sen finalizar. A resposta de Pascal e Fermat pódese considerar o
primeiro problema resolto da teoría de probabilidade.
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Outro  dos  primeiros  problemas  tratábase  dunha  aposta  entre
dúas persoas (A e B) a cara ou cruz, tirando unha moeda. O primei-
ro en chegar a 5 puntos gañaría a aposta. O xogo interrómpese no
momento no que A ten 4 puntos e B 3 puntos. Ao longo da historia
tratouse de atopar unha solución deste problema. Unha das solu-
cións posibles  foi  realizar  un diagrama de árbore baseándose en
cantas veces gañaría A e cantas B se o xogo continuase. 

Fig.1. Diagrama de árbore de A e B.

Thomas Bayes, matemático londinense, estudou o problema da de-
terminación da probabilidade das causas a través dos efectos ob-
servados. O teorema, que leva o seu nome, calcula a probabilidade
dun suceso condicionado pola ocorrencia do suceso condicionado
inverso. O seu teorema resolve o pro-
blema coñecido como «da probabilida-
de inversa». Isto é, valorar probabilisti-
camente as posibles condicións que ri-
xen certo suceso.

Formalmente, o teorema de Bayes é
unha proposición que expresa a proba-
bilidade condicional dun evento aleato-
rio A se sucede  B en termos do suceso
condicionado inverso B dado A e a dis-
tribución de probabilidade marxinal de A.
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Fig. 3. Fórmula da probabilidade condicionada.                                        

O teorema de Bayes é de enorme relevancia posto que vincula a
probabilidade de A dado B coa probabilidade de B dado A. Por
exemplo, chamámoslle A á probabilidade de espertar tarde, e B a
perder o autobús. Sabendo que espertaches tarde, a probabilidade de
que perdeses o autobús (P(B/A)) sería de 0.8. Mediante o teorema
de Bayes poderiamos calcular a probabilidade do suposto inverso: a
probabilidade que hai de espertar tarde sabendo que perdicheso au-
tobús (P(A/B)).

A probabilidade é unha ferramenta matemática moi útil e asenta-
da na ciencia actual, se ben a súa fundamentación non estivo exenta
de debate ao longo da historia, existindo controversia no enfoque na
formalización da probabilidade: o enfoque frecuentista fronte o en-
foque probabilístico.

A interpretación máis difundida é a frecuentista, aquela que en-
tende a probabilidade dun suceso como o límite da frecuencia rela-
tiva da aparición dun suceso ao repetirse indefinidamente o experi-
mento aleatorio. Na interpretación frecuentista, a probabilidade dun
evento A é a estimación da frecuencia relativa de A cando o núme-
ro de ensaios tende a infinito. Se denotamos a proporción de ensa-
ios que ocorren A en n ensaios por Pn(A), espérase que Pn(A) sexa
próximo á probabilidade P(A) se n é grande.

O enfoque probabilístico é o enfoque que se deduce da aritméti-
ca. É por iso polo que, en ocasións, se denomina “probabilidade

pascaliana”, pois os seus resultados dependen finalmente de fórmu-
las, teoremas e estatísticas.

Fronte a esta concepción xorde a do  probabilista, estatístico e
actuario italiano Bruno de Finetti, para quen a probabilidade é nece-
sariamente subxectiva pois mide o grao de crenza na súa ocorrencia
percibido  polo  suxeito  no  momento  no  que  a  expresa.  É  este  o
exemplo do paradoxo do corvo ou de Hemple.
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Fig. 4. Fotografía de Carl Hempel.

Este paradoxo consiste na afirmación “todos os corvos son negros”
e o seu oposto subxectivo “todo o non-negro é non-corvo”, que en-
tra en conflito  en función de que esquema de razoamento se apli-
que: comparando o principio do teorema de Bayes ou principio de
indución.  Este  segundo está  relacionado cun tipo  de  razoamento
que fai que a confianza das persoas aumente cando unha nova ob-
servación dunha teoría encaixa cun marco mental elaborado. 

Se  se emprega o teorema de Bayes non se dá o paradoxo de
Hempel, pois se se lle pide a alguén que escolla, por exemplo, unha
mazá ao azar, como mostra de obxecto non-negro, a probabilidade
de que esta sexa vermella é independente da cor dos corvos. Nou-
tras palabras, segundo o teorema de Bayes, ver unha mazá vermella
non afectará á crenza de que todos os corvos son negros, pois son
independentes entre si.

Porén, se se lle pide a alguén que escolla unha cousa non-negra
ao azar, e amosa unha mazá vermella, entón o numerador será supe-
rior ao denominador por unha diferenza mínima. Isto é debido a
que, aínda que aumente a probabilidade de que o suposto de que
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calquera cousa non-negra é un non-corvo, non implica un gran cam-
bio na cifra do suposto inicial. Ver a mazá vermella só aumentará
lixeiramente a crenza de que todos os corvos son negros. Teríanse
que ver case todas as cousas do universo, e comprobar que son non-
corvos, para que aumente de modo apreciable a crenza de “todos os
corvos son negros”.

A aplicación do teorema de Bayes toma relevancia no estudo de
enfermidades, como pretendemos facer neste artigo coa pandemia
da COVID, onde pode axudar a discernir a probabilidade de atopar
unha característica común dunha enfermidade que se establece so-
bre o grupo de persoas que a padecen e como predomina en persoas
sas e enfermas.

Tamén é importante noutros ámbitos, como as tecnoloxías avanza-
das, onde as compañías foron capaces de desenvolver softwares ‘Ba-
seados no Coñecemento’, presentes no asistente de Microsoft Office.
Neste caso, o teorema de Bayes  axuda a avaliar os problemas que
presenta un usuario e determinar que consello proporcionarlle e, desta
forma, ofrecer un mellor servizo segundo os hábitos do usuario.

No noso caso, aplicamos o teorema de Bayes para avaliar en que
porcentaxe da poboación se detecta correctamente a COVID-19 en fun-
ción da sintomatoloxía e valores de seroprevalencia da enfermidade.

2.Análise de datos

Antes de analizar os datos temos que explicar que é a prevalencia e
a seroprevalencia.

A prevalencia é unha medida do número total de persoas nun
grupo específico que teñen, ou tiveron, certa enfermidade, afección
ou factor de risco nun momento específico ou durante un período
determinado. A seroprevalencia é a prevalencia dunha enfermidade,
é dicir, unha medida das persoas que teñen ou tiveron a enfermida-
de. A seroprevalencia da Covid-19 en España, con datos de decem-
bro do 2020, é dun 9,9%.

 Nestes momentos contamos con suficientes avances para a de-
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tección da COVID, como as PCR, tests de antíxenos, etc. A través
destas probas podemos saber quen dá positivo, mais aínda que sexa
das máis precisas, sempre pode haber fallos na eficacia da proba. A
isto súmanse as persoas asintomáticas que poden chegar a pasar a
COVID sen decatarse e sen someterse a unha PCR. 

A probabilidade de dar un falso negativo, que se dá cando un in-
dividuo ten anticorpos por debaixo do límite de detección destes
tests, é do 20%. Varios estudos sobre o índice de fallos da PCR ob-
servaron como era máis preciso a medida que pasaban os días. O
primeiro día de contaxio a proba falla nun 100%. O día con menor
porcentaxe de fallo é o oitavo, onde a probabilidade cae ao 20% an-
teriormente mencionado. A partir dese día a porcentaxe pode volver
subir progresivamente. A sensibilidade (cantidade mínima de ADN
necesaria para obtener una banda) das PCR supera o 80% facendo
posible o seu uso para diagnosticar a infección polo SARS-CoV-2.

Para realizar os cálculos da porcentaxe na que se detecta correc-
tamente a COVID  definiremos tres sucesos:

A1=ter a enfermidade COVID−19

A2=non ter a enfermidade COVID−19

B=ter síntomas da COVID−19

Como se pode comprobar, os sucesos A1e A2son opostos. Por outro

lado, ambos son dependentes de B. Decidimos diferenciar a proba-

bilidade  B a través de dous sucesos opostos:  B1para referirnos ao

suceso “ter síntomas de COVID” e B2, para o suceso contrario.

Os individuos que teñen a COVID-19 inmediatamente son clasi-
ficados  na  seroprevalencia  (prevalencia  global  dun elemento  pa-
tóxeno no sangue) como portadores da enfermidade. É por iso polo
que todos os individuos que nalgún momento foron parte da proba-

bilidade A1, sexan ou non actuais portadores, pertencerán á seropre-

valencia. Con isto sabemos que calquera A1que agora pertenza a A2

será parte desa seroprevalencia, conseguindo simplificar o  modelo
de probabilidade sen perder xeneralidade.
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Neste caso imos incluír as persoas que pasaron a enfermidade en

todo este período de tempo dentro de A1. A seroprevalencia coinci-

de con A1e, polo tanto, a probabilidade de que unha persoa teña a

enfermidade é do 9’9% (en decembro do 2020). A2sería o resto da

poboación.
Para este estudo presentamos dous supostos sobre a enfermidade:

1. Ter a enfermidade sabendo que se presentan síntomas equi-
vale a un 0.9

2. Ter síntomas sabendo que non se ten a enfermidade equiva-
le a un 0.15

A partir destas probabilidades condicionadas podemos calcular as
súas inversas, é dicir, calcular a probabilidade de que un individuo

que teña a enfermidade non presente síntomas (P(B2/A1)), e a de

non ter síntomas en individuos sans (P(B2/A2)).

Os resultados destes catro supostos son, polo tanto:

• Ter síntomas  condicionado a ter a enfermidade. 

P(B1/A1) = 0.90

• Ter síntomas sabendo que non temos a enfermidade. 

P(B1/A2) =0.15

• Non ter síntomas condicionado a ter a enfermidade. 

P(B2/ A1) = 0.10

• Non ter síntomas condicionado a non ter a enfermidade. 

P(B2/ A2) = 0.85

Realizamos un diagrama de árbore na que se representan os datos
dos que dispoñemos.
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Fig. 5. Diagrama de árbore cos supostos presentados.

O cálculo de maior interese é a probabilidade de ter a enfermidade
sabendo que a persoa ten síntomas, xa que é necesacio a efectos de
diagnostico clínico.

Para o cálculo destas probabilidades, é preciso coñecer as proba-

bilidades de ter síntomas (B1) e a de non telos (B2). Para coñecer

estes supostos aplicamos o teorema das Probabilidades Totais Teo-

rema de Bayes no primeiro (B1).

P(B1)= [P( A1) · P(B1/A1)] + [P( A2) · P(B1/A2)]

P(B1)= (A1· B1) + (A2· B1)

P(B1)= (0.099 · 0.9) + (0.901 · 0.15)= 0.224

Coñecendo esta probabilidade podemos calcular o seu oposto (B2)

P(B2)= [1 - (B1)]. 

P(B2)= [1 - (B1)]

P(B2)= (1 - 0.224)= 0.776
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Unha vez obtidos estes valores, determinamos a probabilidade de ter

COVID (A1) sabendo que se presentan síntomas (B1). Para realizar

este cálculo aplicamos o Teorema de Bayes (ver fig. 3).

P(A1/B1)=
P (B1∩ A1)

P (B1)
 

P(A1/B1)=
P (B1/ A1)

P (B2)
  

P(A1/B1)= 0.398

O resultado é 0.398, é dicir, a probabilidade de presentar síntomas
padecendo a enfermidade é do 39,8%, polo que hai unha maior por-
centaxe de ter a enfermidade de forma asintomática.

Decidimos cambiar o valor dos  supostos para achar as varia-
cións existentes se os datos fosen distintos. Tendo en conta a clasi-
ficación empregada anteriormente, atribuímos os seguintes datos de
forma aleatoria.

• Ter síntomas  condicionado a  ter a enfermidade. 

P(B1/A1) = 0.79

• Ter síntomas sabendo que non temos a enfermidade. 

P(B1/A2) =0.32

• Non ter síntomas condicionado a  ter a enfermidade. 

P(B2/ A1) = 0.21

• Non ter síntomas condicionado anon ter a enfermidade. 

P(B2/ A2) = 0.68
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Fig. 6. Diagrama de árbore cos novos supostos.

A partir destes novos datos volvemos calcular B1 e B2, aplicando o

Teorema das probabilidades totais (para coñecer  B1) e a 2ª lei de

Probabilidade (para coñecer B2).

P(B1)= [P( A1) · P(B1/A1)] + [P( A2) · P(B1/A2)]

P(B1)= (A1· B1) + (A2· B1)

P(B1)= (0.082 · 0.79) + (0.918 · 0.32)= 0.359

Unha vez obtida a probabilidade de B1, calculamos a súa oposta.

P(B2)= [1 - (B1)]

P(B2)= (1 - 0.359)= 0.641

En comparación cos datos iniciais no noso caso diminuímos a sero-
prevalencia (probabilidade de non ter a enfermidade) e, como con-
secuencia, a de non ter síntomas. Con isto, neste caso a probabilida-
de de non presentar síntomas é menor, deixando unha diferenza de
0.135 (0.776 - 0.641).
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3. Conclusións

Grazas á aplicación do teorema de Bayes sobre os sucesos presentes

nestes artigos   ( A1: ter a enfermidade; A2: non tela; B1: ter sínto-

mas; B2: non ter síntomas.), puidemos calcular diversas probabili-
dades a partir dos datos existentes. No noso caso partimos duns su-
postos sinxelos, dos que obtivemos diversas respostas, xa que so-
mos capaces de saber as probabilidades de ter a enfermidade, a pre-
sencia de sítomas e as súas variantes.

Tras recoller datos e formular supostos con eles, podemos con-
cluír que, aínda que a seroprevalencia establecida en decembro de
2020 teña un valor numericamente pequeno, as súas porcentaxes
resultantes son datos relativamente altos. É o caso, por exemplo, da
probabilidade de padecer a COVID-19 sabendo previamente que se
presentan síntomas, pois trátase de case un 40%. Ao aumentar a se-
roprevalencia, estes datos aumentan considerablemente agravando
a situación.
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I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. O noso obxectivo é interpretar mediante o
Teorema de Bayes  os resultados dos tests de diag-
nóstico da COVID-19 en función dos valores dos
parámetros de sensibilidade, especificidade e sero-
prevalencia da enfermidade.

Abstract. Our objective is to interpret the results of
the  COVID-19  diagnostic  tests  using  the  Bayes
Theorem, as regards the values of sensitivity, speci-
ficity and seroprevalence parameters of the disease.

1. Introdución

As PCR son un tipo de probas de diagnóstico que se levan utilizan-
do durante anos en diferentes crises de saúde pública relacionadas
con  enfermidades  infecciosas.  Estas  probas  estanse  empregando
dende os primeiros días do estalido da pandemia do coronavirus en
España. Porén, os test rápidos incorporáronse recentemente e, como
o seu nome indica, son máis sinxelos e áxiles. Ambos serven para
comprobar se unha persoa está infectada ou non pola Covid-19. 

O Ministerio de Sanidade recorda que existen dous tipos de test
rápidos, os que se realizan a través da mostra sanguínea, chamada
proba serolóxica, que detectan anticorpos producidos frente a infec-
ción; e, por outra banda, a través de mostras respiratorias, que de-
tectan proteínas do virus, sendo estos últimos os menos sensibles.

A principal diferenza da proba serolóxica coa PCR é que a proba
serolóxica non busca o virus, senón os anticorpos que fomos desen-
volvendo contra el. A vantaxe da proba serolóxica é que é máis rápi-
da que a PCR, tarda apenas uns 15 minutos en lugar de horas. A des-
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vantaxe é que hai persoas que poden ter anticorpos que casualmente
se unan ao coronavirus e provoquen falsos positivos. Ademais exis-
ten outros tests rápidos que marcan a presenza de antíxenos. Desta
forma, un positivo en antíxenos significa que estamos infectados, se
ben estas probas teñen menor sensibilidade, é dicir, poden dar resul-
tados negativos en persoas que non teñan unha gran infección. Rea-
lízase a través de mostras de mucosa, da saliva e do nariz.

Neste artigo traballaremos cos parámentros de sensibilidade, es-
pecificidade e seroprevalecia da enfermidade para ver de apoiar o
diagnóstico clínico no teorema de Bayes. Este é utilizado para cal-
cular a probabilidade dun suceso, tendo información de antemán so-
bre certos condicionantes que poden afectar ao conxunto. O teore-
ma de Bayes entende a probabilidade de forma inversa ao teorema
da probabilidade total. O teorema da probabilidade total fai inferen-
cia sobre un suceso B, a partir de todos os seus sucesos condiciona-
dos.  En cambio, o teorema de Bayes calcula a probabilidade de A
condicionado a B a partir do suceso condicionado inverso:

P (A/B)= 
P (B / A) · P (A )

P(B)

Para  ilustralo,  poñamos  un  exemplo  de  aplicación  do  teorema.
Unha  empresa  de  enlatados  produce  5000  envases  diarios.  A
máquina A produce 3000 destes envases, dos que o 2% son defec-
tuosos, e a máquina B produce os 2000 restantes, dos que se sabe
que o 4% son defectuosos. 

a) Determina a probabilidade de que un envase elixido ao azar sexa
defectuoso.

Aplicamos o teorema das probabilidades totais:

P (D)= P (A) · P (D/ A) + P(B) ·P (D/ B)

P (D)=
3
5

·0.02 + 
2
5

· 0.04 = 0.012 + 0.016 = 0.028
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b) Se o envase seleccionado é defectuoso, que probabilidade hai de
que proceda a máquina A? E a B? 

Representa un caso clásico de aplicación do teorema de Bayes:

P (A/ D)= 
p (A ∩ D)

P (D)
=

P( A) ·P(D / A)
P(D)

P (A/ D)= 

3
5

·0.02

0.028
P (A/ D)= 0.4286

P (B/ D)= 
P (B ∩ D)

P( D)
=

P ( B ) ·P ( D / B )
P (D )

P (B/ D)= 
0.016
0.028

P (B/ D)= 0.5714

Como vemos neste exemplo, o teorema de Bayes (combinado co
das probabilidades totais) permite inferir conclusión a partir de in-
formación a posteriori.  No caso da COVID,  permitiramos inferir
diagnósticos  clínicos  a  partir  dos  resultados  tests.  Estas  técnicas
coñécense como inferencia bayesiana, que é un tipo de inferencia
estatística na que as evidencias ou observacións empregánse para
inferir na probabilidade de que unha hipótese poida ser veraz. 

A inferencia bayesiana utiliza aspectos do método científico, que
implica recoller evidencias consideradas consistentes ou inconsis-
tentes cunha hipótese dada. A medida que a evidencia se acumula, o
grao de crenza nunha hipótese vaise modificando. Pode ser utiliza-
da para discriminar entre hipóteses en conflicto: entre as hipóteses
cun grao de crenza moi alto e un grado de crenza moi baixo.

Os métodos da inferencia estatística bayesiana utilízanse para rea-
lizar análises de datos en determinados proxectos de investigación nas
diferentes áreas de saúde, e son unha alternativa bastante útil e fiable.
Unha das aplicacións máis comúns dáse nos estudos de validación de
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probas para diagnóstico clínico, como o que pretendemos reproducir
neste estudo, nos que o uso do teorema de Bayes para a obtención de
valores predictivos da proba é o procedemento natural. As estima-
cións bayesianas presentaron un maior grao de precisión fronte ás
obtidas mediante o método clásico de máxima verosimilitude.

2. Análise de datos

A continuación,  manexaremos  algúns  parámetros  de  importancia
que afectan tanto ás características dos propios tests como á inci-
dencia da enfermidade nun momento dado. Un deses parámetros é a
sensibilidade, que indica a capacidade dun test para dar como casos
positivos os casos realmente enfermos, isto é, a proporción de en-
fermos correctamente identificados. Por outra banda, a especificida-
de indícanos a capacidade do test para dar como casos negativos os
que realmente son sans, isto é, a proporción de sans correctamente
indentificados.  A  estratexia  máis  eficiente  para  diagnosticar  a
COVID-19 en pacientes sospeitosos debe combinar os dous tests,
preferiblemente a PCR, con datos clínicos e epidemiolóxicos e a ra-
dioloxía torácica, xa que as alteracións radiolóxicas na COVID- 19
son ás veces máis precoces que a capacidade da PCR.

O outro parámetro en xogo é a seroprevalencia, que determina  a
cantidade de xente que pasou por unha enfermidade. Hai que ter en
conta que moitos pacientes non son detectados polo sistema sanita-
rio porque non se lles fixo ningún tipo de proba. Dende enfermos le-
ves que non ingresaron no hospital a casos asintomáticos que nunca
chegan a consultar a un médico.  Ademais dos casos confirmados
mediante unha proba durante a infección, calquera que teña pasado a
enfermidade ten no seu sangue o rastro dos anticorpos que combati-
ron o virus. Para obtermos ese dato, o procedemento habitual pasa
por escoller unha mostra estatísticamente representativa co obxecti-
vo de proxectar os resultados a un conxunto da poboación. 

O  Estudo  Nacional  de  Seroepidemioloxía  (ENE)  da  infeción
pola Covid-19 trátase dun estudo lonxitudinal epidemiolóxico, cu-
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xos obxectivos son estimar a prevalencia de infección por coronavi-
rus SARS-CoV-2 mediante a determinación de anticorpos fronte ao
virus en España e evaluar a súa evolución temporal. Este estudo di-
vídese en dúas fases, as cales explicaremos en detalle. A primera
fase de ENE-COVID, no que participaron 68.287 persoas de todas
as comunidades autónomas, o que representa un 69,2% dos indivi-
duos seleccionados e un 77% dos contactados, desenvolveuse entre
o 27 de abril e o 22 de xuño de 2020. Para todas aquelas persoas
que deron a súa conformidade para participar, o estudo transcorreu
ao longo de 3 intervencións (roldas) realizadas polos profesionais
sanitarios. Cada unha das roldas constaba de: enquisa epidemiolóxi-
ca (coñecer a existencia dun diagnóstico previo, presenza ou ante-
cedentes de síntomas compatibéis con esta enfermidade e dos seus
principais factores de risco coñecidos), test rápido mediante unha
picada no dedo e test de anticorpos mediante extracción venosa. A
repetición periódica (cada tres semanas) da intervención permitiu
estudar a evolución no tempo, tanto dos datos recollidos da enquisa,
como dos niveis de anticorpos na poboación.  A segunda fase deste
estudo contou cun total de 51.409 persoas que participaron na rolda
4, levada a cabo entre o 16 e o 29 de novembro de 2020. Tres de
cada catro participantes en todas as roldas da primeira fase acudiron
á cita de novembro (adherencia 75,1%), sendo maior nos que tiñan
algún resultado previo positivo (77,6%). A rolda 4 consistirá na rea-
lización dunha enquisa e unha proba rápida de anticorpos aos vo-
luntarios.  Nesta segunda vaga epidémica,  estanse facendo moitas
probas PCR e outras probas que permiten detectar infección activa,
mais sabemos que non é posible detectar o 100% dos casos. É parti-
cularmente  complexo  detectar  as  persoas  asintomáticas.  Para  ter
unha estimación da magnitude real da infección a nivel poblacional
é necesario volver a medir anticorpos no grupo de estudo; este gru-
po está elexido de tal modo que permite facer estimacións para o
conxunto do país. Os novos datos do estudo de seroprevalencia per-
mitirán estimar o total da poboación que se infectou e permitirá es-
timar a porcentaxe do total de pacentes infecctados. Ademáis o es-
tudo diranos a duración da inmunidade, a aparición de reinfeccións
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e a evolución das infeccións asintomáticas. Este informe é prelimi-
nar, xa que se basa na información do test rápido sen dispoñer dos
datos do laboratorio. O informe estima con estes resultados a preva-
lencia acumulada o global, é dicir, a porcentaxe de persoas que tive-
ron ou teñen anticorpos do coronavirus, o que estima a porcentaxe
de persoas que actualmente teñen anticorpos. A prevalencia global
sitúase nun 9,9%, sendo bastante similar en mulleres (10,1%) e en
homes (9,6%). A prevalencia nacional global (considerando os posi-
tivos participantes da rolda 4) é do 9,9% e, a pesar da gran difusión
da  pandemia,  obsérvase  unha  marcada  variabilidade  xeográfica.
Mentres A Coruña, Canarias e Lugo presentan prevalencias inferio-
res ou próximas ao 4%, o núcleo central arredor de Madrid mostra
cifras cercanas ou superiores ao 15%. A proporción de persoas con
anticorpos frente a SARS-CoV-2 é maior en residentes de grandes
cidades (>100.000 habitantes), situándose no 8,3% na rolda 4, e nun
11,6% no total do período. Entre os traballadores en activo, o perso-
al sanitario (16,8%) e as mulleres que coidan a persoas dependentes
no domicilio (16,3%) presentan as cifras máis altas da prevalencia
global. En relación á prevalencia actual: na segunda quincena de no-
vembro un 7,1% (insuficiencia cardíaca (IC) 95%: 6,7-7,6) da pobo-
ación residente en España presenta anticorpos IgG (unha das cinco
clases de anticorpos humorais producidos polo organismo) frente á
SARS-CoV-2.  Esta  proporción  é  algo  maior  en  mulleres  (7,5%;
IC95%: 6,9-8,0) que nos homes (6,7%; IC95% 6,2-7,2).

A continuación, cos datos de 4 estudios distintos realizados en
España sobre a sensibilidade e especificidade de certos test repre-
sentamos diagramas en árbore coas  respectivas  situacións;  e  coa
fórmula do método de Bayes mostramos a eficacia dos tests cando o
test é positivo e estás doente e a probabilidade de ter a Covid-19 e
non estar doente. 
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Fig. 1. Diagrama en árbore do estudio nº1.

Neste primeiro caso, e en todos os demais de xeito análogo (fig. 1),
utilizamos o teorema de Bayes para determinar a probabilidade de
ter a Covid se o resultado do test  é positivo e a probabilidade de ter
covid se o resultado é negativo:

P ( A /B ) ⇒
P ( A ∩ B )

P (B )
=

P ( B/ A ) P ( A )
P ( B )

SUCESO 1. Ter COVID sabendo que o test deu resultado positivo

A= ter covid                        P( B/ A )= 0.455

B= ser positivo                   P( A )= 0.099
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P( B )= 0.099· 0.455+0.901· 0.051= 0.090996

P ( A /B )= 
0.455 ·0.099

0.090996
= 0.495≃0.5

SUCESO 2. Ter COVID sabendo que o test deu resultado negativo

A= ter covid                      P( B/ A )=0.545

B = ser negativo                    P( A )=0.099

P( B )=0.099·0.545+0.0901·0.949= 0.909

P( A/ B )=
0.545 ·0.099

0.9 .9
= 0.0593 ≃0.06

A probabilidade de ter Covid se o resultado do test é positivo é do
49,5%. Polo tanto non se pode considerar un test fiable, xa que o re-
sultado é determinante únicamente na metade dos casos aproxima-
damente. A probabilidade de ter Covid se o resultado do test é ne-
gativo é do 6%, é dicir, que a cantidade de casos negativos que real-
mente presenten a Covid son relativamente reducidos. Con estes re-
sultados podemos afirmar que este test non é efectivo.

Fig2. Diagrama en árbore do estudio nº2
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Na segunda situación (fig. 2), e reproducindo cálculos análogos, a
probabilidade de ter COVID se a proba dá positivo é dun 91%. Polo
tanto trátase dun test bastante eficaz, xa que de cada 100 probas 91
son verdadeiros positivos. A probabilidade de ter covid dando nega-
tivo é dun 2%. Entón podemos observar que a cantidade de falsos
negativos que presenta este test é unha cantidade relativamente re-
ducida. Con estes resultados podemos afirmar que este test ten unha
efectividade bastante alta.

Fig. 3. Diagrama en árbore do estudio nº3.

Neste terceiro caso (fig. 3), a probabilidade de ter COVID se o re-
sultado do test é positivo é do 100%. A fiabilidade e eficacia deste
test é absoluta, xa que non hai marxe de erro. Mentres que a proba-
bilidade de ter covid se o resultado do test é negativo é do 0.07%.
Con estes resultados podemos observar que a cantidade de falsos
negativos que se recollen con este test  é case nula.  Polo tanto a
efectividade deste test é case absoluta.
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Fig. 4. Diagrama en árbore do estudio nº 4.

Na última situación (fig. 4) a probabilidade de ter covid se o resul-
tado do test é positivo é do 100%. A fiabilidade e eficacia deste test
é absoluta, xa que non hai marxe de erro. A probabilidade de ter
covid se o resultado do test é negativo é do 0.04%. Con estes resul-
tados podemos observar que a cantidade de falsos negativos que se
recollen con este test é case nula. Polo tanto a efectividade deste
test é case absoluta.

3. Conclusións

Como resultado  dos  cálculos  da  probabilidade  da  eficiencia  das
PCR que se empregan para a detención da Covid realizamos uns
cálculos mediante o teorema de Bayes para chegar a unha conclu-
sión. Dito isto, segundo os nosos cálculos a maioría das probas PCR
son eficaces e verificables, dado que a maioría dos tests realizados
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son verdadeiros positivos, é dicir, estar enfermo é que a PCR acade
o resultado verídico. Como ben sabemos, pódense dar casos de fal-
sos positivos e os nosos cálculos demostran que as probas que se re-
alizan son vigorosas segundo os datos de que dispoñemos.
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Incidencia da mobilidade

na evolución da COVID

Pereiro-Torreiro, M.; 

Moire-Iglesias, I.; Otero-Martínez, C. 

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo.  Con este  traballo  buscamos  deseñar  un
modelo da mobilidade de proximidade ou de con-
tacto entre autonomías co fin de ver como sería a
evolución da pandemia se non se decretara o confi-
namento xeral de marzo do 2020.

Abstract. We seek to design a proximity mobility
or contact model between communities to see how
the pandemic would evolve if there hadn’t been any
general lockdown.

1. Introdución

Unha das medidas de protección ante a COVID máis contundentes
consiste nas restricións de mobilidade, que poden ir de limitacións
puntuais  de movemento a  contextos de confinamento xeralizado,
como vivimos na primavera do 2020. 

O día 13 de marzo do 2020 decretouse un confinamento a nivel
estatal,  que sería implementado o día 14 de marzo para limitar  o
avance inminente deste virus, o cal ata ese momento contaba con
4200 casos positivos e 120 falecidos. Este confinamento impedía cal-
quera tipo de mobilidade non esencial. Durante este período, a circu-
lación limitouse a  actividades  de primeira  necesidade,  tales  como
compras de alimentos ou medicamentos, a asistencia a centros sanita-
rios ou entidades financieiras, o retorno á residencia habitual ou asis-
tencia as persoas vulnerables. Os desprazamentos esenciais debían
ser individuais, exceptuando tamén os desprazamentos a lugares de
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traballo.  O transporte de viaxeiros, tanto público como privado redu-
ciu a súa oferta a menos da metade do aforo permitido, salvo os ser-
vizos ferroviarios de proximidade.  A parte das medidas menciona-
das, os vehículos de transporte debían realizar unha rutina de limpeza
diaria baseada nas recomendacións do Ministerio de Sanidade. Todas
as demais actividades quedaron suspendidas temporalmente debido
ao estado de alarma aprobado polo Goberno o 14 de marzo en todo o
territorio español para afrontar a situación de emerxencia sanitaria
provocada pola COVID-19.  Este estado de alarma prolongouse ata o
21 de xuño de 2020. Nos seguintes meses lévanse producindo redu-
cións de mobilidade nas comunidades autónomas co fin de aplanar as
curvas  debido a que no nadal quitáronse varias destas reducións para
que, nestas datas, as persoas puidesen encontrarse coa súa familia.
Estas foron moi semellantes ás decretadas no confinamento xeral. Os
peches por comunidades autónomas e, nalgunhas zonas, o peche por
concellos, foron unhas das reducións que se implementaron de novo,
só que esta vez, máis permisivas.

A continuación,  faremos  unha análise  de  datos  deseñando un
modelo da mobilidade por proximidade ou contacto por motivos di-
versos motivos como, por exemplo, o ocio, entre comunidades au-
tónomas limítrofes para ver a evolución da pandemia se non se de-
cretara o confinamento xeral. Con esta análise, teremos unha visión
dos contaxios que se terían producido por libre mobilidade entre co-
munidades autónomas limítrofes sen a medida de confinamento to-
tal decretada, xa que esta libre mobilidade nos bordos de provincias
con fins de ocio é, na meirande parte dos casos, a forma na que se
produce un maior número de contaxios. Avaliamos así o grao de
importancia que ten esta medida en momentos de pandemias mun-
diais para frear dunha forma drástica os contaxios entre persoas.

Con este proxecto pretendemos analizar a incidencia da mobili-
dade de proximidade entre comunidades autónomas veciñas en rela-
ción coa propagación  da COVID-19.  Tamén estudamos a relación
que garda o aumento de casos en cada comunidade autónoma de-
pendendo  do  número  de  comunidades  autónomas  limítrofes  con
cada unha delas e o posible incremento de casos de non ser polas
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medidas de seguridade e restrición da mobilidade impostas en mar-
zo do 2020 polo Goberno de España. 

Para facer a análise de datos, empregaremos as cadeas de Markov,
un concepto desenvolvido dentro da teoría de probabilidade e estatís-
tica que establece unha dependencia entre un evento e outro suceso
anterior. A súa  principal utilidade é a análise de comportamento de
procesos estocásticos. Segundo sinalou Markov, existen sistemas ou
procesos estocásticos (tipicamente aleatorios) que parten dun estado
concreto no que é posible coñecer os antecedentes ao desenvolve-
mento histórico. Con esta información do pasado é posible establecer
unha descripción da probabilidade futura de estados na evolución
dese certo proceso aleatorio. A definición de cadea de Markov supón
que en procesos aleatorios a probabilidade de que algo suceda depen-
de do pasado histórico da realidade que se está a estudar. Por este
motivo, pódese dicir que as cadeas contan con memoria. 

Unha das principais aplicacións das cadeas son no ámbito de ne-
gocios e finanzas.  Neste ámbito poden empregarse no estudo da
morosidade,  as condutas dos cosumidores, a demanda estacional de
man de obra, entre outros.

2. Análise dos datos

Comezamos deseñando unha matriz 17x17, á que chamaremos  A,
con entrada en cada comunidade autónoma, incluíndo as illas Bale-
ares e Canarias. Cabe destacar a exclusión das dúas cidades autóno-
mas españolas, Ceuta e Melilla. Esta será a matriz de transición de
estado da cadea de Markov. A continuación buscamos expresar en
termos de probabilidade a relación de proximidade entre comunida-
des autónomas veciñas.
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Fig.1 Nesta imaxe podemos observar a probabilidade de contacto Andalucía, Aragón e o
Principado de Asturias co resto das comunidades autónomas.

Na nosa matriz de estado, construímos as probabilidades de contac-
to buscando con cantas comunidades tería fronteira unha comunida-
de determinada, por iso no caso de Andalucía e Aragón  a probabili-
dade de contacto é nula ao non compartiren fronteira territorial. Ao
mesmo tempo aplicamos isto ao resto das comunidades autónomas,
buscando expresar a relación de proximidade en termos de probabi-
lidade de contacto entre todass CCAA.

Partimos dos casos de COVID-19 confirmados nos días 13/03 ,
20/03 e 30/03 de 2020, que corresponde co inicio da pandemia, por
comunidades  autónomas.  Organizamos  estes  datos  en  sucesivos
vectores de casos  v0, para o día 13/03/2020; v1 correspondente co
día 14/03/2020; v2 para o día 15/03/2020 e así sucesivamente. A
continuación multiplicamos pola matriz de estado (fig.1). Deste xei-
to conseguimos obter unha estimación de casos provocados por mo-
bilidade de contacto a un día; se seguimos multiplicando sucesiva-
mente, obtemos as estimacións dos días seguintes. 

Aquí expoñemos o detalle do proceso de cálculo:

1. Sexa a unha matriz de estado, tamén chamada de transición

de estado de 17×17 onde en filas e columnas estarán as co-

munidades autónomas, escritas na mesma orde. E no resto
das celdas anotaremos a probabilidade de mobilidade entre
cada CC. AA.
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2. Sexa v0 o vector de casos do día 13/03/2020.
3. Estimamos A · v0 = v1 . O resultado desta ecuación corres-

ponde ao día 14/03/2020.
4. Iterativamente os seguintes días calcularémolos coas próxi-

mas ecuacións :  A · v1 = v2 ,  A · v2 = v3

5. En xeral,  a ecuación principal é A · vn = vn+1 .  

Deseguido achegamos á gráfica do total de casos que se acumulan
nun día no caso de non existir restricións de mobilidade. Os días to-
mados como referencia son o 13/03/2020 e o 14/03/2020, na data
que se corresponde co inicio das medidas de restrición xeral e o ini-
cio do do estado de alarma en todo o país. Para analizar os datos se-
guintes non tivemos en conta ningunha medida de restrición de mo-
bilidade co obxetivo de obter as cifras de contaxios, restricións.

Achegamos tamén gráficas coa acumulación de casos por coro-
navirus a dous, cinco e quince días respectivamente.

Fig.2. Nesta gráfica aparecen os datos de contaxios reais a día 13/03 ,

 e os datos hipotéticos a día 14/03 de 2020.

A seguinte secuencia de gráficas (figs. 3, 4 e 5) amosan cal sería a
incidencia total de contaxio do coronavirus sen restrición da mobili-
dade nun día, dous, cinco…
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Fig.3. Gráfica do total acumulado de casos a dous días dende o 20/03 ata o 22/03.

Fig.4. Total acumulado a cinco días dende o 30/03 ata o 04/04.

No caso de non haber restricións ningunhas de seguridade, a situa-
ción sanitaria ao longo da pandemia sería moi diferente, seguindo a
nosa análise do caso. No caso de Madrid, tamén unha incidencia moi
alta, isto pódese deber a que está en contacto con dúas das comuni-
dades máis grandes de España, e ademais esta comunidade presenta
unha gran afluencia de mobilidade desde outras comunidades.
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Fig. 5.  Total acumulado a quince días dende o 30/03/2020 ata o 14/03/2020.

Fig 6. Gráfica de casos dende o día 13/03/2020 ata 15/03/2020

Con este gráfico de columnas pretendemos obter os posibles casos
de COVID por comunidade autónoma dous días despois da data
13/03/2020. 

A continuación amosaremos unha explicación máis detallada do
proceso que seguimos para facer a gráfica. Este proceso está expli-
cado matemáticamente na análise de datos.
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Empezaremos  recompilando  os  casos  reais  de  COVID  a  día
13/03/2020 e mediante unha cadea Markov, nunha folla de cálculo
elaboraremos a matriz de estado na que estableceremos a probabili-
dade de mobilidade (noutras palabras, de transición de estado) que
hai entre CC. AA. Posteriormente realizaremos tres matrices máis
que corresponden cos días 13/03/2020, 20/03/2020 e 31/03/2020.
Cando xa temos estas matrices formadas procederemos a calcular
os posibles casos de COVID dous días depois do 13 e 20 de marzo
e 15 días despois do 31 de marzo. Para iso insertamos unha función
chamada “MMULT”, a cal vai dar o resultado do produto de dúas
ou máis matrices. Finalmente obtemos os casos hipotéticos dos días
posteriores. Con estes resultados imos realizar unha gráfica de co-
lumnas  para  analizar  visualmente  como evolucionaría  o  COVID
(fig. 6). Este proceso repetirémolo igualmente nos días 20/03/2020
(fig. 7.) e 30/03/2020 (fig 8). 

Fig 7. Gráfica de casos dende o día 20/03/2020 ata 22/03/2020
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Fig 8. Gráfica de casos dende o día 31/03/2020 ata 14/04/2020

3. Conclusións

En relación ao exposto, co noso sistema de análise probabilístico si-
mulamos o que ocorrería nos primeiros meses da pandemia se non
houbese confinamento. Cos resultados obtidos podemos comparar
os datos reais con confinamento e os nosos datos sen confinamento.
Por exemplo, a  día 21 de marzo a media real de casos sería de 2833
e a media de casos segundo o noso método sería de 858’14 que, co
factor de libre mobilidade, terían que engadirse ao número de casos
rexistrados.  Á vista desta estimación podemos entender mellor a
pertinencia  dunha medida como o confinamento,  pois  supuxo ás
claras unha diminución moi significativa dos contaxios.
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Número básico de reprodución

no control de epidemias

Cores-López, B.; Datorre-Espigó, I.;

Verde-Vilela, C.

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. Con este traballo buscamos analizar cales
son os valores dos umbrais de vacinación e o núme-
ro de persoas que temos que vacinar para conseguir
a inmunidade social fronte a algunhas enfermidades,
empregando o número básico de reprodución.

Abstract. We seek to analyse which the values of
the vaccination thresholds are  and the number of
people who we have to vaccinate to achieve social
immunity against some diseases, using the basic re-
production number.

Introdución

Neste traballo empregarase o concepto de número básico de repro-

dución (R0) como factor no control dunha epidemia. Ten especial

incidencia na interacción social, xa que permite establecer os um-
brais de vacinación para inmunizar a sociedade e, polo tanto, conse-
guir controlar a pandemia. 

O número básico de reprodución, ou tamén coñecido como rit-
mo básico de reprodución,  é o  valor promedio de contaxios  que
xera un caso dunha enfermidade ao longo dun período de tempo.
Esta técnica non só se utiliza no ámbito da epidemioloxía, senón
que tamén se utiliza para determinar en que momento unha enfer-
midade pode dar lugar a un brote epidémico preocupante. A orixe
do número básico de reproducións para o control de epidemias é o
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froito do traballo realizado por Alfred Lotka e Ronald Ross, entre
outros matemáticos. A primeira aplicación deste sistema foi no ano
1952, a cargo do epidemiólogo George MacDonald, mediante a cal
construiu diferentes modelos para a propagación da malaria.

Ao longo da historia producíronse diferentes brotes epidémicos,
entre os cales podemos destacar algúns exemplos, como o sarampe-
lo (cuns valores de reprodución entre 12-18); a varicela (con valo-
res de reprodución comprendidos entre 10 e 12;  a varíola, na cal o
número básico de reprodución foi de 7 novos contaxios ou o SARS,
(cuns valores básicos de reprodución comprendidos entre 2 e 5). 

Fig.1. Propagación de enfermidade en virtude do número básico de reprodución (2).

Na figura 1 obsérvase que o paciente “0” contaxia a 2 novos pa-
cientes, dos cales cada un contaxia a 2 persoas máis. Estes dous
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novos casos contaxian individualmente a outras dúas novas persoas
e así sucesivamente. Imaxinemos que o día 1 se produce o primeiro
contaxio. O día 5 teriamos 15 novos pacientes contaxiados. E o día
30, se o número de novos contaxiados segue na mesma liña, conta-
bilizaríanse 90 novos contaxios.

Modelo matemático para o control dunha pandemia

Neste apartado construiremos un modelo de propagación que repro-
duce o contaxio na pandemia da Covid. Deste xeito poderemos de-
terminar cal é o umbral de vacinación necesario para o control da
enfermidade. Ademais, con isto tamén calcularemos o número total
de persoas vacinadas de diferentes enfermidades, averiguando así o
valor necesario para conseguir a inmunidade do grupo. Para come-
zar, co fin de lograr o noso obxectivo, iremos construíndo paso a
paso a nosa ecuación.

En primeiro lugar, partindo dun grupo de N persoas que entran
en contacto cunha persoa infectada, calcularemos, en promedio, o
número de persoas que se espera que se infecten. A continuación,

simulamos unha situación de contaxio en función de R0sen aplicar

medidas de protección. Neste caso, a nosa finalidade é coñecer a

proporción de persoas infectadas do total, é dicir , R0/ N .

En segundo lugar, introducimos no modelo o número de persoas
vacinadas (V). De novo, unha persoa infectada entra en contacto
con N persoas, algunhas delas vacinadas. Con isto, calcularemos, en
promedio, o número de persoas que se espera que se infecten neste
caso. A ecuación queda da seguinte forma:

R0

N
de (N−V ), ou equivalentemente 

R0

N
⋅(N−V )

O obxectivo é que o número de persoas que se espera que se infec-
ten é 1. Deste xeito, teremos un escenario que podemos controlar
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dado que ante 1 persoa infectada teremos 1 persoa contaxiada. A
ecuación resultante que se suxire neste apartado é a seguinte: 

R0

N
de (N−V )=1 [1]

Para rematar, tendo en conta que o que queremos coñecer é a pro-
porción de poboación vacinada (umbral de vacinación), en función

do  número  de  reprodución  R0,  despexaremos  da  nosa  ecuación

V / N . Para conseguilo, operamos como segue:

R0

N
de (N−V )=1      ⇒

R0⋅N

N
−

R0 ⋅V

N
=1

Polo tanto o que obtemos é:

V

N
=

R0−1

R0

O número básico de reprodución depende do número de persoas

que estiveron en contacto co contaxiado,R0/ N . Entón, se desas per-

soas que entran en contacto co infectado alguén está vacinado, non

se pode contaxiar, polo que obtemos a expresión (N−V ) 
Deste xeito, podemos calcular o umbral e o número de persoas

vacinadas  co valor de R0 e N.

Os valores que empregamos de R0 para cada enfermidade son os

seguintes: 
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Fig. 2. Valores de R0 para cada enfermidade.

Unha vez que conseguimos despexar a nosa incógnita, utilizarémola
para achar o umbral de vacinación de diferentes enfermidades:

- Para o sarampelo, tomamos o valor de R0igual a 15, de maneira que:

V

N
=

15−1
15

⇒
V

N
=

14
15

=0.93

A cifra do umbral de vacinación é igual a 0.93 en tanto por un, o
que correspondería a un 93% da poboación.

- O número básico de reproducións do VIH é igual a 3.75. Así:.
V

N
=

3.75−1
3.75

⇒
V

N
=

2.75
3.75

=0.73

O umbral de vacinación nesta enfermidade é igual a un  73 %. 

- No caso da COVID 19, R0 é igual a 5.8. Daquela:

V

N
=

5.8−1
5.8

⇒
V

N
=

4.8
5.8

=0.82
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O resultado total do umbral de vacinacións é igual a 0.82, a cifra
anterior está en tanto por 1. Esta mesma cifra expresada en tanto
por cen sería igual a 82%. 

- En relación á nova variante británica do coronavirus,R0  é igual a
6.2. Neste caso:

V

N
=

6.2−1
6.2

⇒
V

N
=

5.2
6.2

=0.83

O resultado final sería igual a 0.83 en tanto por un, en tanto por cen
sería o 83%.

A figura 3 recolle os umbrais de vacinación calculados en función

de R0. Nesta engadimos algunhas enfemidades que tiveron gran im-

pacto tanto na sociedade como na economía ao longo da historia.

Fig.3. Umbral de vacinación (en tanto por un) para diferentes enfermidades.

Coa fin de facilitar a comprensión dos datos expostos na Fig.3, ex-
presaremos estes valores no seguinte gráfico, xa que isto fará que o
lector teña unha idea visual dos resultados. Ademais, con isto terá a
opción de comparar as variacións de R0 e a variación do umbral de
cada enfermidade (Fig.4.).
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Fig.4. Gráfica de R0 e umbrais de vacinación para diferentes enfermidades.

Unha vez que obtivemos o umbral de vacinación, queremos averi-
guar  cantas  persoas  da  poboación  española  necesitamos  vacinar
para  frear  a  expansión  da  enfermidade.  Para  isto  empregamos  a
ecuación [1] a partir da cal despexamos V. 

V = 
R0−1

R0

⋅N

Aplicamos esta ecuación para os valores obtidos antes. Todos os
umbrais de vacinación que empregaremos obterémolos da Fig.3. e o
número de habitantes que empregaremos será 46.940.000, xa que é
o número da poboación española.

Por exemplo, no caso do sarampelo obteríamos

V=46940000 ⋅
15−1

15
 = 43810666.67 

persoas que habería que vacinar para o control da enfermidade.
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Fig.5. Número de vacinados que se precisan para conseguir a inmunidade social.

Conclusións

Grazas ao concepto de número básico de reprodución (R0) puide-

mos establecer cales son os umbrais de vacinación que se precisan
para o control dunha epidemia. 

Con este traballo puidemos comprobar a capacidade e a impor-
tancia que posúe este parámetro como factor no control das enfermi-
dades, xa que nos permitiu determinar o umbral de vacinación e o
número de persoas que se necesitan vacinar para conseguir controlar
certas enfermidades. Para iso, construímos un modelo de propaga-
ción que reproduce o contaxio no contexto de poboación vacinada.
Co fin de lograr o noso obxectivo, aplicando á poboación española,
averiguamos o umbral de vacinación en enfermidades como o sa-
rampelo, a tose ferina, a varíola, o ébola… e o que máis incidencia
ten no momento presente: a Covid-19 e a súa variante británica. 
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En conclusión, é moi relevante coñecer canto antes os valores do
número básico de reprodución, pois xoga unha papel propia á hora
dos gobernantes definiren a estratexia de vacinación e  tratar de fre-
ar enfermidades, como demostra agora no caso da pandemia produ-
cida pola Covid-19.
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SIR aos contextos COVID galego e cruceño

Verde Vilela, C.; Pereiro Torreiro, M.;

Vilar Vidueiros, P.; López Calviño, R.

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo. Con este traballo buscamos aplicar o mo-
delo SIR ao contexto COVID, co fin de comparar
os resultados cos datos reais e poder valorar a ido-
neidade das medidas de retrición adoptadas sobre a
poboación galega e cruceña.

Abstract. This essay seeks to apply the SIR model
to the COVID context, in order to compare the re-
sults with our real data and be able to assess the
suitability  of  the restrictive measures adopted for
population of Galicia and Cruces.

Introdución

O modelo SIR é un dos modelos epidemiolóxicos máis simples ca-
paces de capturar moitas das características típicas dos brotes epi-
démicos. Os membros dunha poboación clasifícanse en tres grupos:
susceptibles (S= susceptible), infectados (I= infected) e recuperados
(R= recovered). Cada membro da poboación pertence unicamente a
un dos tres grupos nun momento determinado.

 Un membro susceptible pódese contaxiar (pasar de S a I) e un
contaxiado pódese recuperar (pasar de I a R) ou pode falecer. Neste
modelo suponse que a recuperación proporciona inmunidade e non
regresa ao grupo S. As persoas que falecen pola enfermidade in-
clúense tamén no grupo R, co que a poboación total mantense cons-
tante. Como podemos observar, o modelo introduce unha simplifi-
cación, pois non ten en conta os nacementos nin as mortes por ou-
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tros motivos. Existen modelos máis complexos que tamén contem-
plan eses casos.

Con relación á ecuación que empregaremos debemos saber que t é
a variable que indica o tempo e S(t), I(t) e R(t) o número de persoas
que hai en cada grupo nun momento t determinado. Por estas razóns
expostas, a súa suma é unha constante. Sexa N o tamaño da poboa-
ción, é necesario implementar a velocidade de cambio nesas tres fun-
cións. A expresión matemática da velocidade é unha derivada.

O contacto entre persoas susceptibles e infectadas causará o con-
taxio dalgúns membros de S. Dado que o risco de contaxio depende
dos contactos entre membros dos grupos S e I, a hipótese do mode-
lo SIR é que os seus encontros son proporcionais ao produto de S

por I. Ademais, existe un factor chamado taxa de transición (β) que

debe multiplicarse por dito produto para calcular a velocidade de
cambio do grupo susceptible.

Para calcular cantas persoas pasan a enfermidade (de I a R) te-

mos a  taxa  de  recuperación (γ),  que  se  deberá multiplicar  polo

número de persoas infectadas. Por iso aparece o término nas ecua-
cións; I é inversamente proporcional a R.

Para resolver as ecuacións é necesario dispor dos datos iniciais,
é dicir, o nº de membros de cada grupo no momento en que  t=0.
Pódese supoñer que ao principio I(0)= 1 (doente cero), pero cabe a
posibilidade de que fose superior a un. Ademais, teremos que S(0)>
0, pois para que haxa contaxio é necesario que haxa susceptibles.

O modelo SIR estase a empregar na actualidade xa que é un mo-
delo matemático que nos permite caracterizar  a evolución dunha
pandemia que se  propaga mediante  contaxio entre  os  individuos
dunha poboación de tamaño N que é constante. A súa flexibilidade
permite ver como evoluciona no tempo o número de persoas sus-
ceptibles ao contaxio (S), infectadas (I) e recuperadas (R), explica-
das anteriormente, e que nos serven para apreciar a importancia de
aplanar a curva de infectados.

Neste modelo contamos con  dous parámetros: β, chamado taxa

de transmisión, de maneira que 1/ β mide a probabilidade de que un

susceptible se infecte cando entra en contacto cun infectado e  γ,
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chamado taxa de recuperación. Estes definen o parámetro R0= β /γ ,

que se chama taxa básica de reprodución e representa o número de
novos infectados producidos por un infectado se toda a poboación é
susceptible.

Isto adoita representarse mediante o esquema:

Fig.1. Esquema do modelo SIR.

Seguindo  este  modelo,  a  evolución  da  pandemia  representaríase
mediante o seguinte esquema de ecuacións diferenciais:

Fig.2.  Ecuacións do modelo SIR.

Grazas ao modelo SIR na actualidade podémolo empregar para a
predición dun máximo de contaxios da COVID. Pero o modelo SIR
non é o único que nos aporta información nesta situación, xa que o
Teorema de Bayes e a teoría dos xogos son outras ferramentas que
nos aportan as matemáticas nesta pandemia.

Aínda que  tamén existen variantes  do  modelo  SIR,  unha das
máis  coñecidas  é  o  modelo SEIR,  que  tamén se  pode  adaptar  á
COVID-19. No caso do modelo SEIR, as súas siglas, aparte de ter
en conta S, I e R tamén teñen en conta E, que representa a fracción
de infectados que aínda non transmiten a infección a outros, durante
o chamado período de tempo de latencia.
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 Este modelo adáptase ben ao comportamento da epidemia do
coronavirus dado que, nesta enfermidade, ademais das persoas sus-
ceptibles de ser infectadas, ás xa infectadas e ás recuperadas, con-
vén tamén ter en conta ás expostas (E), isto é, persoas que portan a
enfermidade pero que,  ao acharse no seu período de incubación,
non mostran síntomas e aínda non poden infectar a outros. Hai que
ter  en conta que o comportamento desta pandemia engloba unha
clase de individuos que comezan a incubar a enfermidade e que de
momento non mostran síntomas e non contaxian.  Ademais neste
modelo engádese un novo parámetro σ, de forma que  1/σ, corres-
ponde co período promedio  de incubación.

Neste modelo contamos cun novo parámetro, á parte de  β e  γ,

chamado taxa de recuperación, de maneira que o período medio de

recuperación é 1/γ  e σ , de forma que 1/σ  é o tempo promedio de
incubación. 

Isto pode representarse mediante o seguinte esquema:

Fig.3. Esquema de modelo SEIR.

No modelo SEIR o sistema de ecuacións varía: 

Fig.4. Ecuacións do modelo SEIR.
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2. Análise dos datos

A partir do uso do modelo SIR é posible simular e comparar a evo-
lución da pandemia do COVID-19 baixo distintos escenarios, par-

tindo do coñecemento dos parámetros β e γ e as condicións iniciais,

como o tamaño da poboación (n), o número de persoas infectadas
(I) e a poboación susceptible a contaxio (S).

Empezamos coa simulación levando o modelo SIR a unha folla
de  cálculo  para  formar  un contexto teórico adaptado á  situación
pandémica de Galicia e Vila de Cruces vivida nos primeiros meses
do ano 2021. 

Comezamos con Galicia, buscamos os parámetros necesarios para
implementar as fórmulas de S, I e R. Estes datos serán: a poboación
de Galicia (N), número de infectados (I), susceptíbeis (N-I), recupe-
rados (R)  e os días nos que evolucionan os números de contaxios.

Simulouse a evolución do Covid-19 no conxunto da poboación
galega, que conta con 2.700.629 persoas, e acordamos partir dun
número inicial de infectados de cinco persoas. Asumimos unha taxa
de transmisión (β) de 0.667 e unha taxa de recuperación (gama) de
0.167. Estes datos implican unha taxa básica de reprodución de 4.
Na seguinte táboa aparecen representados na folla de cálculo estes
datos, que foron empregados para obter os nosos datos. Deste xeito,

estes datos implican unha taxa básica de reprodución (R0=β /γ) de

4, este valor informa dun contexto de propagación libre da enfermi-
dade, sen medidas de restrición e distanciamento. Isto axúdanos a
determinar que unha persoa é capaz de contaxiar outras catro, polo
que as cifras de infectados aumentan. 

Na primeira columna colocamos os días dende xaneiro ata mar-
zo. Nas seguintes columnas poñemos os susceptibles (S), infectados
(I) e os recuperados (R) coas súas respectivas fórmulas (fig. 2.).  Os
primeiros datos colocarémolos sen fórmula na  folla de cálculo, é
dicir, empezamos no día 1 determinando o número de infectados co
que queremos iniciaro modelo,. Entón, se no primeiro día hai un in-
fectado, non pode haber ningún recuperado, polo tanto o número de
recuperados será 0. Por outro lado, temos os susceptibles, esta cifra
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será a poboación total de Galicia menos o números de infectados.
Por exemplo, a poboación de Galicia é de 2700629 habitantes me-
nos un infectado queda 2700628 que é a cifra de susceptibles. 

Seguidamente procedemos a aplicar as fórmulas (fig.2.) para sa-
ber como evolucionaría a Covid-19 durante os primeiros tres meses
do ano.  Cando xa obtemos todos os datos realizaremos unha gráfi-
ca de liñas (fig.6.) na que se representará e evolución de infectados
de Covid-19 (fig.6.) e outra da evolución en xeral (fig.7.)

A continuación observamos unha imaxe de como se representan
todos os datos na folla de cálculo (fig.5.)

Fig.5. Representación de datos na folla de cálculo.

Agora  mostraremos  unhas  gráficas  representativas  de  como  iría
evolucionando en Galicia a nosa simulación da pandemia, centran-
do a atención sobre todo, na gráfica de infectados (fig.6.).

Fig.6. Gráfica de infectados en Galicia.
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Aquí mostramos unha gráfica que representa a evolución da nosa
simulación inicial co modelo SIR da Covid-19 en Galicia (fig. 7.),
durante un período de dous meses (xaneiro e febreiro). A liña de in-
fectados, durante os primeiros días,  non presenta ningún cambio.
Hai algún caso, pero non é alarmante, ata que pola metade vemos
como comeza a medrar. Porén,  unha vez alcanzado o pico de infec-
tados, a curva vai diminuíndo de maneira máis lenta da que subiu, é
dicir, apreciase unha evolución desigual. Os datos determinados a
partir do modelo SIR permítennos coñecer como evolucionaría a
pandemia sen medidas de restrición. 

Fig.7. Gráfica da nosa simulación inicial da COVID en Galicia.

No caso de Vila de Cruces realizamos o mesmo proceso, pero ao
tratarse dun contexto de poboación máis reducido có de Galicia, o
pico de infección é máis próximo ao inicio da pandemia, é dicir, ao
primeiro día. Os casos comezarían a aumentar de forma repentina
de xeito máis rápido que no caso anterior, o de Galicia. Cando se
produce o pico de infectados,  á altura do día 24, contabilizaríanse
2.285 casos, rexistrando 240 casos máis que o día anterior.
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Fig.8. Gráfica de infectados en Vila de Cruces.

A continuación  (fig.9.),  podemos  ver  como tería  evolucionado  a
pandemia en Vila de Cruces, sempre baseándonos na nosa simula-
ción.  Como se pode apreciar,  a liña que representa os individuos
susceptibles vai diminuíndo a medida que pasan os días. Pola contra,
o número de recuperados aumenta cada vez máis, ata que chega un
punto no que parece estabilizarse. A curva de infectados alcanza un
pouco máis dos 2.000 casos e, como aparece reflectido na gráfica,
esta aumenta con máis rapidez da que despois vai baixando. Os pri-
meiros días os casos son case insignificantes, pero 15 días despois
do inicio da pandemia o número de contaxiados comezaría a subir.
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Fig.9. Gráfica de evolución da COVID en Vila de Cruces 

Seguidamente, faremos varias simulacións de distintos escenarios
para comparar a evolución da pandemia.

Fig.10. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 1 - Galicia).

A seguinte gráfica (fig. 11.) mostra a evolución durante un período
de 75 días, o que equivale a dous meses e medio aproximadamente.
Como pode apreciarse, o pico de infectados prodúcese no día 35,
case un mes despois desde o inicio da pandemia, no cal se rexistran
un  total  de  59.275  novos  casos.  Xusto  no  pico  da  pandemia,  o
número  total  de  individuos  infectados  ou  enfermos  ascende  a
1.181.228 persoas.

Posteriormente, realizamos o erro entre os infectados deste esce-
nario  e  os  infectados  reais.  O  resultado  da  media  do  erro  e  de
218.476 infectados.
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Fig. 11. Gráfica de infectados do Escenario 1.

No escenario 2 partimos con 25 infectados, un grupo de amigos que
voltaron de viaxe de Madrid. Ao igual que no caso anterior, conta-
mos cunha taxa de transmisión de 0.667 e unha taxa de recupera-
ción de 0.167. Os datos parecen representados na seguinte táboa:

Fig. 12. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 2 - Galicia).

A seguinte gráfica (fig. 13.) mostra a evolución durante un período
de 75 días, o que equivale a dous meses e medio aproximadamente,
no  número  de  individuos  susceptibles,  infectados  e  recuperados.
Como pode apreciarse, o pico de infectados prodúcese no día 31,
xusto un mes despois desde o inicio da pandemia, no cal se rexis-
tran un total de 187.531 novos casos. Xusto no pico da pandemia, o
número  total  de  individuos  infectados  ou  enfermos  ascende  a
1.180.477 persoas.

Comparando estes datos cos datos reais correspondentes a este
período de tempo, apreciamos unha marxe de diferenza de 218.754
infectados, unha cifra relativamente alta. 
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Fig. 13. Gráfica de infectados no Escenario 2.

Por último, no escenario 3, partindo de 2.700.629 persoas presentes
en Galicia, simulamos un caso no que o primeiro día contamos con
50 infectados, un grupo de persoas procedentes dun avión que vol-
vía de Valencia. Ao igual que nos dous primeiros escenarios, conta-
mos cunha taxa de transmisión de 0.667 e unha taxa de recupera-
ción de 0.167. Estes datos, do mesmo xeito que nos escenarios 1 e
2,  implican unha taxa básica de reprodución de 4.  Aparecen repre-
sentados estes datos na seguinte táboa:

Fig. 14. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 3 - Galicia).

Na seguinte gráfica (fig. 15.) podemos observar a evolución durante
un período de 75 días, o que equivale a dous meses e medio aproxi-
madamente, no número de individuos susceptibles, infectados e re-
cuperados. Como pode apreciarse, o pico de infectados prodúcese
no día 30, un día antes de cumprir un mes desde o inicio da pande-
mia, no cal se rexistran un total de 11.648 novos casos. Xusto no
pico da pandemia, o número total de individuos infectados ou enfer-
mos ascendería a 1.181.630 persoas. 
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Ao realizar a diferenza entre os casos reais e os obtidos mediante o
noso modelo, podemos observar unha diferenza de 218.265 infectados.

Fig. 15. Gráfica de infectados no Escenario 3.

Con isto,  despois  de  observar  as  tres  gráficas  que  representan  o
número de persoas infectadas en tres posibles escenarios distintos,
podemos ver que a diferencia prodúcese exclusivamente no número
inicial de contaxiados e, por conseguinte, o número de persoas sus-
ceptíbeis, que van diminuíndo. Isto é, a maior número de persoas in-
fectadas, menor será o número de persoas susceptíbeis a infectarse.

Agora faremos unha análise das tres gráficas procedentes cada
unha dun dos tres escenarios, nas que están representadas as persoas
infectadas só no período dun mes. Neste caso, o mes de xaneiro.
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Fig. 16. Gráfica da evolución dos tres escenarios no mes de xaneiro.

Na gráfica anterior (fig. 14.) podemos ver como a liña de infecta-
dos,  representada  só  do  mes  de  xaneiro,  cambia  en  función  do
número de persoas inicialmente contaxiadas. 

No Escenario 1, a curva comeza a coller forza chegando case á
altura do día 25, uns días antes de rematar o mes de xaneiro. Porén,
a curva do Escenario 2, ao contar con 25 infectados inicialmente,
podemos apreciar como comeza a medrar días antes, concretamente
no día 19. No Escenario 3, partindo da base de que o primeiro día
de pandemia había xa 50 infectados, podemos observar que a curva
está por riba das outras dúas, sendo a que máis pronto comeza a
medrar.  Con isto, podemos destacar un dato importante, e é que
cantas máis persoas infectadas ao inicio da pandemia, a rapidez coa
que esta se propagará será moito máis acelerada e como consecuen-
cia, deixará cifras de contaxios moi altas en menos tempo. 

Unha vez rematado este proceso coa poboación galega, faremos
o mesmo coa de Vila de Cruces, que conta cun total de 5.208 habi-
tantes e onde o número inicial de infectados queda fixado en cinco
persoas.  Ademais,  dispoñemos dunha taxa de transmisión (β)  de
0.667 e unha taxa de recuperación (γ), de 0.167. Na seguinte táboa
amosamos representados estes datos na folla de cálculo, necesarios
para obter os nosos resultados.
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Fig. 17. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 1 - Vila de Cruces)

Na seguinte gráfica (fig. 16), ao igual que no primeiro escenario cos
datos de Galicia, mostraremos a evolución no número de persoas
infectadas, susceptibles e recuperadas nun período de 75 días.

Como podemos ver, o pico de persoas contaxiadas prodúcese no
día 20, aínda non a un mes do comezo da pandemia, no cal se rexis-
traron 2289 novos casos por COVID-19. Ao contrario que en Gali-
cia, en Vila de Cruces, no pico da pandemia os casos descenden a
60 contaxios.

Fig. 18. Gráfica de infectados no Escenario 1.

No escenario 2 partimos,  como en Galicia,  de 25 infectados,  ao
igual que anteriormente, contamos coa mesma taxa de transmisión e
de recuperación. Aparecen mostrados os datos na seguinte táboa:

Fig. 19. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 2- Vila de Cruces).
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Ao igual que no escenario anterior, manifestaremos a evolución do
número de casos susceptibles, infectados e recuperados.

Fig.20. Gráfica de infectados no Escenario 2.

Por último, no escenario 3, simulamos un caso no cal o primeiro día
contamos con 50 infectados;  como anteriormente contamos coas
mesmas taxas, xa mencionadas. Aparecen ilustrados estes datos na
seguinte táboa:

Fig. 21. Representación dos datos na folla de cálculo (Escenario 3- Vila de Cruces).

A continuación, mostraremos a gráfica de cómo sería a evolución
da pandemia no escenario 3.
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Fig. 22. Gráfica de infectados no Escenario 3.

Como resumo, podemos destacar que os tres gráficos que represen-
tan o número de persoas infectadas en tres escenarios distintos pre-
sentan unha diferencia no número inicial de contaxiados. Por esta
razón, o número de persoas susceptíbeis van diminuíndo. É dicir, a
maior número de persoas infectadas, menor será o número de perso-
as susceptibles de se contaxiaren.

A continuación, faremos un estudo das tres gráficas pertencentes
cada unha a un dos tres posibles escenarios, nas que se mostran re-
presentadas as persoas infectadas no período dun mes, neste caso, o
mes de xaneiro.
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Fig.23. Gráfica de evolución dos tres escenarios no mes de xaneiro.

3. Conclusións

O modelo SIR foi útil para poder determinar como a COVID-19
pode evolucionar nunha poboación tendo en conta que partimos dun
infectado. Grazas á súa simplicidade puidemos aplicar un mesmo
modelo de ecuacións (fig.2) tanto para Galicia como para Vila de
Cruces. Grazas aos cálculos obtidos, chegamos á conclusión de ba-
rallar o tempo que tarda un infectado de Covid en recuperarase. Isto
dependerá de certos aspectos, que virán dados pola gravidade dos
síntomas que se presenta durante o trámite da infección. 

Aínda que non se teñen en conta algúns parámetros como o tem-
po de recuperación ou o número de individuos que estarán expostos
á enfermidade,  as  gráficas  obtidas  son o suficientemente exactas
para coñecer a evolución e a gravidade da pandemia. 

Ao non contar con medidas de contención no noso modelo, as
diferenzas entre os nosos datos e os datos reais son moi altas. Hai
que ter en conta que o modelo SIR que implementamos reproduce

un  contexto  de  propagación  con  parámetros  β  e  γ que  dan  un

número básico de reprodución R0=4, o que no contexto Covid só

se dá en ausencia de medidas de contención da enfermidade. Neste
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sentido, o uso de máscaras e a distancia de seguridade axudou a re-
ducir o número de contaxios, que poderían chegar a 1.000.000 en
Galicia nun só día. 

Coa taxa de reprodución podemos saber canta xente é susceptible
ao contaxio, que neste caso é de catro persoas por persoa infectada e
sen empregar medidas de seguridade, un número moi elevado.

4. Bibliografía / Webgrafía

El modelo SIR, un enfoque matemático de la propagación de infecciones. Cuaderno de la

cultura científica. Recuperado o 29 de abril do 2021 do sitio Web:

https://culturacientifica.com/2020/08/24/el-modelo-sir-un-enfoque-matematico-de-la-propa-
gacion-de-infecciones/

Sinc. Un modelo, un teorema y teoría de juegos contra el coronavirus.Recuperado o 29 de

abril do 2021 do sitio Web:

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Un-modelo-un-teorema-y-teoria-de-juegos-contra-el-
coronavirus

Wikipedia. Modelo SIR.Recuperado o 29 de abril do 2021 do sitio Web:

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_SIR
Blog IMUS. Análisis del Covid-19 por medio de un modelo SEIR.Recuperado o 29 de abril

do 2021 do sitio Web:

https://institucional.us.es/blogimus/2020/03/covid-19-analisis-por-medio-de-un-modelo-seir/
Análisis de la posible evolución de la epidemia de coronavirus COVID-19 por medio de un

modelo SEI. Recuperado o 29 de abril do 2021 do sitio Web: 

https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Archivo?C_BINARIO=12051
Predicciones de un modelo SEIR para casos de COVID-19 en Cali, Colombia. Recuperado o

29 de abril do 2021 do sitio Web: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v22n2/0124-0064-rsap-22-02-e203.pdf

108



Distribución de probabilidade

da curva de casos COVID

Datorre-Espigó, I.; Guzmán-Gómez, N.;

Vázquez-López, D.

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N  

Resumo. Con este traballo buscamos analizar os da-
tos da primeira vaga da pandemia e axustar coa fun-
ción de distribución normal e lognormal para obter o
modelo que mellor describe os datos.

Abstract. This essay seeks to analyse the data from
the first wave of the pandemic and to adjust with
the normal and lognormal distribution function to
obtain the model whichbest describes the data.

1. Introdución

A distribución de probabilidade é aquela que determina a probabili-
dade de cada un dos sucesos dunha variable aleatoria. Formalmente,
unha variable aleatoria é unha función que asigna un número real a
cada evento no espazo da probabilidade. Existen dous tipos de dis-
tribucións  de probabilidade:  discretas  e  continuas.  Neste  traballo
traballaremos  sobre  dous  exemplos  de  distribucións  continuas:  a
normal e a normal logarítmica.

A distribución normal é aquela que usa variables cuantitativas
continuas, tomando así calquera valor comprendido entre -∞ e +∞.
Para  representar  a  función  da  distribución  emprégase  a  función
gaussiana ou campá de Gauss, onde a media dos valores obtidos si-
túase no centro, no punto máximo de dita función, e divídea en par-
tes iguais. Este modelo aproxima o valor dunha variable aleatoria a
unha situación ideal, dependendo da media e da desviación típica.
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Fig.1. Gráfica estándar da  función gaussiana.

A distribución normal logarítmica, tamén chamada distribución de
Galton, é unha distribución cuxo logaritmo está normalmente distri-
buído, é dicir, se X é unha variable aleatoria cunha distribución nor-
mal, entón, se X é unha variable con distribución lognormal, entón
log(X) ten distribución normal. Este tipo de distribución é aplicable
cando a cantidade de interés debe ser positiva.

A función de distribución asigna valores de probabilidade aos su-
cesos dun experimento aleatorio. Pódese dicir que a distribución de
probabilidade mantén unha relación estreita coas distribucións aleato-
rias, posto que esta describe como se espera que varien os resultados. 

Empregando  as  dúas  distribucións  anteriores,  analizaremos
como variable aleatoria o número de casos da COVID rexistrados
en Galicia e España durante a primeira vaga da enfermidade para
saber a cal delas se axustaría mellor o conxunto de datos.

2. Análise dos datos

Partindo dos datos diarios da primeira vaga da COVID-19 en Es-
paña, analizaremos a distribución á que mellor se axusten, á normal
ou á lognormal.

O primeiro que fixemos para a análise foi estratificar os casos
para conseguirmos unha aproximación da curva de casos, que nos
dá información visual da distribución dos datos. A seguir comeza-
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mos calculando os parámetros da distribución normal, como son a
media e a desviación. Para calcular esta desviación típica, tomamos
o conxunto de datos e empregamos a función DESVEST do Excel.

Media 171.6091879

Desv. Típica 425.6939783

Fig.2. Media e desviación típica en España.

Con estes parámetros continuamos construíndo a función de densi-
dade da distribución normal. Para isto aplicamos  a función DIS-
TR.NORM. Esta función permite obter a función de densidade a
partir dos valores dos casos, da media e da desviación típica.

Fig.3. Gráfica da función de distribución normal de España.

A continuación, calculamos a distribución teórica de probabilidade
de Weibull para así comparala coa función de distribución. O que
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facemos é seleccionar o número do día no que está e dividilo entre
o número de días totais. 

F (x ;k ; λ)=1−e
−( x

λ
)

k

Fig.4. Función de distribución Weibull

Despois,  calculamos os valores da diferenza para así ter unha esti-
mación do erro, empregamos a función do valor absoluto restando a
nosa distribución teórica e a nosa distribución normal.

Unha vez realizados estes cálculos, para conseguir obter a diferen-
za máxima, é dicir, o valor que máis se desvía, o que facemos é em-
pregar a función MAX e seleccionar todos os valores da diferenza.

Por último, para calcular a nosa diferenza media, ou sexa, o pro-
medio  de  desviación  dos  nosos  valores,  empregamos  a  función
PROMEDIO  dos  nosos  valores  da  diferenza.  Ademais,  creamos
unhas  gráficas  de  función  de  distribución  e  distribución  teórica
(Weibull). 

Dif. máxima 0.3432093341

Dif. media 0.1628024738

Fig.5. Diferenza máxima e media en España.

Desta forma axustamos os datos de casos diarios a unha distribu-
ción normal, cun erro medio de 0.162. Queremos comparalo cun
axuste por distribución lognormal para saber cal describe mellor a
curva de casos da Covid. Neste caso, comezamos facendo o cálculo
do logaritmo neperiano do noso conxunto de datos. Para conseguir
os valores da función lognormal e estimar cal se axusta máis empre-
gamos os mesmos calculos que antes, mais neste caso partindo dos
resultados do logaritmo.
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Fig.6. Gráfica da función da distribución lognormal de España.

Dif. media normal 0.1628024737

Dif. media lognormal 0.0280293925

Fig.7. Comparación da diferenza media en España

Á vista destes resultados, os datos de casos Covid diarios do estado
español responden mellor a unha distribución lognormal, pois pre-
sentan un erro medio de 0.028, menor que coa distribución normal.

Unha vez obtidos os resultados a nivel español realizamos dis-
tintas probas axustando os casos dalgunhas comunidades en concre-
to e ver como se desenvolve a curva nestes. Primeiramente, partire-
mos dos datos diarios de Galicia e realizaremos os cálculos ante-
riormente empregados para adiviñar a curva que máis se aproxima,
a distribución normal ou a lognormal.

A primeira comprobación será cos cálculos segundo a dis-
tribución normal. Para iso, calcúlase a media e a desviación típica
do total.  Con estes  cálculos  realizados calculamos a distribución
normal en función da densidade.
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O primeiro paso que levamos a cabo foi ordenar e estratificar o
conxunto de datos, calcular a frecuencia en cada un e representar o
histograma  dos  casos  de  COVID  na  primeira  vaga  a  nivel  au-
tonómico, en Galicia. Isto realízase para obter unha primeira impre-
sión visual da distribución de datos.

O seguinte obxectivo é saber a distribución á que máis se achega
calculando a máxima diferenza entre cada unha delas e avaliar a
adecuación da curva, comezando por axustar os datos á distribución
normal.

O primeiro que fixemos para o axuste desta curva foi calcular os
parámetros da distribución normal, a media e a desviación típica
que serán necesarios para calcular a función de densidade e a fun-
ción de distribución normal.

Media 62.0546448

Desv. Típica 96.8505548

Fig.8. Media e desviación típica en Galicia.

Seguidamente calculamos a función de distribución, ou función de
distribución acumulada, do mesmo modo que a anterior (indicando
o intervalo do número de casos, a media e a desviación típica).
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Fig.9. Gráfica do axuste normal dos casos diarios COVID galegos.

Unha vez obtidas esas funcións calculamos a distribución de Wei-
bull e comparámola coa gráfica de función de distribución e con-
xunta de distribución normal.

Fig.10. Gráfica de comparación entre a F.distr.Normal e a F.teórica de prob. de Galicia.

115



Marco Numérico IV

Por último calculamos a diferenza máxima e diferenza media entre
a distribución teórica e a normal.

Dif. máxima 0.2771732725

Dif. media 0.1298779311

Fig.11. Diferenza máxima e media en Galicia.

Unha vez obtida a gráfica de casos coa distribución normal, realiza-
mos o axuste dos datos á distribución lognormal, calculando a fun-
ción de densidade, a función de distribución normal e a teórica de
probabilidade para os datos logtransformados.

Fig.12. Gráfica cos valores dos casos despois de facer o logaritmo.

Por último, calculamos a diferenza puntual e diferenza máxima en-
tre a distribución teórica e a lognormal, e observamos que tipo de
distribución é a máis adoptada para a curva de datos da COVID-19
durante a primeira vaga en Galicia.

116



Distribución de probabilidade da curva de casos COVID

Fig.13. Gráfica da función de distribución lognormal de Galicia.

Dif. media normal 0.1298779311

Dif. media lognormal 0.1221500705

Fig.14. Comparación da diferenza media en Galicia.

Novamente, estes resultados permiten afirmar que os casos diarios
Covid de Galicia seguen unha distribución de tipo lognormal.

Cos datos totais de casos en España decidimos realizar os axus-
tes das curvas de distribución na comunidade con menos e máis in-
cidencia, sendo estas Ceuta e Madrid, respectivamente.

Con cada unha das comunidades autónomas realizamos os mes-
mos axustes e cálculos que cos  datos de Galicia,  sendo estas  as
gráficas resultantes.
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Fig.15. Gráfica da función de distribución normal de Ceuta.

Fig.16. Gráfica da función de distribución lognormal de Ceuta.

Dif. media normal 0.1157601573

Dif. media lognormal 0.3173096646

Fig.17. Comparación da diferenza media en Ceuta.
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Fig.18. Gráfica da función distribución normal de Madrid.

Fig.19. Gráfica da función de distribución lognormal de Madrid.

Dif. media normal 0.1126996943

Dif. media lognormal 0,3208128626

Fig.20. Comparación da diferenza media en Madrid.

119



Marco Numérico IV

Despois de facer todos os cálculos podemos observar nas gráficas que
nuns casos axustase máis a función lognormal e noutros a normal.

3. Conclusións

Ao obter os valores das funcións normal e lognormal para os casos
de España  podemos observar que o caso da función lognormal é a
que mellor se axusta á curva de casos da COVID-19, pois presenta
menos erro promedio.

Mais no caso das comunidades autónomas de Ceuta (ver Fig.17)
e Madrid (ver Fig.20) sucede ao contrario xa que é a distribución
normal a que presenta menos erro. Isto pode ser debido a diversos
factores: se ben Ceuta presenta unha poboación máis reducida en
comparación co conxunto do estado, o que pode afectar á distribu-
ción de casos, Madrid tamén se puido ver afectada por pautas de
propagación  da  enfermidade  vencelladas  ás  decisións  políticas  e
protocolos sanitarios específicos aplicados na comunidade. 
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Estratexia de contención ante a pandemia.

Unha solución desde teoría de xogos

Gago-Verde, N.;Moire-Iglesias, I.;

Vila-Mouriño, X. 

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo.  Con este traballo, pretendemos determi-
nar cal é a mellor estratexia para abordar a situa-
ción da pandemia empregando a teoría de xogos. A
medida do confinamento xeral foi moi discutida e
hai voces que sinalan que sería mellor opción apli-
car restricións máis suaves, tratando de conciliar a
economía e a saúde. A teoría de xogos é unha área
das matemáticas que nos permite definir cales son
as mellores estratexias ante unha situación de con-
flito con intereses en colisión.

Abstract. This essay aims at stating the best strate-
gy to address the pandemic situation is, by means
of the game theory. The measure of general confi-
nement has been highly controversial and there are
voices pointing out that it would be better to apply
softer restrictions, trying to reconcile economy and
health. Game theory is an area of mathematics that
allows us to find the best strategies in a situation of
conflict with interests in collision.

1. Introdución

A teoría de xogos é un área das matemáticas aplicadas que emprega
modelos para analizar a interacción en estruturas formalizadas de
incentivos  (o  coñecido  como  “xogos”).  Esta  teoría  converteuse
nunha ferramenta importante na economía e contribúe a entender
mellor a conduta humana na toma de decisións. Propón que debe
haber unha maneira racional de xogar a calquera “xogo” ou situa-
ción de conflito de intereses. Ademais estuda a elección do compor-
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tamento óptimo dun individuo cando os custos e beneficios de cada
opción non se fixan de antemán senón que dependen das opcións
doutros individuos. Na teoría dos xogos, a matriz de pagos é unha
matriz que resume a información dada polas funcións de pago nun
xogo como no presentado no dilema do prisioneiro. 

O creador do concepto é o matemático John Nash quen no ano 1951
logrou demostrar que en todo xogo onde os participantes poden es-
coller  entre un número finito  de estratexias  sempre existirá  polo
menos un equilibrio de Nash.

John Forbes Nash (1928-2015) foi un matemático estadouniden-
se, profesor na universidade de Pinceton. Naceu en Bluefield, Vir-
xinia,  e  a  súa  infancia  correspóndese  coa  que  hoxe  en  día  atri-
buímos a un neno superdotado para os estudos.

A súa principal contribución á teoría de xogos foi o estudo dos
chamados equilibrios de Nash. Defínense como a combinación de
estratexias tales que non hai ningún incentivo para que os xogado-
res se desvíen da súa elección. Esta será a mellor opción que un xo-
gador pode tomar, tendo en conta a decisión doutros xogadores e
onde un cambio de decisión dun xogador só conducirá a un resulta-
do peor se os outros xogadores sucumben á súa estratexia. 

Polo tanto, un equilibrio de Nash é unha combinación de crenzas
acerca das estratexias e as opcións do outro xogador.

Debemos destacar que baixo o equilibrio de Nash non necesaria-
mente se obtén a maior ganancia para todos os xogadores en con-
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xunto. Só se cumpre que cada un responda de maneira racional ante
a estratexia dos demais. En moitos casos, aos individuos gustaría-
lles poder obter outra elección con maiores ganancias pero non de-
ben facelo xa que conleva o risco de ser traicionados.

O dilema do prisioneiro é probablemente o xogo máis utilizado
na teoría de xogos. O seu uso trascendeu a moitos eidos como a
economía, a psicoloxía ou a bioloxía. Foi bautizado en 1950 por Al-
bert W. Tucker, que o desenvolveu a partir de traballos anteriores.
Tucker realizou importantes contribucións á topoloxía, teoría de xo-
gos e á programación lineal.

Un dos exemplos máis coñecidos dos equilibrios de Nash é o
célebre dilema do prisioneiro. Nel descríbese unha situación na que
dous prisioneiros, sospeitosos de roubo, pasan a estar en custodia da
policía. Non obstante, os policías non teñen suficientes probas para
condenalos nese crime, só para condenalos polo cargo de posesión
de bens roubados, que conleva unha pena moito menor.

Se ningún deles confesa,  é dicir,  se cooperan entre si,  ambos
serán sentenciados á pena menor, un ano de prisión cada un. Débese
ter en conta que a policía interrogaraos en salas diferentes, sen posi-
bilidade de comunicación en ningún momento, polo tanto que terán
unha información imperfecta. A policía tratará de convencer a cada
prisioneiro para que confese o crime, ofrecéndolles saír libres de
súpeto, mentres que o outro prisioneiro sería condeado a unha pena
de dez anos. Se ambos prisioneiros confesan, cada preso será con-
denado a oito anos de prisión. Ofréceselles o mesmo trato a ambos
os dous prisioneiros, ambos coñecen as consecuencias de cada ac-
ción e son conscientes de que ao outro prisioneiro se lle ofreceu o
mesmo trato. 

Debido á incomunicación dos presos,e que deberán tomar a súa
decisión ao mesmo tempo, considérase un xogo simultáneo, e pode
analizarse  empregando  a  forma  estratéxica,  como  mostraremos
nunha matriz de xogo adaptada aos nosos cálculos.    

Cada prisioneiro analizará a súa mellor estratexia dada as posibles
estratexias do outro prisioneiro. O prisioneiro 1 (P1) ten que analizar
o que P2 vai facer, co fin de elixir a mellor estratexia. Se P2 confesa
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(P2c), P1 obten un pago de (-8) ou (0), e se mente (P2m) obtén (-10)
ou (-1). Pódese ver fácilmente que P2 elixirá confesar, xa que lle re-
sulta máis favorable. Polo tanto, P1 debe elixir a mellor estratexia
dado que P2 elixirá confesar. Pode confesar cun pago de (-8) ou men-
tir cun pago de (-10). O máis racional para P1 é confesar. Procedendo
á inversa, analízanse as crenzas que P2 ten sobre as estratexias de P1,
o que nos leva ao mesmo punto: o racional para P2 é confesar. Polo
tanto “confesar” é a estratexia dominante sendo o equilibrio de Nash
neste xogo, xa que se trata da estratexia máis racional para ambos
prisioneiros en termos de minimización de risco.

2. Análise dos datos

No noso artigo aplicaremos o modelo de teoría de xogos ao contexto
COVID. Os nosos xogadores son país A e país B, e no conflito con-
tención-confinamento analizaremos que estratexia induce o equilibro
de Nash. Aplicando o dilema ao noso caso particular,  empregare-
mos a teoría de xogos para decidir cal é a mellor estratexia que de-
ben escoller os dous países. É de supoñer que os dous países A e B
teñen que tomar unha desas dúas decisións e, ante o avance da pan-
demia, debe facerse moi rápidamente, polo que os países veciños A
e B non teñen tempo de consensuar unha decisión conxunta.

Se ben no caso do dilema do prisioneiro, a mellor estratexia en-
focábase a asumir menos riscos de pena, no noso caso baséase en
asumir menos custos. Ademais, como no dilema do prisioneiro o
único que saben os outros países é que o outro debe ser racional e
obxectivo á hora de tomar as decisións e que os custos para ambos
serán análogos.

No noso caso particular modelizamos a matriz de pagos a partir
da distribución de custos proposta: Se se toma a medida de confina-
mento, atopámonos con dous casos de representación dos datos. O
primeiro é a posibilidade de que ambos países decreten o confina-
mento. Neste caso,  o custo desta medida será de 80 ( é dicir, -80 na
matriz de pagos).
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Por outro lado, se só un país decreta o confinamento, a medida
terá un custo de 100 para ese país xa que é de supoñer que deberá
reforzar as fronteiras para evitar tránsitos entre países veciños (-100
na matriz de pagos).

País B
Confinamento Contención

País A
Confinamento -80, -80 -100, -60

Contención -60 -100 -40, -40

Fig. 1 Matriz de pagos 

Ante a medida de contención, voltaríamos a ter outros dous casos.
No primeiro , que se produciría se ambos decretan a medida de con-
tención, o custo sería de 40 para cada un (-40 na matriz de pagos).
Pero se só un deles decreta contención, o custo sería 60 (-60 na ma-
triz de pagos), xa que ten que afrontar certos investimentos en ma-
teria de sanidade e investigación da enfermidade,  a  maiores  dun
gasto en forzas de seguridade para garantir que as medidas de con-
tención se cumpren en todo o país.

País A País B
cf = -80 cf = -80
cf = -100 cf = -60
cf = -60 cf = -100
cf = -40 cf = -40

Fig. 2 (ct: contención ; cf: confinamento)

Partindo da base de que ambos países son racionais e non teñen
coñecemento dos movementos que realizará o outro país podemos
observar que:

Se ambos escollen confinamento, esta estratexia aínda que contaría
co equilibrio de Nash entre os dous países, non sería a mellor estrate-
xia para ambos xa que ambos incorren nuns gastos moi elevados.

Se un país escolle contención e outro confinamento, quen esco-
lla contención obterá uns custos máis baixos que o que escolla con-
finamento xa que os valores da situación teórica que se formula
nesta matriz indican un custo maior para controlar o confinamento.
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Analizadas todas as estratexias posibles observamos que a estra-
texia dominante, a cal sería máis racional para ambos países, é con-
tención, xa que tanto se o país A tomase esa opción, ou o país B,
ambos os dous sairían beneficiados nas súas decisións. Como ve-
mos na nosa matriz de pagos anterior (Fig.1) se o país “X” escolle
contención sempre incorrerá nuns datos máis baixos, tanto se existe
o equilibrio de Nash, como se o outro país escollese confinamento.

 Polo tanto PAct, PBct é o equilibrio de Nash neste caso xa que é
o conxunto das mellores estratexias nas cales ambos países sairían
sempre gañando, reducindo os seus custos ao mínimo polo que nin-
gunha outra estratexia será máis beneficiosa para ningún dos dous.  

País B
Confinamento Contención

País A
Confinamento -80, -80 -60, -100

Contención -100, -60 -40, -40

Fig. 3

Agora imos modificar os custos da matriz de pagos para ver se,
noutra situación, se mantería o equilibrio.

Neste segundo caso os datos de referencia que tomamos para a
realización da matriz de pagos foron cambiados. Se se toma a medi-
da de confinamento, temos dúas estratexias posibles que poden rea-
lizar o país A e B; unha delas é a posibilidade de que ambos países
decreten o confinamento, polo tanto o custo desta medida será de
80 ( é dicir, -80 na matriz de pagos), o mesmo que no caso 1. Por
outro lado, se só un país decreta o confinamento, a medida terá un
custo de 60 para ese país xa que os custos para reforzar as fronteiras
cos países veciños son menores que os custos realizados en sanida-
de polo país que decreta contención  (-60 na matriz de pagos).

Se se toma a medida de contención voltaríamos a ter outros dous
casos;  un deles  ocorrería  se  ambos decretan contención,  o  custo
sería de 40 para cada un (-40 na matriz de pagos). Pero se só un de-
les decreta contención, o custo para ese país sería de 100 (-100 na
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matriz de pagos), xa que, como dixemos anteriormente, os custos
para reforzar a sanidade serían máis elevados. 

País A País B
cf = -80 cf = -80
cf = -60 cf = -100
cf = -100 cf = -60
cf = -40 cf = -40

Fig. 4 (ct: contención ; cf:confinamento) 

Tendo en conta que ambos países son racionais e non teñen coñece-
mento dos movementos do outro país podemos observar que:

Se un país decreta confinamento e outro contención, o país que
decrete confinamento incurrirá nuns custos menores que o país que
decrete contención xa que, como vemos na matriz de custos, este
necesitará unha maior inversión para reforzar a sanidade.

Se ambos escollen contención, aínda que os custos reflexados na
matriz sexan os máis inferiores, non sería unha boa estratexia por-
que, ao non coñecer os movementos do outro país, trataríase dunha
xogada demasiado arriscada na cal a posibilidade de ter un custo ou
sacrificio elevado para o país (-100) é maior. 

Analizadas todas as estratexias posibles observamos que a estra-
texia dominante, a cal sería a máis racional para ambos países, é
confinamento, polo que PAcf, PBcf é o equilibrio de Nash nesta
matriz xa que é o conxunto das mellores estratexias porque non hai
ningunha estratexia máis beneficiosa para ambos países. 

Con todo isto, non se trata de ver qué matriz é mellor, xa que
ningunha o é, senón de ver que é o que ocorre en cada unha das si-
tuacións. Con todo isto observamos que a matriz de pagos que me-
llor representa a realidade e , daquela, a que parece ser a mellor es-
tratexia ou equilibrio de Nash é a matriz correspondente coa Fig.1 .
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3. Conclusións

Para rematar debemos de ter en conta dúas posicións, que se dife-
rencian en pequenos matices. Para esta explicación debemos expor
dúas situacións, por unha parte, que ambos os dous países sexan to-
talmente independentes económicamente, xa sexa entre eles ou con
outros terceiros, como no caso de Corea do Norte e Corea do Sur. E
por outra parte, considerar que os países son dependentes, que sería
o factor que tivemos en conta durante as nosas investigacións. O
máis común no contexto de globalización no que vivimos é a se-
gunda opción, xa que as decisións que se toman nun país repercu-
ten, en maior ou menor medida, noutros.

A diferenza que podemos observar en ambos os dous casos é
que, se son independentes, cada país buscaría acadar os mínimos
gastos posibles para non sufrir un golpe moi forte na súa economía.
Mais, por outra banda, se non son totalmente independentes dou-
tros, a maiores do obxetivo que teñen ambos países de reducir o
máximo posible os gastos, tamén buscarán atopar un equilibrio xa
que, como indicamos ao comezo, non teñen a posibilidade de saber
qué opción escollerá o outro país, e no noso estudo fixamos que os
países han de ser razoables nas súas decisións. Para paliar esta si-
tuación preséntase o equilibrio de Nash.

Comparando as dúas matrices deseñadas, observamos que ao va-
riar os pagos da matriz, cambiándoos de posición, o equilibrio de
Nash non se mantén. Isto dá a ver que a discusión sobre a mellor es-
tratexia ante a pandemia involucra moitos factores e, mesmo, debe
ser dinámica, adaptada en cada momento ás mudanzas de escenario.
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Intervalos de confianza para a media

de casos COVID diarios

Boix-Gende, R.; Cores-López, B.;

Otero-Martínez, C.. 

I E S  MA RCO  DO  CA MBA L L Ó N

Resumo.  Con este  traballo  buscamos  estimar  os
intervalos de confianza para a media de novos ca-
sos COVID diarios,  sobre os  que asumimos que
seguen  unha  distribución  normal  con  desviación
típica descoñecida.

Abstract. This essay makes an estimate of the con-
fidence  intervals  for  the  average  of  daily  new
COVID cases, which as we assume, follow a normal
distribution with an unknown standard deviation.

1. Introdución

Tras o inicio da COVID-19 apareceu en Galicia o primeiro caso po-
sitivo o 6 de marzo de 2020. A partir deste chegaría unha notable
subida de casos ata acadar os que coñecemos a día de hoxe, cun to-
tal de máis de 100 mil casos e 2 mil falecidos.

Neste novo proxecto empregaremos os intervalos de confianza
co obxectivo de estimar unha media de casos COVID diarios en
Galicia, baseándonos en datos extraídos dende o inicio da pandemia
ata setembro do ano 2020. O intervalo de confianza é unha técnica
utilizada en inferencia estadística que permite fixar uns valores en-
tre os cales se encontrará a estimación puntual buscada. É dicir, os
valores fixados acoutan o rango entre o que se localiza o parámetro
poboacional, que ten un valor descoñecido. 

Os intervalos de confianza pódense obter para distintos tipos de dis-
tribución, entre os que se encontra a distribución normal, que emprega-

131



Marco Numérico IV

remos para obter o noso obxectivo. Tamén utilizaremos distintos tipos
de parámetros como a media. Mediante a utilización de determinadas
fórmulas obtéñense uns datos que conforman un intervalo de confian-
za, estes datos son representados gráficamente dando lugar a unha ca-
racterística forma acampanada. A desviación normal ten por media o

valor 0 (μ=0), mentres que  a súa desviación típica é 1 (σ=1).

Os intervalos de confianza obtéñense empregando o parámetro
de desviación típica. Estes serán calculados dunha forma concreta
dependendo de se a desviación típica é coñecida ou  é descoñecida. 

O intervalo de confianza con desviación típica coñecida obtense
mediante a expresión  da seguinte fórmula:

sendo:

σ  ⇒ Representa o resultado obtido tras realizar a desviación típica

do conxunto de todos os datos. 

n  ⇒ Fai referencia ao números de datos que empregamos. Neste

proxecto simplemente empregamos o 10% do total dos datos.
X  ⇒ Media dos “n” datos empregados.

zα /2⇒Percentil, determina o nivel de confianza do intervalo. 

O valor do parámetro α  denota unha probabilidade, xeralmente de

pequeno tamaño (os valores máis habituais son de 0.05, 0.01 e 0.1).
É un termo oposto ao valor de confianza xa que representa o erro

que se comete, o valor de α  é restado ao número 1 (o cal representa

o 100%) para así obter o valor de confianza. Daquela, αxoga un pa-

pel moi importante en canto á seguridade que pode aportar un inter-
valo de confianza.

Outra forma alternativa para o cálculo do intervalo de confianza
con desviación típica coñecida obtense mediante a seguinte expresión:
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[X−
c ⋅σ

√n ]
sendo:

X  ⇒ Refírese á media dos “n” datos empregados  

c  ⇒ Correspóndese co percentil empregado na fórmula alternativa

para o cálculo do intervalo de confianza.

Para calcular “c” empregamos a seguinte expresión

Fn−1(c)=
(1+δ)

2

O parámetro δ  representa o nivel de confianza que queremos utilizar,

os valores máis comúns son 0.95 e 0.99 (representan probabilidades

do 95% e 99%). Para calcular o valor de c elíxese un valor de δ (0.95

neste caso) e realízanse os calculos mediante a expresión anterior.

σ  ⇒ Representa o resultado obtido tras realizar a desviación típica

do conxunto de todos os datos.

n ⇒ Fai referencia ao número de datos que empregamos. 

2. Análise dos datos

Os datos que imos tomar para esta análise son os casos de COVID
diarios en Galicia. Xa que traballar co conxunto total de datos de
novos casos de Covid diarios sería moi complexo, realizamos unha
mostra a partir do conxunto de datos. A mostra de valores está con-
figurada a partir de datos alternos en secuencias 1-0-0. Unha vez
obtida a mostra, dispoñemos dun total de 61 datos. A mostra servirá
para elaborar un intervalo de confianza. A continuación calculare-
mos o intervalo de confianza cun nivel de confianza de 0.95 segun-
do o primeiro procedemento. En base aos nosos datos, temos que:
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X  ⇒ 62.73770492

n ⇒ 61

σ  ⇒ 96.8505548 

Za/2 ⇒ 1.65 (o valor de alpha é de 0.05, por tanto o nivel de confianza

é de 0.95) O valor de Za/2 obtense identificando o valor do nivel
de confianza nunha táboa de distribución normal tipificada.  

De maneira que o intervalo de confianza para a media con desvia-
ción típica coñecida é:

62.73770492 ±1.65 ⋅
96.85055548

√61
=

[42.27697421, 83.19843563].

Unha vez realizados os cálculos chegamos a determinar o valor da
media total de todos os casos de Covid de Galicia podemos afirmar
que  a  media  total  de  todos  os  casos  pertence  ao  intervalo
(42.27697421, 83.19843563) cun nivel de confianza do 0.95.

Fig.1. Representación dos valores entre os que se atopa os primeiros cálculos.

A continuación estimaremos cales é o intervalo de confianza median-

134



Intervalos de confianza para a media de casos COVID diarios

te o segundo procecemento. Neste caso empregaremos a expresión
alternativa do cálculo do intervalo de confianza con desviación típica
coñecida. O valor de c que empregamos correspóndese con 0.975 .

[62.73−
0.975 ⋅96.85

√61 ] =
[54.67741706, 70.79799278].

Obtemos que a media dos casos de Galicia áchanse entre o valor de
54.67741706 e de 70.79799278 cun nivel de confianza do 0.975.

      
Fig.2. Representación dos valores obtidos mediante a expresión 

A continuación realizaremos outra análise semellante, pero cambia-
remos a técnica de mostraxe. Nos primeiros cálculos, os datos son
elixidos alternativamente (secuencia de 1-0-0), mentres que neste
novo caso  utilizaremos unha alternancia maior (secuencia de 1-0-0-
0) no desenvolvemento dos nosos cálculos. Nesta nova mostraxe
obtéñense un total de 46 valores, mentres que no anterior utilizaba-
mos  15  valores máis.

Comezaremos calculando o intervalo  de confianza con desvia-
ción típica coñecida e para iso empregaremos a expresión orixinal
ou a expresada inicialmente neste artículo. 
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Os valores que empregamos son:

X  ⇒ 59

n ⇒ 46

σ  ⇒ 96.8505548

Za/2 ⇒1.65 (nivel de confianza dun 0.95, do que se obtén un valor positi-
vo de z extraído dunha t áboa de distribución normal tipificada)

59±1.65⋅
96.85055548

√46
= [35.43827166, 82.56172834].

No intervalo (35.43827166, 82.56172834) temos un nivel de confi-
anza do 0.975 de atopar a media total de novos casos diarios. A
continuación  empregaremos  a  expresión  alternativa  para  calcular
outro intervalo. Utilizaremos un valor de c de 0.975.

[59−
0.975 ⋅96.85

√46 ]= [45.077, 79.9227].

3. Conclusións

En relación ao estudo que realizamos a través dos intervalos de con-
fianza para  a media de casos diarios, os valores resultantes a partir
do  cálculo  da  desviación  típica  coñecida  son  (42.27697421,
83.19843563) cun nivel de confianza do 0.975. En cambio, empre-
gando a expresión alternativa para a desviación típica coñecida e
utilizando a mesma probabilidade do 0,975, os valores que obtemos
son (54.67741706, 70.79799278).    

Decidimos facer unha segunda mostraxe mantendo o nivel de confi-
anza. O intervalo resultante foi (35.43827166, 82.56172834). Utilizando
a expresión alternativa, o intervalo resultante foi (45.077, 79.9227).

Os intervalos de confianza supoñen unha técnica útil para a esti-
mación de certos parámetros de interese, como neste caso o é a me-
dia diaria de casos Covid. Con esta información podemos obter in-
formación relevante sobre a evolución global da pandemia. 
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