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número de reprodutibilidade com base em

dados epidemiológicos

Salvador

2016



Rejane Cristina Dorn
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Profa. Dra. Maria da Glória Teixeira
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Resumo

O número de reprodutibilidade basal, R0 , é um importante parâmetro relacionado à

medida de ocorrência de uma epidemia e à intensidade de transmissão de uma infecção,

definido como o número médio de novos casos secundários produzidos por um único in-

div́ıduo infectado em uma população totalmente suscet́ıvel. Nesse trabalho, fazemos uma

relação entre R0 de séries temporais dos casos reais de dengue em várias áreas da cidade

do Rio de Janeiro no ano de 2002 (a cidade é dividida em dez áreas) e fatores como IDH

(Indice de Desenvolvimento Humano) e mobilidade urbana, tendo obtido uma correlação

entre R0 e mobilidade, ao contrário do que acontece com incidência e IDH. O número de

reprodutibilidade basal foi obtido do método utilizado por Pinho et. al (Phil. Trans. R.

Soc. A 368, 2010) para a propagação de dengue para um sorotipo, que estabelece uma

relação entre R0 e a força de infecção (obtida a partir dos dados reais) para um modelo

de propagação da dengue. Além disso, estimamos a evolução temporal do número efetivo

de reprodutibilidade R(t) para a cidade do Rio de Janeiro e algumas capitais brasileiras

nas epidemias de dengue ocorridas em 2002 e 2007-2008, sinalizando a importância de

R(t) como uma medida que detecta a ressurgência da epidemia em algumas capitais (em

2003 no Rio de Janeiro). Encontramos uma forte relação entre R(t) e fatores climáticos

(pluviosidade e temperatura para Rio de Janeiro, Salvador, Palmas e Goiânia; umidade

para Natal). Finalmente, reformulamos um modelo de equações diferenciais generalizado

para até quatro sorotipos usando dados reais de epidemias de duas cidades das Américas,

calculando o valor de R0 e o parâmetro de coexistência de sorotipos para esses dados,

assim como a evolução temporal de R(t) para cada sorotipo.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue; Equações Diferenciais; Sorotipos.



Abstract

The number of baseline reproducibility Ro is an important parameter related to the extent

of an epidemic occurrence and the intensity of transmission of an infection, defined as the

average number of new secondary cases produced by a single infected individual in a fully

susceptible population. In this work, we make a relation between R0 of time series of real

cases of dengue in several areas of the city of Rio de Janeiro (the city is divided into ten

areas) in the year of 2002 and factors such as HDI ( Human Development Index) and

urban mobility, having obtained a correlation between R0 and mobility, in contrast to

incidence and HDI. The number of basal reproducibility was obtained from the method

used by Pinho et. Al (Phil. Trans. R. Soc. A 368, 2010) for the propagation of dengue to

a serotype, which establishes a relationship between R0 and the infection force (obtained

from the actual data) for a model of dengue spread. In addition, we estimated the

temporal evolution of the effective number of reproducibility R(t) for the city of Rio de

Janeiro and some Brazilian capitals in the dengue epidemics occurred in 2002 and 2007-

2008, signaling the importance of R(t) as a measure that detects the resurgence of the

epidemic in some capitals (in Rio de Janeiro in 2003). We found a strong relation between

R(t) and climatic factors (rainfall and temperature for Rio de Janeiro, Salvador, Palmas e

Goiânia; humidity for Natal. Finally, we reformulated a generalized differential equations

model for up to four serotypes using real epidemic data from two cities in the Americas,

calculating the value of R0 and the parameter of Coexistence of serotypes for these data,

as well as the time evolution of R(t) for each serotype.

KEYWORDS: Dengue; Differential equations; Serotypes.
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2.2.2 Número de reprodutibilidade basal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4 Discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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4.4.3 Número de reprodutibilidade efetivo para dois sorotipos . . . . . . . 107

4.4.4 Discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5 Considerações Finais 115



Lista de Figuras

1.1 Casos notificados de dengue e hospitalizações no Brasil, de 1986 a 2008.

Fonte: Barreto et. al. [33]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Fonte: DIVE/SC. . . . . . . . . 8

2.1 Mapa do Rio de Janeiro, com as divisões em áreas de planejamento. Fonte:
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3.5 (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Rio

de Janeiro e Salvador em 2002 (linha vermelha, Rio de Janeiro; linha azul,

Salvador.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.6 (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Rio de

Janeiro em 2007-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.7 Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo em 2007-2008

(Linha preta - taxa de mortalidade constante, igual a 0,0302 dia−1; Linha

vermelha - taxa de mortalidade variando semanalmente com a temperatura

média.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.8 Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t) em 2002

para dois diferentes valores de cm (linha preta, cm = 0; linha vermelha, cm

= 1) para (a) Rio de Janeiro e (b) Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.9 Série temporal (a e b) e evolução temporal do número de reprodutibilidade

efetivo (c e d) para Natal em (a)-(c) 2002 e (b)-(d) 2007-2008. . . . . . . . 72

3.10 (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Natal

em 2007-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.11 Série temporal do número de casos por semana em 2002 para (a) Campo
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Goiânia; (d) Palmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

11



3.13 (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade; (c) Temperatura Média para as cidade
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Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2 Tabela com os valores de R0, número de casos, incidência, mobilidade,
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Caṕıtulo 1

Introdução

Dengue é uma arbovirose transmitida por mosquitos do gênero Aedes sendo hoje a prin-

cipal arbovirose infecciosa reemergente no mundo, com uma estimativa de 390 milhões de

pessoas infectadas anualmente e cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco

[1], principalmente em páıses tropicais e subtropicais, onde condições ambientais, sociais

e climáticas favorecem a proliferação do mosquito vetor. Há quatro sorotipos distintos

(DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) desta arbovirose e os indiv́ıduos infectados por

um deles adquirem imunidade permanente para o sorotipo infectante, mas não para os

outros três. Em regiões com mais de um sorotipo circulante, as pessoas podem ser in-

fectadas por cada um dos quatro sorotipos no decorrer da vida [2]. São vários os fatores

responsáveis para o aumento da incidência da dengue no mundo. O aumento da população

e o crescimento desordenado das cidades, associada à carência de saneamento básico e ao

precário abastecimento de água, criam condições para o desenvolvimento do vetor [3],

através do armazenamento de água em tonéis e do acúmulo de reśıduos que podem reter

água, como embalagens descartáveis e pneus usados [4]. A expansão das viagens interna-

cionais e a facilidade de locomoção entre várias regiões contribuem para a disseminação

da doença [2], introduzindo o v́ırus em áreas não endêmicas [5]. A temperatura também

desempenha um papel importante pois sua elevação leva a um maior tempo de vida do

mosquito e menor peŕıodo de incubação extŕınseca do v́ırus da dengue [6], resultando em

uma maior densidade de mosquitos e consequentemente maior propagação do v́ırus.

A entrada no Brasil do v́ırus Chickungunya [7] e do v́ırus Zika em 2014 [8],

também transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, com uma posśıvel ligação do v́ırus

Zika com casos de recém nascidos com microcefalia no páıs, colocou em alerta a saúde
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pública mundial. O governo brasileiro criou um Plano Nacional de Enfrentamento ao

Aedes e à Microcefalia, incentivando a realização de pesquisas para o desenvolvimento de

tecnologias em diagnóstico e para a vacina contra o v́ırus Zika, assim como reforçando

as pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Também estão sendo realizadas

campanhas de conscientização da população e visita de agentes comunitários à regiões

endêmicas para eliminação dos criadouros dos mosquitos [9]. Nesse caṕıtulo iniciaremos

com uma revisão da história de epidemias da dengue no mundo, nas Américas e no Brasil.

Na seção seguinte, apresentaremos os aspectos principais da epidemiologia da dengue e

formas de controle. A última seção será dedicada aos aspectos principais da modelagem

matemática de epidemias de dengue.

1.1 Aspectos Históricos

A primeira descrição de uma doença com sintomas compat́ıveis com a dengue foram

encontrados em uma enciclopédia médica chinesa em 992 d.C., sendo chamada de ”ve-

neno da água” pelos chineses, que a associaram com os insetos voadores causadores da

doença [10, 11, 12, 13]. Os próximos registros sobre surtos de uma doença com sintomas

compat́ıveis com a dengue surge séculos mais tarde, nas Antilhas Francesas em 1635 e no

Panamá, em 1699 [10, 11]. Uma distribuição geográfica do v́ırus da dengue foi descrita um

século mais tarde, com epidemias em Batavia (atual Jakarta, Indonésia em 1779), Cairo

(Egito, 1779), Filadélfia (EUA, 1780), Madras (India, 1780) e Cádiz e Sevilha (1784-1788,

Espanha), Arábia, Pérsia e África (1780), apesar dos sintomas relatados também serem

compat́ıveis com infecção pelo v́ırus Chikungunya, também transmitido pelo Aedes aegypti

[11].

Essas epidemias ocorreram antes que laboratórios pudessem confirmar a infecção

por dengue ou o tipo de sorotipo circulante, sendo consideradas como epidemias de dengue

pelos sintomas descritos [11]. A utilização de embarcações maŕıtimas, com a expansão

comercial nos séculos XVIII e XIX, contribuiu para o transporte de criadouros do mosquito

e seres humanos para cidades portuárias em diversas regiões do mundo [5, 14]. Em 1780, o

médico Benjamim Rush descreveu detalhadamente os sintomas cĺınicos do que se acredita

ser uma infecção causada pela dengue, chamando-a de ”febre quebra ossos”, na epidemia

ocorrida na Filadélfia, causada provavelmente por mosquitos transmissores da doença e



pessoas infectadas transportadas por navio em razão do comércio de escravos e de açúcar

entre África, América colonial e portos do Caribe [10, 15, 16].

De 1823 a 1916 os registros históricos sugerem a ocorrência de epidemias nos cinco

continentes, com duração de 3 a 7 anos, propagadas nas regiões geográficas através do

tráfico de escravos e comércio [10]. Até 1940, a dengue não era considerada um problema

de saúde pública pois as epidemias eram esporádicas e o v́ırus e os mosquitos vetores

dependiam principalmente de transporte maŕıtimo [3, 17]. Foi durante a segunda guerra

mundial, de 1939 a 1945, que se criou condições para que o v́ırus e o mosquito Aedes aegypti

fossem amplamente difundidos em novas regiões aumentando as epidemias da doença. O

transporte de tropas e suprimentos e o deslocamento de refugiados contribúıram para

a dispersão do v́ırus para lugares com grande número de pessoas suscet́ıveis a dengue.

A destruição de abastecimento de água levando ao seu armazenamento em locais inade-

quados, o abandono de materiais de guerra e alterações no ecossistema ocasionaram as

condições ideais para criadouros de mosquitos [10, 11]. Esses acontecimentos levaram ao

estabelecimento de comissões cient́ıficas para estudar a doença e seu agente etiológico, com

o isolamento pelo Dr Albert Sabin do DENV-1 e DENV-2 em soldados norte-americanos

[10, 18].

O fim da segunda guerra mundial trouxe o crescimento econômico e uma urba-

nização descontrolada, com milhares de pessoas migrando da área rural para as cidades

e com gestão inadequada de sistemas de esgoto e reśıduos, aumentando drasticamente a

densidade do Aedes Aegypti e a incidência de epidemias de dengue [10, 11].

A primeira epidemia de dengue hemorrágica ocorreu nas Manila, Filipinas, em

1954, seguido pela Tailândia, em 1958, Malásia, Singapura, Indonésia e Vietnã na década

de 1960 [2, 19, 20]. Nas Filipinas, a dengue hemorrágica foi confundida com febre amarela e

outras arboviroses, sendo associada apenas à dengue depois da epidemia da Tailândia [21].

Outros páıses asiáticos, como India, Sri Lanka, Maldivas e leste da China apresentaram

surtos de dengue hemorrágica na década de 80 [11], expandindo-se para os páıses da

América nos anos 80 e 90 [2].

O transporte aéreo facilitou o movimento de pessoas entre diversos páıses, levando

ao aumento da circulação do vetor e do v́ırus da dengue e contribuindo para o surgimento

de novas epidemias e casos de dengue hemorrágica. A dengue foi reintroduzida na Ilhas

do Paćıfico em 1964, após uma ausência de 20 anos, com um pequeno surto causado pela



invasão do DENV-3 no Taiti, que não se disseminou para ilhas próximas, mas novos casos

causados pelo mesmo v́ırus mostraram que ele permaneceu de forma endêmica no local

[11, 21]. A partir de 1971, epidemias de DENV-2 aconteceram em várias ilhas do Paćıfico,

com o DENV-1 sendo isolado na região em 1975 [11, 17].

Dados epidemiológicos de dengue na África são raros e não são oficialmente rela-

tados a OMS [22]. Antes da década de 80, pouco era conhecido sobre a distribuição do

v́ırus na África [2, 3], sendo documentada em sua maioria através de relatórios publica-

dos de inquéritos sorológicos ou diagnóstico de viajantes que retornavam do continente

[22]. Há ind́ıcios de uma epidemia de dengue por volta de 1926 a 1927 em Durban, na

África do Sul [11] e na década de 60, DENV-1, DENV-2, e DENV-3 foram isolados de

amostras retiradas de seres humanos na Nigéria [22, 23]. Grandes epidemias causadas

pelo sorotipo DENV-2 foram informadas pela primeira vez no Quênia (1982), Djibuti

(1991-1992), Somália (1982, 1993) e Arábia Saudita (1994), além de Moçambique, em

1985 pelo DENV-3 [2, 3]. Desde 1980 há um aumento no número de casos de dengue dos

quatro sorotipos, com a maioria das epidemias na África oriental [3, 22]. Na Austrália os

primeiros registros de casos de dengue ocorreram no final de 1800, com várias epidemias

a partir de 1880 a 1955; nos anos 60 e 70 o páıs apresentou ńıveis baixos de transmissão

de dengue, provavelmente graças a programas de controle e melhorias no sistema de água.

Entretanto, em 1981-1982, ocorreram vários surtos com a entrada do DENV-1 [11].

Entre 1996 e 2005, os casos notificados de dengue em todo o mundo anualmente

variaram de 0,4 a 1,3 milhões de pessoas [22]. À medida que a propagação do v́ırus se

expandiu geograficamente, epidemias sucessivas se tornaram comuns. Atualmente, há

a circulação dos quatro sorotipos da dengue, passando de 9 páıses para 100 páıses em

50 anos, sendo as Américas, regiões do Sudeste Asiático e Paćıfico Ocidental os mais

gravemente afetados [1].

1.1.1 Dengue nas Américas

Nas Américas, prováveis casos de dengue foram relatados no século XVII em Ilhas Fran-

cesas do Caribe e no Panamá [10, 11, 24]. Entretanto, a mais segura descrição cĺınica

de casos de dengue na América aconteceu na Filadélfia, em 1780, pelo médico Benjamin

Rush [19, 24, 25]. No século seguinte, quatro epidemias de dengue com intervalos de

20-30 anos afetaram cidades do Caribe, sul dos Estados Unidos e América do Sul, muito



provavelmente relacionadas com as atividades comerciais e maŕıtimas [11, 19, 26].

Entre os século XIX e ińıcio do século XX, vários surtos foram registrados em

várias partes da América, com grandes proporções no Texas, EUA [11, 19, 26]. Em

1923, uma campanha de erradicação do mosquito Aedes aegypti promovida pela Fundação

Rockefeller com objetivo de eliminar os surtos de febre amarela na América do Sul e

Central [27, 28], foi bem sucedido na maioria dos páıses [11]; todavia, o vetor não foi

eliminado em Cuba, Estados Unidos, Venezuela e vários páıses do Caribe, resultando em

duas grandes epidemias [24]: uma em 1963, iniciada na Jamaica e provocada pelo DENV-3

[21], estendendo-se para Porto Rico, Pequenas Antilhas e Venezuela; e outra, em 1968, de

DENV-2 e DENV-3, também iniciada na Jamaica, propagando-se para os mesmos páıses

[21, 26].

O programa de erradicação foi descont́ınuado em 1970, o que resultou na rein-

trodução do mosquito Aedes aegypti em quase todos os páıses onde o v́ırus já tinha sido

eliminado [2, 18]. Em 1971 uma grande epidemia provocada pela DENV-2 ocorreu na

Colômbia, seguida de outra em 1975 pelo sorotipo DENV-3 [19]. A entrada do sorotipo

DENV-1 na América, inicialmente detectado na Jamaica, se expandiu para Cuba, Porto

Rico, Venezuela, ilhas do Caribe, México, Texas, América Central e norte da América

do Sul, provocando uma pandemia que durou até 1980 [24, 26]. No inićıo da década de

80, o DENV-4 foi introduzido no Caribe [29], causando epidemias com eventuais casos de

dengue hemorrágica no México, América Central e do Sul [30].

A primeira epidemia de dengue hemorrágica nas Américas aconteceu em Cuba,

em 1981, com 344.203 casos, 11.143 hospitalizações e 158 óbitos, sendo 110 apenas de

crianças [21, 22, 24]. Em 1989 ocorreu a segunda epidemia de dengue hemorrágica na

região, na Venezuela, com dois terços dos casos em crianças menores de 14 anos [21],

sendo isolados os sorotipos 1, 2 e 4 durante a epidemia [22].

Em 2012, foi detectada a circulação dos quatro sorotipos nas Américas e os páıses

que mais registraram o maior número de casos graves foram México, Brasil, Colômbia

e Honduras [31]. No final de 2014, foram registrados 1.176.529 casos de dengue nas

Américas, com 761 óbitos decorrentes de dengue hemorrágica [32].



1.1.2 Dengue no Brasil

Relatórios sobre surtos de uma doença com sintomas semelhantes à dengue no Brasil

ocorreram no peŕıodo de 1846 a 1853, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro [33,

34]. Novas epidemias aconteceram em 1923, novamente no Rio de Janeiro [34, 35]. No

mesmo ano, a Fundação Rockfeller executou uma intensa campanha de erradicação do

Aedes aegypti nas Américas, para combater a febre amarela [27]. O Brasil participou da

campanha para eliminação do vetor através de uma estratégia centralizada, verticalizada e

com estruturação militar [36] e teve êxito na primeira eliminação em 1955 [37]. Entretanto,

como alguns páıses do continente não atingiram a erradicação, o Brasil enfrentou várias

reinfestações, que foram detectadas e eliminadas [36].

A primeira epidemia com confirmação laboratorial aconteceu em 1982, na ci-

dade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde foram detectados os sorotipos

DENV-1 e DENV-4 [38], com 11 mil casos segundo estimativas [21]. No entanto, não

foram verificados epidemias em outras localidades do Brasil, o que se credita ao fato do

isolamento geográfico-econômico da cidade [39]. Após um silêncio epidemiológico de 4

anos, a introdução do DENV-1 no munićıpio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, provocou

uma epidemia de grande proporções, se espalhando para outros estados do Brasil [40] no

ano seguinte: Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo [39]. Com a introdução

do DENV-2, em 1990, também em Nova Iguaçu, a situação se agrava [33], com uma in-

cidência de 165,7 por cem mil habitantes no Rio de Janeiro, apresentando os primeiros

casos de dengue hemorrágica, com 463 casos e 8 óbitos [35]. Entre 1994 e 1996, a cir-

culação do DENV-1 e DENV-2 foi expandida para mais de 600 munićıpios do Brasil [40],

com elevado número de incidência de casos [41]. Em dezembro de 2000 foi isolado pela

primeira vez o DENV-3, na cidade do Rio de Janeiro [41], o que levou à maior epidemia

de dengue no Brasil em 2002, com 1,2 milhões de casos notificados [38, 42], se propagando

para norte, nordeste e sudeste do páıs [34].

Atualmente no Brasil circulam os quatro sorotipos da dengue [9]. Entretanto,

as notificações dos números de casos por sorotipo estão aquém dos registros dos casos.

Em 2016, até o ińıcio de março foram registrados 492.266 casos prováveis de dengue

no páıs, com a região sudeste apresentando a maior incidência [43]. No final de 2015 foi

lançada uma campanha nacional pelo Ministério da Saúde para combater o Aedes aegypti,

o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika v́ırus, conscientizando a



população do seu papel em eliminar os criadouros do mosquito [44].

Figura 1.1: Casos notificados de dengue e hospitalizações no Brasil, de 1986 a 2008. Fonte:

Barreto et. al. [33].

1.2 Epidemiologia da Dengue

1.2.1 Dinâmica da Transmissão da Dengue

O v́ırus da dengue é transmitido ao homem pela picada das fêmeas do mosquito do

gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti seu principal vetor. Essa espécie de mosquito é

originária da África, sendo encontrado em suas florestas mesmo na ausência de humanos

[45], adaptando-se ao ambiente urbano, provavelmente invadindo outras regiões do mundo

através do transporte fluvial, onde se levavam recipientes com água doce, habitat de

ovos do mosquito [46]. O mosquito Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical,

distribúıda em todo o mundo entre as latitudes 35oN e 35oS, sendo encontrado em altitudes

de 1200 m acima do ńıvel do mar [47]. O Aedes aegypti tem hábitos domésticos e diurnos

[48], alimentando-se e depositando seus ovos preferencialmente ao amanhecer e próximo

ao crepúsculo [37]. O repasto sanguineo pelas fêmeas é necessário para a maturação dos

ovos [49] e, sempre que perturbada durante a ingestão de sangue, interrompe o processo

e procura outro ou o mesmo hospedeiro para completar sua refeição [50]. O ciclo de vida



do Aedes aegypti consiste em quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto (figura 1.2).

A fêmea do mosquito põe os ovos nas paredes internas e próximo à superf́ıcie da

água de reservatórios artificiais que servem como criadouros [51], tais como tanques de

água, vasos de flores, pneus velhos, baldes e outros recipientes encontrados tipicamente ao

redor ou dentro de habitações, bem como em criadouros naturais, como ocos de árvores

e plantas [52]. Após o desenvolvimento embrionário, que dura por volta de dois a três

dias, os ovos são capazes de resistir a longos peŕıodos de dissecação, podendo prolongar-se

por mais de um ano [51], sendo assim transportados a grandes distâncias, tornando-se

portanto o principal meio de dispersão dos mosquitos. Os ovos eclodem quando rece-

bem nova carga d´água, dando origem às larvas, que alimentam-se de material orgânico

acumulado nas paredes e fundo dos depósitos [51]. Após um peŕıodo de 7 a 9 dias, as

larvas transformam-se em pupas [53], que podem morrer ou emergir como mosquitos adul-

tos [54]. Os parâmetros entomológicos, como taxa de oviposição e taxa de mortalidade

na fase aquática (larva e pupa) variam com a temperatura e com o ńıvel pluviométrico

[54, 55]. O peŕıodo de vida do mosquito adulto, também dependente da temperatura,

varia de poucas semanas até 45 dias [39].

Figura 1.2: Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Fonte: DIVE/SC.

A transmissão da dengue se dá através da picada da fêmea do Aedes aegypti in-

fectando um humano suscet́ıvel. Após um peŕıodo de incubação intŕınsica de 4.5 a 7 dias,

podendo chegar a 10 dias [53], peŕıodo em que não infecta outro mosquito, o hospedeiro

passa a apresentar os sintomas da doença. Este peŕıodo é chamado de peŕıodo de viremia

e dura em média de 4 a 5 dias, podendo atingir 12 dias [53]. Se um mosquito suscet́ıvel



picar um hospedeiro nessa fase de viremia, pode transmitir o v́ırus para outras pessoas

não infectadas, depois de um peŕıodo de incubação extŕınsica que dura de 8 a 12 dias [3].

Após passado esse peŕıodo, o mosquito fica infectante para o resto da vida [39].

1.2.2 Controle do vetor Aedes Aegypti

O combate ao Aedes aegypti no Brasil começou a partir do século XX, com uma campa-

nha contra a febre amarela iniciada por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, em 1902, para

detectar os casos da doença e eliminar os focos do mosquito [37, 56]. Entretanto, o Aedes

aegypti só foi erradicado de quase toda a América do Sul e Central na década de 60, após

uma intensa campanha da Fundação Rockefeller contra a febre amarela (1923-1940), com

eficientes programas contra o vetor implementados nos páıses latino-americanos, princi-

palmente no Brasil [57]. A partir da década de 70, o abandono das ações de prevenção por

alguns páıses do continente permitiu a reintrodução do mosquito no Brasil e em outros

páıses que também o haviam erradicado [56, 58].

Em 1990, foi criada a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) tendo se tornado

responsável pela coordenação das ações de controle da dengue [37]. Seis anos depois, o

Ministério da Saúde lança o programa de erradicação do Aedes aegypti (PEAa) com o

objetivo de fortalecer as ações de combate ao vetor. Todavia, ao longo da implantação

do programa, observou-se a impossibilidade de erradicar o mosquito a curto e médio

prazo. Sua estratégia baseada no uso de inseticidas contra o vetor mostrou-se ineficaz

para eliminá-lo. Apesar de não ter atingido seus objetivos, a implantação do PEAa

contribuiu para o fortalecimento do combate ao vetor, com um significativo aumento de

recursos utilizados para essa finalidade [59]. Em 2002, foi implantado o Programa Nacional

de Controle da Dengue (PNCD) que inseriu medidas prioritárias com relação aos velhos

modelos de controle da dengue, como a necessidade de se elaborar programas permanentes

e a mobilização da população [37]. Com o aumento do número de casos de dengue e a

entrada do v́ırus Zika e Chickungunya no Brasil, o Ministério da Saúde lançou no final

de 2015 uma campanha nacional de combate ao Aedes aegypti com repasse de recursos

aos governos estaduais e municipais, aumento de agentes de combates a endemias para

identificar locais de proliferação de mosquitos, incentivos à pesquisa de novas tecnologias

para eliminação do vetor e a conscientização da população para eliminar locais onde o

mosquito possa se desenvolver [9].



Enquanto não estiver dispońıvel uma vacina, a única forma de evitar a propagação

da dengue é através do vetor. Existem quatro medidas de controle: mecânico, qúımico,

biológico e genético. O controle mecânico consiste na eliminação de criadouros do mos-

quito através da remoção ou manejo adequado de reśıduos ou recipientes que acumulem

água, de modo a não permitir o desenvolvimento do ciclo de vida do mosquito e conta com

o aux́ılio de agentes de combate a endemias e da população em geral. No controle qúımico

são utilizados larvicidas em potenciais criadouros para o combate aos estágios aquáticos

do mosquito (tratamento focal) [60] e a aplicação espacial de inseticidas de ultra baixo

volume (UBV) para o controle da fase adulta do mosquito (tratamento perifocal) [61].

Esse método de controle, apesar de ser o mais utilizado, tem a desvantagem de exigir mão

de obra especializada e afetar o meio ambiente [62]; além disso seu impacto na população

de vetores é limitado e de curta duração [62]. Medidas de controle biológico conta com

o uso de predadores naturais, peixes ou invertebrados aquáticos que se alimentam das

pupas e larvas [63]. Já no método genético são liberados machos estéreis para diminuir a

população dos vetores [64].

1.3 Modelagem matemática de epidemias

Ao longo da história da civilização humana, as epidemias de doenças transmisśıveis têm

afetado severamente as populações, provocando mais mortes que as guerras e, em algumas

ocasiões, mudando o curso dessa história [65]. Comunidades pobres e páıses em desenvol-

vimento são mais vulneráveis a doenças devido ao acesso limitado à informação, falta de

saneamento básico, de cuidados com a saúde e dieta inadequada. Apesar dos avanços da

medicina e da descoberta de vacinas e antibióticos que permitiu o controle de doenças,

algumas delas reapareceram e outras novas surgiram, devido a falta de vigilância ade-

quada, modificações no meio ambiente causadas pelo homem, aumento da população com

saneamento insuficiente, chegada de imigrantes e o rápido crescimento aéreo que facilitou

o movimento de pessoas infectadas por alguma doença transmisśıvel de um continente

para outro [66].

Atualmente, a proposição e análise de modelos matemáticos para examinar pro-

cessos epidêmicos e endêmicos tem sido de grande importância para o entendimento da

dinâmica e do controle de doenças transmisśıveis [67]. A utilização desses conhecimentos



cient́ıficos reforçam a luta pela melhoria da saúde e do bem estar das populações na áreas

mais afetadas por doenças infecciosas.

O interesse em compreender como as doenças se proliferam data de tempos ances-

trais. No entanto, somente a partir do século XVIII tem ińıcio as investigações acerca da

dinâmica populacional com a abordagem da modelagem matemática. O primeiro trabalho

conhecido de aplicação da matemática aos estudos de epidemiologia é atribúıdo a Daniel

Bernoulli em 1760 [68], onde ele analisa os efeitos da inoculação na propagação da vaŕıola

envolvendo um modelo de equações diferenciais não lineares [69]. No seu modelo, Ber-

noulli divide a população em suscept́ıveis, isto é, aqueles que podem adquirir a doença, e

imunes, que já adquiriram a doença e foram imunizados, não podendo mais ser infectados

pela doença. Em suas equações, ele inclui uma taxa de nascimentos, uma taxa para a

morte devido a outras doenças e a taxa em que suscept́ıveis são infectados. Além disso,

há uma taxa de casos fatais, ou seja, pessoas que morrem devido a doença. Somente um

fração sobrevive para se tornar imune [68].

Após quase cem anos, em 1840, Willian Farr, usando técnicas estat́ısticas, ajustou

uma curva normal para dados de óbitos provocados pela vaŕıola no Reino Unido [70]. Em

1906, John Brownlee também aplicou técnicas estat́ısticas para analisar séries temporais

de dados epidemiológicos [70, 71]. Nesse mesmo ano, W. H. Hamer foi o primeiro a postu-

lar que o desenvolvimento de uma epidemia depende da taxa de contato entre indiv́ıduos

suscept́ıveis e infecciosos [67, 70, 71, 72]. Este conceito é traduzido pela idéia de que a

disseminação da epidemia em uma população é proporcional ao produto da densidade de

indiv́ıduos suscept́ıveis pela densidade de indiv́ıduos infectados, originalmente desenvol-

vido através de um modelo de tempo discreto. Em 1908, Sir Ronald Ross generalizou

o modelo de Hamer para um tempo cont́ınuo, em seus trabalhos sobre a dinâmica da

malária, formulando um modelo matemático para prever as epidemias de malária [72].

Quase 20 anos mais tarde, em 1927, Kermack e Kendrick formularam o primeiro

modelo matemático de compartimentos para epidemias recorrentes, conhecido com modelo

SIR, que divide a população em três classes: indiv́ıduos suscet́ıveis, S, que podem contrair

a doença, indiv́ıduos infectados, I, que podem transmitir a doença e indiv́ıduos removidos,

R, que não podem mais adquirir a doença, seja por imunidade ou morte [69], dado pelas

equações diferenciais:



dS

dt
= −βSI

dI

dt
= βSI − γI

dR

dt
= γI (1.1)

A população permanece constante, com S(t)+I(t)+R(t)= N onde N é o tamanho

total da população [69]. Indiv́ıduos suscept́ıveis tornam-se infectados por uma taxa βI(t),

proporcional à fração de infectados; indiv́ıduos infectados tornam-se imunes por uma taxa

γ, que corresponde à taxa de remoção dos infectados. O peŕıodo de latência é desprezado,

assim, os indiv́ıduos suscept́ıveis passam diretamente para infectados. Este modelo é o

ponto de partida para o desenvolvimento de modelos matemáticos estabelecidos a partir

de sua generalização.

Considerando como condições iniciais S(0) > 0, I(0) > 0 e R(0) = 0, podemos

rearranjar a equação de infectantes:

dI

dt
= β[S(t)− ρ]I (1.2)

com ρ = γ/β.

Se o número de suscet́ıveis for maior do que γ/β, a infecção se espalha e prevalece

na população [73] pois:

dI

dt
> 0 (1.3)

Como o número de suscet́ıveis decresce com o tempo, necessariamente o número

inicial de suscet́ıveis deve ser S(0)> 0 e consequentemente:

S(0) > S(t) > γ

β
(1.4)

e chegamos a

βS0

γ
> 1 (1.5)



ou

R0 = βS0

γ
> 1 (1.6)

onde βS0

γ
é o número de reprodutibilidade basal [74] para o modelo SIR, que denotaremos

como R0. R0 determina o número esperado de novos infectados gerados por um indiv́ıduo

infectado na população; ele é um parâmetro chave em investigações epidemiológicas, sendo

um importante indicador de transmissibilidade [75]. Se R0 > 1 ocorrerá uma epidemia;

caso contrário, a doença é extinta da população. O número de reprodutibilidade basal

auxiliar na estimativa do limiar cŕıtico de vacinação (pc) necessário para eliminar a pro-

pagação da doença. Se uma proporção p é vacinada com sucesso, o restante da população

que permanece suscet́ıvel é dada por x∗ = 1 - p. Segundo Anderson et. al. [70], a relação

entre R0 e a fração da população suscet́ıvel é dada por:

R0x
∗ = 1. (1.7)

Substituindo x∗ na expressão acima, chegamos ao limiar de vacinação:

pc = ε
(

1− 1
R0

)
(1.8)

onde ε é a eficácia da vacinação, com 0 < ε < 1 [75].

De modo mais fundamental, a estimativa de R0 se dá através da análise de estabi-

lidade local de um sistema de equações diferenciais. Usando como exemplo o modelo SIR

de Kermack-Kendrick na solução de equiĺıbrio livre da doença, temos que Seq = S∗, Ieq=

0 e Req = 1 - S∗. A equação caracteŕıstica é dada por det(J - λI) = 0, onde J é a matriz

jacobiana e λ os autovalores de J [73]. Aplicando a equação caracteŕıstica ao modelo SIR

(1):

det

 −λ −βS∗

0 −β S∗ − γ − λ

 = 0



cuja solução é dada por:

λ = 0 ou λ = βS∗ − γ

Consequentemente, há mudança de estabilidade se βS∗ > γ. Mas

βS0

γ
>
βS∗

γ

logo

R0 = βS0

γ
> 1 (1.9)

De uma forma geral, R0 é obtido com base na mudança de estabilidade local da

solução livre da doença. Portanto a expressão de R0 dependerá do modelo estudado. En-

quanto que o número de reprodutibilidade basal é calculado considerando uma população

totalmente suscet́ıvel, o número de reprodutibilidade efetivo, R(t), é estimado durante o

curso de epidemia, ou seja, é o número de casos secundários produzidos por um único

infectado em um tempo t [76]. Um dos métodos usados para estimar a evolução tempo-

ral do número de reprodutibilidade efetiva é proposto por Wallinga & Lipsitch [77] que

relaciona a série temporal de casos em um tempo t com uma função de distribuição de

probabilidade para o surgimento de casos secundários em um tempo a e o número de casos

em um tempo anterior (t -a). Uma aplicação desse método é apresentada no trabalho de

Pinho et. al. [78], que usa uma série temporal de casos de dengue na cidade de Salvador,

em 1995-1996 e em 2002. A evolução temporal de R(t) auxilia na avaliação da eficácia das

estratégias de controle [79], que assim como R0, tem como objetivo reduźı-lo para valores

menores que 1.

1.3.1 Modelagem matemática de epidemias de dengue

Diversos modelos matemáticos tem sido propostos para compreender a dinâmica de trans-

missão da dengue, sendo em sua maioria, um modelo compartimental estabelecido a partir



de uma estrutura básica semelhante ao SIR para humanos (suscet́ıvel, infectado, remo-

vido) e SI para vetores (suscet́ıvel-infectado) [75, 80]. Outros modelos diferem em suas

formulações levando em conta a variação de parâmetros entomológicos com a tempera-

tura, inclusão em sua estrutura da fase aquática do mosquito e de indiv́ıduos expostos

(que estão infectados mas ainda não infecciosos), além de termos associados ao controle

do vetor [75, 80]. Tendo em vista os aspectos que serão tratados na tese, os trabalhos

selecionados para a revisão de literatura foram baseados nos seguintes critérios:

• Comparação de modelos matemáticos com dados reais de casos de dengue.

• Controle vetorial do mosquito Aedes Aegypti.

• Modelos matemáticos que incluem variações sazonais.

• Modelos com mais de um sorotipo.

Em termos da abordagem, examinamos modelos populacionais tendo como foco

na escolha dos trabalhos os modelos de equações diferenciais ordinárias, mas há toda

uma literatura de modelos baseados em indiv́ıduos que não foi explorada, como modelos

epidemiológicos em redes, tais como os que usam autômatos celulares para redes com

estrutura espacial. Um dos primeiros modelos matemáticos utilizados para descrever

o comportamento de epidemias de dengue foi proposto por Newton e Reiter [81]. Eles

desenvolveram um modelo de equações diferenciais SEIR (suscet́ıveis, expostos, infectados

e removidos) para hospedeiros e SEI para vetores (não há removidos pois os mosquitos

não ficam imunes), obtendo uma expressão para o número de reprodutibilidade basal em

função dos parâmetros para humanos e mosquitos. Além disso, através de um conjunto

de valores iniciais, reproduziram uma epidemia de dengue em uma população totalmente

suscet́ıvel. Em suas simulações, avaliaram a utilização de inseticida ultra baixo volume

(ULV), verificando que o seu uso na população de Aedes aegypti provoca um mı́nimo

impacto na incidência. Esteva e Vargas [82] também estudaram as medidas de controle

para uma população através da análise global de estabilidade das soluções de equiĺıbrio

de um modelo de equações diferenciais ordinárias, onde a população humana permanece

constante e a de vetores é variável, dependendo da fração de ovos e larvas que amadurecem.

Com essa análise, encontraram o número de reprodutibilidade basal, R0, concluindo que se

R0 > 1 o equiĺıbrio livre da doença é globalmente estável, ou seja, a doença será endêmica;



caso contrário, a doença desaparece da população. Em seu modelo também estudaram as

medidas de controle para a população do vetor através da eficácia do inseticida de ultra

baixo volume (ULV), observando que R0 diminui para valores menores que 1 somente

durante sua aplicação, voltando a aumentar quando o tratamento é conclúıdo, apenas

produzindo um atraso na curva epidêmica. Em um modelo semelhante, Esteva et al [83]

mantiveram população de vetores constante e variaram exponencialmente a população de

hospedeiros, encontrando três parâmetros limiares que controlam o desenvolvimento da

doença: R0, a condição limite para a existência de proporções endêmicas de seres humanos

e mosquitos infectados; R1, que controla o comportamento assintótico do número de seres

humanos infectados e R, que controla o crescimento da população humana total. Também

utilizando uma análise global de estabilidade, Derouch et al [84] propuseram um modelo

matemático para simular a sucessão de duas epidemias em diferentes intervalos de tempo

com populações humanas variáveis. O número de reprodutibilidade basal é discutido

através da análise de estabilidade, chegando à conclusão de que a redução na população

vetorial não é suficiente para erradicar a dengue, somente atrasando sua incidência, sendo

necessária portanto a introdução de uma vacina.

Muitos modelos matemáticos para dengue tem como objetivo estimar valores do

número de reprodutibilidade basal baseados em dados reais de munićıpios. Pinho et. al.

[78] utilizaram dados notificados de duas epidemias de dengue em Salvador para obter a

força de infecção e o número de reprodutibilidade basal, através de um modelo matemático

proposto por Yang et. al. [85], onde analisaram os efeitos do controle vetorial para as

duas epidemias. Em seu estudo, verificaram que o controle do mosquito adulto não é

suficiente para eliminar a doença, uma vez que o crescimento do número de casos se dá

exponencialmente.

Em um modelo matemático para infecção que leva em conta variações sazonais

aplicados a dados de incidência de dengue em Singapura, Burattini et al. [86] simularam

um conjunto de estratégias de controle, concluindo que a melhor estratégia é combinar

o controle larvicida e adulticida durante um surto, seguido pela manutenção do método

larvicida após a diminuição da epidemia. Também com o objetivo de compreender a

relação entre dengue e o controle do mosquito Aedes em Singapura, Edge et. al. [87]

propuseram um modelo matemático levando em conta a faixa etária da população. Seus

resultados aplicados aos dados de Singapura mostram que a a redução da força de infecção,



devido em parte ao controle do mosquito, resulta em um aumento da idade média da

primeira infecção, que leva a um aumento na incidência cĺınica, expondo grupos mais

velhos à infecção.

Populações de Aedes Aegypti podem ser influenciadas por variações na tempe-

ratura, umidade atmosférica e ńıveis pluviométricos [53]. Procurando entender como

a temperatura afeta a população do Aedes Aegypti, Yang et al [85] desenvolveram um

modelo matemático considerando apenas o ciclo de vida do mosquito. Eles realizaram

experiências para verificar como os parâmetros entomológicos variam com a temperatura.

Seus resultados mostraram que a temperatura ótima para sobrevivência dos mosquitos

adultos está entre 15oC e 30oC enquanto que para a fase aquática fica entre 15oC e 35oC.

Já a maior temperatura em que ocorre a transição entre os estágios aquáticos (de larva

para pupa) é de 26oC, sendo a temperatura distinta nas transições entre os diferentes

estágios do ciclo de vida do mosquito. Pela variação da temperatura com os parâmetros

estudados, verificaram que o aquecimento global aumenta o risco da doença em regiões

subtropicais e a probabilidade da invasão do Aedes em regiões temperadas. Esteva e

Yang [88] propuseram um modelo que incorpora parâmetros entomológicos para averi-

guar seus efeitos na transmissão da dengue através de uma análise qualitativa de R0 e

RM ; representando RM a descendência de mosquitos Aedes Aegypti. Aplicado a dados de

incidência de dengue em Yucatan, México, e Bangkok, Tailândia, seus resultados mos-

traram que as variações de R0 e RM com relação à temperatura tem o mesmo padrão,

com picos máximos entre 30oC e 32oC; constararam também que os resultados obtidos a

partir do modelo concordam qualitativamente com os dados das duas cidades, com picos

epidêmicos entre as temperaturas de 28oC a 32oC. Chen et al [6] também investigaram

a contribuição dos parâmetros entomológicos dependentes da temperatura em um mo-

delo matemático de equações diferenciais com três populações diferentes: fase aquática

(modelo SI), mosquito adulto (modelo SEI) e hospedeiros humanos (modelo SIR). Suas

simulações mostraram que o fator temperatura influenciou na modelagem da dinâmica

da interação vetor-hospedeiro, sugerindo um maior risco de transmissão a temperaturas

iguais a 28oC. Massad et al [89] descreveram um modelo dependente do tempo de trans-

missão do v́ırus da dengue, em que consideraram populações de hospedeiros e vetores,

incorporando parâmetros entomólogicos como funções expĺıcitas de variáveis climáticas

do mosquito Aedes Aegypti e verificando o efeito de ı́ndices pluviométricos em estações



de verão e outono. Eles aplicaram o modelo a duas cidades brasileiras com alto risco de

surtos de dengue, mostrando que há uma clara relação entre altas proporções de ovos in-

fectados e o risco de surtos em condições climáticas favoráveis. Além disso, uma elevação

de 1oC e 1 mm de chuva aumenta o valor do número de reprodutibilidade basal para as

duas localidades em 1 %.

No modelo de Kermack e Kendrick (modelo SIR) assume-se que a população é

homogênea, ou seja, que todos os indiv́ıduos tem igual probabilidade de serem infectados,

não considerando variáveis com idade e ńıveis de transmissibilidade. Um modelo mais

interessante é o que considera a heterogeneidade da população, como por exemplo, mo-

delos matemáticos de doenças com duas ou mais cepas, onde algumas cepas tem maior

infectividade sobre outras [90] ou somente uma parcela da população tem probabilidade

de se infectar com uma das cepas. Como a dengue é uma doença gerada por quatro

sorotipos distintos, tornando complexa sua dinâmica de infecção [80], foram desenvolvi-

dos modelos matemáticos para avaliar o impacto da circulação de mais de um sorotipo.

Feng e Velasco-Hernandez [91] estudaram um sistema de equações diferenciais com dois

sorotipos da dengue para identificar condições que permitam a coexistência de sorotipos

concorrentes através da análise de estabilidade das soluções de equiĺıbrio. A população

de vetores é composta por suscet́ıveis a cada sorotipo, infectados primários e secundários;

a população de hospedeiros é composta por duas classes de infectados. Nas classes de

indiv́ıduos infectados primários e secundários é inclúıdo um parâmetro de coexistência,

que representa o aumento ou diminuição da suscetibilidade do hospedeiro para o segundo

sorotipo. Suas simulações mostraram duas possibilidades: um ponto de equiĺıbrio local-

mente assintoticamente estável e dois pontos de equiĺıbrio assintoticamente estáveis. No

primeiro caso, embora o surto inicial de infecção primária seja impulsionado pelo sorotipo

com maior número de reprodutibilidade basal, é esta estirpe que pode ser competitiva-

mente exclúıda. Já no segundo caso, a exclusão competitiva de uma das estirpes depende

das condições iniciais. Esteva et. al. [92] propuseram um modelo semelhante ao de Feng

para analisar a coexistência de dois sorotipos. Entretanto, em seu modelo, os autores

inclúıram uma classe de removidos para um sorotipo mas suscet́ıvel ao outro. Seus resul-

tados mostraram que a imunidade cruzada reduz a possibilidade da coexistência de dois

sorotipos na população, interferindo na dinâmica da doença.

Modelos de mais de um sorotipo também foram confrontados com dados reais.



Ferguson et al [93] estudaram a influência dos quatro sorotipos de dengue em uma cidade

da Tailândia através de um modelo de equações diferenciais parciais, estimando o número

de reprodutibilidade basal para cada sorotipo. Os valores encontrados para cada sorotipo

são semelhantes, estando na faixa de 4-6. Reiner et. al. [94] estimaram a taxa per capita

diária em que suscet́ıveis tornam-se infectados e o respectivo valor de R0 para quatro so-

rotipos circulantes na cidade de Iquitos, Peru. Seus valores de R0 variaram de 1 a valores

maiores que 5, dependendo do ano e do sorotipo. Coudeville et al. [95] desenvolveram

um modelo compartimental estruturado por faixa etária, interações imunológicas entre os

sorotipos e sazonalidade para verificar quais fatores influenciam a dinâmica de epidemias

de dengue no sul do Vietnã, testando diferentes hipóteses para reproduzir o cenário epi-

demiológico observado. Seu trabalho mostrou que o modelo que melhor se adequava aos

dados de incidência de dengue no Vietnã era aquele que inclúıa a proteção cruzada de

curto prazo.

Os métodos de controle não tem sido eficientes para eliminar a dengue. Várias

vacinas estão em desenvolvimento e sendo testadas para logo se tornarem dispońıveis. Os

modelos matemáticos podem auxiliar na avaliação do impacto da vacina e na proporção

e faixa etária da população a ser imunizada, visto que há uma disponibilidade limitada

da vacina. Mbah et. al [96] desenvolveram um modelo de transmissão da dengue que

considera a faixa etária da população para dados de incidência por faixa etária no Brasil

e na Tailândia. Os autores concluem que as estratégias de alocação da vacina variam de

um páıs para outro. Enquanto que na Tailândia é uma vacinação em massa em crianças,

no Brasil, os adultos jovens deveriam ser vacinados. Para Massad et. al [97], através de

simulações numéricas de um modelo matemático aplicado a cidade de Recife, no estado

de Pernambuco, Brasil, apontam que a idade ideal para introduzir a vacinação em massa

no Brasil é de três a 14 anos de idade e a imunização de rotina aos dois anos de idade.

Knerer et. al [98] utilizaram um modelo matemático para avaliar o impacto de estratégias

combinadas de controle vetorial e vacinação, com valores de parâmetros apropriados para

confrontar com os dados da Tailândia, conclúındo que a vacinação é a intervenção mais

eficaz para o combate a dengue; entretanto, ela é mais útil na redução da doença se

combinada com estratégias de controle vetorial.

Feita a revisão bibliográfica da modelagem matemática de epidemias de dengue,

dividiremos nosso trabalho em três artigos abaixo descritos, levando em conta aspectos de



heterogeneidade espacial e de infectividade por sorotipo, aplicando o número de reprodu-

tibilidade com base em dados de epidemias de dengue. Como a tese está estruturada em

forma de artigos para futuras publicações, poderá haver informações repetidas em algum

caṕıtulo.

No primeiro artigo, intitulado “Análise das epidemias de dengue no Rio

de Janeiro através do número de reprodutibilidade basal”, estimamos o número

de reprodutibilidade basal a partir de séries temporais do número de casos por semana

de várias áreas da cidade do Rio de Janeiro em 2002, buscando uma associação com a

heterogeneidade espacial e caracteŕısticas como indicadores socioeconômicos e mobilidade

urbana, procurando verificar fatores em comum nas áreas estudadas. Na mobilidade

urbana, contamos com a colaboração de Leonardo Santos Lima Bacelar.

No segundo artigo, intitulado “Número de reprodutibilidade efetivo de epi-

demias de dengue em cidades no Brasil” estimamos a evolução temporal do número

de reprodutibilidade efetiva para o Rio de Janeiro em diferentes epidemias de dengue,

estendendo nosso estudo para algumas capitais brasileiras. No artigo, verificamos o com-

portamento de R(t) em relação ao parâmetro de controle do vetor e uma associação entre

sua evolução temporal e fatores climáticos, como temperatura, umidade e pluviosidade.

No terceiro artigo, intitulado “Aplicando o modelo da dengue com mais de

um sorotipo aos dados reais” que contou com a colaboração da professora Lourdes

Esteva, reformulamos um modelo heterogêneo de equações diferenciais para mais de um

sorotipo e calculamos o valor do número de reprodutibilidade basal utilizando as séries

temporais da incidência de dengue por sorotipo em Iquitos (Peru) e San Juan (Porto

Rico), procurando verificar a influência da imunidade cruzada a esses dados.
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[5] Murray NEA, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present

and future prospects. Clinical Epidemiology. 2013; 5: 299-309.

[6] Chen SC, Hsieh MH. Modeling the transmission dynamics of dengue fever: Implica-

tions of temperature effects. Science of the Total Environment. 2012; 431: 385-391.
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[51] Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Dengue: Instruções para pessoal de combate

ao vetor: manual de normas técnicas. 2001. Braśılia.
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Caṕıtulo 2

Análise espacial da dengue na

cidade do Rio de Janeiro através do

número de reprodutibilidade basal

Resumo

Estimamos o número de reprodutibilidade basal a partir de séries temporais de casos

de dengue de várias áreas de planejamento da cidade do Rio de Janeiro em 2002

através do método estudado por Pinho e colaboradores em 2010, que permite es-

tabelecer uma relação entre o número de reprodutibilidade basal, R0, e a força de

infecção, usando valores dos parâmetros entomológicos, estimados a partir da tem-

peratura média do Rio de Janeiro naquele ano, como taxa de mortalidade e taxa de

incubação extŕınsica, bem como parâmetros relacionados aos indiv́ıduos, como mor-

talidade humana, peŕıodo de incubação da doença e peŕıodo de recuperação. A força

de infecção da epidemia de dengue foi obtida a partir da série temporal dos casos

reais de dengue. O cálculo de R0 por região nos permite verificar quais regiões da ci-

dade apresentaram um crescimento inicial mais pronunciado de novos casos, podendo

ter um controle da população de vetores mais rigoroso nessas áreas e a identificação

dos fatores que levaram a este comportamento. Comparamos R0 com fatores sociode-

mográficos por região, como IDH (́ındice de desenvolvimento humano) e mobilidade

urbana. Observamos que os valores de R0 estão correlacionados com a mobilidade das
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pessoas das áreas da cidade, ao contrário do que ocorre com a incidência e mobilidade.

Por outro lado, nem a incidência e nem o R0 estão relacionados com o IDH. Além

disso, observamos ainda que as regiões com maiores valores de R0 não correspondem

necessariamente àquelas com maiores valores de incidência.

2.1 Introdução

A dengue é uma doença transmisśıvel viral, causada por um arborv́ırus, com quatro

sorotipos conhecidos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 [1]. Sua incidência tem

aumentado nas últimas décadas, com uma estimativa de 390 milhões de infecções por

dengue em todo o mundo a cada ano [23]. Ela é transmitida ao homem pela picada

do mosquito Aedes aegypti, originário da África e adaptado ao ambiente urbano, se

desenvolvendo em áreas tropicais e subtropicais [3]. Desde a reintrodução do arbov́ırus

no Brasil, em 1981, a cidade do Rio de Janeiro tem sido acometido por várias epi-

demias da doença, com uma grande epidemia sendo provocada quando da entrada

do sorotipo DENV-3 em 2000 [4, 5], havendo registros de 145.779 pessoas infectadas

pela doença [6] . Entretanto, esse número pode ter sido ainda maior, devido a subno-

tificações (pacientes que apresentam os sintomas mas buscam os serviços de saúde)

ou casos notificados mas não registrados no SINAN [7]. A dificuldade em controlar e

eliminar a doença está em uma conjunção de fatores: aumento das populações, acar-

retando moradias precárias e falta de infraestrutura em saneamento básico e coleta

de lixo, falta de abastecimento de água, fazendo com que ocorra armazenamento em

recipientes a céu aberto, clima tropical, aumento da densidade de mosquito Aedes

aegypti devido ao aumento do ı́ndice larval em ambientes urbanos [8], dificuldade de

acesso de agentes de saúde a casas desocupadas e terrenos baldios para combate ao

mosquito e focos de larvas, inexistência de vacina preventiva, resistência dos mosqui-

tos a inseticidas, etc. Outro fator importante na disseminação não somente da dengue

mas de outros agentes infecciosos é a mobilidade de pessoas, em que por um lado, o

aumento do transporte aéreo e o turismo a locais onde a dengue é endêmica facilita

a propagação do v́ırus de uma cidade, páıs e continente a outro [9] e por outro lado

o intenso fluxo de pessoas na cidade possibilita a circulação do v́ırus entre as regiões

da cidade. O munićıpio do Rio de Janeiro, com alta densidade populacional, desi-



gualdade sócio-econômica e fatores ambientais favoráveis como clima quente e úmido,

além de chuvas frequentes nos meses de dezembro a março, é um ambiente proṕıcio

à disseminação do(s) v́ırus da dengue.

Neste trabalho analisamos a epidemia de dengue ocorrida na cidade do Rio de Janeiro

em 2002 através do modelo matemático apresentado em Pinho et. al [10] em que foi

calculada uma expressão para o número de reprodutibilidade basal, R0 [11], levando

em conta a dinâmica do modelo e a força de infecção a partir de séries temporais de

casos reais de dengue. Obtivemos também os valores de R0 em diversas regiões da

cidade e como estão relacionadas com a mobilidade urbana. O número de reproduti-

bilidade basal descreve o número médio de casos secundários causado por um único

caso em uma população inteiramente suscet́ıvel. Se R0 < 1, não há epidemia, ou seja,

a infecção não consegue se estabelecer na população hospedeira. Dessa forma o valor

de R0 é um bom indicador do risco de uma epidemia e a estimativa de seu valor é

importante para o controle da infecção. Embora o munićıpio do Rio de Janeiro já

tenha sido afetado por várias epidemias de dengue, não sendo assim uma população

totalmente suscet́ıvel à doença, em 2001 há a entrada de um novo sorotipo na cidade,

sendo responsável pela epidemia de 2002 [4]. Como a infecção com um sorotipo pro-

porciona imunidade apenas para ele [9], podemos considerar que em 2002 a população

estava totalmente suscet́ıvel ao novo sorotipo.

O caṕıtulo está dividido da seguinte forma: na seção 2.2 há uma descrição sobre a

cidade do estudo, o Rio de Janeiro, e do método usado para o cálculo da taxa de

reprodutibilidade basal. Na seção 2.3 apresentamos os resultados, como os valores do

número de reprodutibilidade basal para cada área de planejamento do Rio de Janeiro,

a correlação de R0 com IDH e com a mobilidade e como o controle vetorial em uma

região poderia alterar o valor do R0 para toda a cidade. Na seção 2.4, fazemos uma

discussão sobre os resultados obtidos na seção anterior.



2.2 Materiais e Métodos

2.2.1 Regiões do Rio de Janeiro

Tomamos por base no nosso estudo os casos notificados de dengue no munićıpio do

Rio de Janeiro, no ano de 2002, utilizando o banco de dados dispońıvel na Secretaria

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro [6], já separados por área de planejamento

(AP), região administrativa e por bairros. Os casos foram registrados semanalmente

e mensalmente considerando a data de ińıcio dos sintomas.

O munićıpio do Rio de Janeiro com população estimada em 6.453.682 habitantes em

2014 [12] e área de 1.197,463 km2 é dividido em 160 bairros agrupados em dez áreas

de planejamento, como apresentado na figura (2.1).

Figura 2.1: Mapa do Rio de Janeiro, com as divisões em áreas de planejamento. Fonte:

CVAS - Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde.

A tabela 1 apresenta alguns dos bairros que compõem cada área de planejamento.

• A área de planejamento AP1 é formada por 15 bairros, recebendo diariamente

milhares de pessoas por ser a área central de negócios, com grande número de

estabelecimentos comerciais; os seus maiores problemas são o uso inadequado



Área de

Planejamento Bairros

1 Saúde, Gamboa, Centro, Santa Teresa, Estácio, Benfica, etc.

2.1 Copacabana, Leblon, Lagoa, Rocinha, Ipanema, Gávea, etc.

2.2 Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaráı, Maracanã, etc.

3.1 Ramos, Ilha do Governador, Complexo do Alemão, Maré, etc.

3.2 Inhaúma, Méier, Jacarezinho, Piedade, Higienopólis, etc.

3.3 Irajá, Anchieta, Madureira, Pavuna, Acari, Vista Alegre, etc

4 Jacarepagua, Cidade de Deus, Barra da Tijuca, Grumari, etc.

5.1 Realengo, Bangu, Deodoro, Padre Miguel, Vila Militar etc.

5.2 Campo Grande, Sant́ıssimo, Guaratiba, Cosmos, Inhoáıba, etc.

5.3 Paciência, Santa Cruz, Sepetiba

Tabela 2.1: Bairros e Áreas de Planejamento para o munićıpio do Rio de Janeiro. Fonte:

Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

de lugares públicos, resultando em acúmulo de lixo e crescimento do número de

favelas [13].

• A AP2, dividida em AP2.1(zona sul com bairros Copacabana, Lagoa, São Con-

rado, etc) e AP2.2 (zona norte: Andaráı, Grajaú, Maracanã, Tijuca, etc), vizi-

nhas à AP1, são classificadas como de alto desenvolvimento humano. Na AP2.1

encontra-se os principais pontos tuŕısticos da cidade e nas últimas décadas sofreu

um intenso processo de verticalização, principalmente no bairro de Copacabana.

É considerada a região mais rica da cidade, com renda per capita maior do que

em outras AP´s. Entretanto, apresenta problemas como ocupação irregular das

encostas, ocasionando uma degradação no meio ambiente e moradia irregular.

A AP2.2 apresenta um IDH próximo ao encontrado na AP2.1, mas tem sofrido

com problemas urbanos graves, como favelização e violência.

• Vizinha à AP2.2 e AP1, encontra-se a AP3, onde moram 40,2% dos habitantes



do munićıpio, subdivida em três regiões: AP3.1 (Ilha do Governador, Vigário

Geral, Complexo do Alemão, etc), AP3.2 (Méier, Higienópolis, Inhaúma, etc) e

AP3.3 (Madureira, Irajá, Vila da Penha, etc), [14]. A região é a porta de entrada

da cidade, com importantes rodovias e o aeroporto internacional do Rio, na ilha

do Governador, que faz parte da AP3.1, de onde também saem as barcas. É

também na AP3.1 que se registra a renda mais baixa não só das AP´s, como de

todo o munićıpio, nos bairros Complexo do Alemão e Maré. Além disso, a AP3

conecta todo o sistema urbano municipal, através de grandes avenidas, como Av.

Brasil, linha vermelha, linha amarela, linhas férreas e metrô.

• A AP4 faz divisa com as regiões AP 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1 e 5.2, sendo formada

por 19 bairros tais como Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Jacarepaguá, entre

outros. Apesar de possuir áreas de proteção ambiental, há sérios problemas com

poluição das lagoas, agravados pelo crescimento populacional [13]. Além disso,

convivem lado a lado bairros com alto IDH, como o bairro de Barra da Tijuca,

e bairros com baixo IDH, como o bairro de Cidade de Deus.

• A AP5, zona oeste do Rio, também está subdivida em três regiões, AP5.1 (Re-

alengo, Bangu, Padre Miguel entre outros), AP5.2 (Campo Grande, Sant́ıssimo,

etc) e AP5.3 (Santa Cruz, Paciência e Sepetiba), ocupando a maior área ter-

ritorial do munićıpio, com predominância no padrão horizontal das habitações.

Conta com os principais corredores de transporte de massa, como Avenida Bra-

sil e rede ferroviária, mas com ocupação descontrolada de encostas, manguezais

e faixas marginais de rios de canais (2). A AP5 é região que mais cresce em

população devido à alta natalidade, tendo o maior número de pessoas por do-

mićılio mas com baixa densidade populacional, ocupando 64% do território [15].

Costuma apresentar as temperaturas mais elevadas do munićıpio, decorrente

da baixa circulação de vento, sendo localizada em Bangu (AP5.1) a estação

meteorológica que marca a temperatura máxima da cidade. Em geral, na AP5

predominam residências em casas, com a verticalização se apresentando de forma

mais significativa apenas em Realengo (AP5.1), que juntamente com o bairro de

Bangu, apresenta o maior valor de densidade residencial constrúıda (área cons-

trúıda por quilômetro quadrado). Já a AP5.3, região mais afastada do centro

da cidade, possui baixa densidade residencial constrúıda, apresentando cerca de



30% com ocupação rural (cultura e pastagem).

As áreas de planejamento estão interligadas pelos sistemas de transporte coletivo e por

vias expressas, como a avenida Brasil, que começa na zona portuária (AP1) passando

por vários bairros até a zona oeste (AP5.3) [15]. Levando em conta a existência de

mosquitos em todas as regiões da cidade, a mobilidade das pessoas através da cidade

pode contribuir para a rápida propagação de doenças transmisśıveis em todos os

bairros, em particular a dengue. Buscando verificar se o número de reprodutibilidade

basal está relacionado com a mobilidade urbana, comparamos os valores de mobilidade

de cada área de planejamento com os valores de R0 e com o número de casos. Os dados

de mobilidade (MOB), conhecidos como dados de origem-destino, são referentes ao

ińıcio e fim de uma viagem de uma pessoa, desconsiderando pontos intermediários

(mobilidade total de uma área de planejamento = pessoas que entram em uma AP

+ número de pessoas que saem de uma AP. ). No trabalho de pesquisa executado

pela Secretaria Estadual de Transporte do Rio de Janeiro no peŕıodo de outubro de

2002 a dezembro de 2003, foram visitados cerca de 40.000 domićılios, sendo entrevistas

99.310 pessoas, distribúıdas em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro [16]. No

formulário de pesquisa, as pessoas entrevistadas foram questionadas sobre os bairros

de origem e destino de seus deslocamentos diários. São consideradas viagens no modo

à pé e motorizado, onde elas são agrupadas com a mesma origem e destino, ou seja,

quantos habitantes da cidade em média chegam ou partem de um bairro que esteja

localizado numa dada área de planejamento diariamente [17].

Cada área de planejamento tem um conjunto de caracteŕısticas próprias que os di-

ferencia das outras e um dos posśıveis fatores considerados para o ressurgimento de

epidemias da dengue são as variáveis socioeconômicas, como Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH), que é calculado levando-se em conta variáveis como longevi-

dade, educação e renda per capita. Constrúımos um banco de dados com o IDH de

cada área de planejamento utilizando os dados do Instituto Municipal de Urbanismo

Pereira Passos - IPP [18] e fizemos uma correlação entre seus valores e R0 para cada

AP. A busca de uma relação entre a ocorrência de dengue e ı́ndices socioeconômicos e

ambientais para melhor compreensão da doença tem sido objeto de estudo de vários

trabalhos [19], [20], [21], [22], [23], [24], considerando a heterogeneidade espacial da

incidência e condições de vida de bairros e setores censitários de um munićıpio.



Estimar o número de reprodutibilidade basal para cada área nos auxiliará a observar

em quais regiões a transmissão da doença tem crescimento inicial de casos mais signi-

ficativo, sendo uma importante medida para o entendimento da propagação do v́ırus

da dengue.

2.2.2 Número de reprodutibilidade basal

Estimamos o número de reprodutibilidade basal, R0, para cada área de planejamento

através do modelo estudado por Pinho et. al [10], que estabelece uma relação entre

R0 e a força de infecção obtida dos dados reais. No referido modelo (Anexo 1), a

população de mosquitos é dividida em quatro compartimentos: A (fase aquática),

Ms ( mosquito suscet́ıvel), Me (mosquito exposto) e Mi ( mosquito infectado). A

população humana, considerada constante, é dividida em Hs (humanos suscet́ıveis),

He (humanos expostos) e Hi (humanos infectados). As interações não lineares entre

(Hi e Ms) e (Hs e Mi) estão associadas ao mecanismo de transmissão indireta do

v́ırus.

O número de reprodutibilidade basal foi calculado através do operador de próxima

geração [25, 26] aplicado ao sistema dinâmico considerando os termos infectantes e os

termos de transição dos compartimentos Me,Mi, He, Hi (Anexo 2). Para relacioná-lo

com os dados reais, Pinho et. al. [10] utilizaram a força de infecção, Λ, que representa

o expoente da taxa de crescimento inicial de uma epidemia [27]. Segundo Favier et.

al [27], no ińıcio de uma epidemia, o número cumulativo de casos pode ser assumido

como L ∝ exp(Λt), onde L no modelo matemático de Pinho et al, representa os com-

partimentos Me,Mi, He, Hi, o que é geralmente observado nos processos epidêmicos

analisados. Comparando o resultado encontrado através do método de Favier com o

número de reprodutibilidade calculado pelo operador de próxima geração (detalhes

no anexo 2), chega-se à expressão:

R2
0 =

(
Λ

(θm + µm + cm) + 1
)(

Λ
(θh + µh) + 1

)(
Λ

(µm + cm) + 1
)(

Λ
(αh + µh) + 1

)
(2.1)

Representando graficamente o número de novos casos por semana em função do

número cumulativo de casos, o crescimento exponencial é aproximado por um cresci-

mento linear, em que a inclinação da reta na etapa de aumento do número de novos



casos significa a força de infecção. A população humana é considerada constante, com

taxa de recuperação e mortalidade dadas respectivamente por αh dias−1 e µh dias−1.

A taxa de incubação intŕınseca é representada por θh e os parâmetros entomológicos,

taxa de mortalidade do mosquito, µm dias−1, e taxa de incubação extŕınseca, θm

dias−1, variam com a temperatura local.

2.3 Resultados

Para os dados da série temporal sa cidade do Rio de Janeiro em 2002 apresentados na

figura 2.2(a), fazendo a relação entre o número de novos casos por casos acumulados

(figura 2.3(a)), obtemos Λ = (0, 56± 0, 01) semanas−1.
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Figura 2.2: Série temporal de casos de dengue para: (a) a cidade do Rio de Janeiro em

2002 e (b) a cidade de Salvador em 2002.

Para estimar os valores R0 através da equação (2.1), consideramos a situação mais

pessimista, assumindo que não havia nenhum controle vetorial efetivo, cm ≈ 0; uti-

lizamos para os parâmetros humanos, µh = 4 x 10−5 dias−1 e α= 0.125 dias −1 [10].

Como os parâmetros entomológicos variam com a temperatura, usamos a temperatura

média para o Rio de Janeiro em 2002 fornecida pelo Instituto Nacional de Meteoro-

logia (INMET), (25,13 ±0, 73)0C, obtendo para a taxa de mortalidade do mosquito,

µm = 0,0337 dias−1 (os valores variam entre 0,0284 e 0,3105 dias−1) e para a in-

cubação extŕınseca, θm = 0,0957 dias−1 (os valores variam entre os 0.00938 e 0.0977

dias−1)[10]. A figura 2.2(b) apresenta a série temporal de Salvador em 2002, onde
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Figura 2.3: Número de novos casos por casos acumulados para (a) Rio de Janeiro e (b)

Salvador.

os dados foram utilizados por Pinho et al [10] para o cálculo de R0 pela equação

(2.1), com os mesmos parâmetros aplicados para o Rio de Janeiro, exceto a taxa de

mortalidade do mosquito, µm = 0,0302 dias−1; a força de infecção para Salvador é de

Λ = (0, 43± 0, 02) semanas−1 (figura 2.3b).

Obtivemos o valor de R0 para o Rio de Janeiro, R0 = 3.63, maior que Salvador no

mesmo ano, R0 = 2.85, obtido anteriormente por Pinho et al [10] utilizando a mesma

equação para o número de reprodutibilidade basal e mesmos parâmetros, variando

apenas a taxa de mortalidade do mosquito devido à pequena diferença de temperatura

entre as cidades em 2002, além da força de infecção diferente nas duas cidades.

A tabela 2.2 apresenta os valores de R0 obtidos através da equação (2.1) considerando

os dados da epidemia de dengue em 2002 distribúıdas nas dez áreas de planejamento.

As colunas da tabela representam, respectivamente: (1) a classificação de cada área

de planejamento; (2) os valores calculados de R0; (3) o número de casos em 2002

registrados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; (4) a incidência

(número de casos por população); (5) a mobilidade de pessoas diariamente em cada

AP; (6) a densidade populacional (número de pessoas por km2); (7) o Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH).

Para estimar a correlação entre o R0 e mobilidade (figura 2.4a) e entre o número de

casos e mobilidade (figura 2.4b) para as dez áreas de planejamento em 2002, utilizamos



Tabela 2.2: Tabela com os valores de R0, número de casos, incidência, mobilidade, densi-

dade e IDH para cada área de planejamento.

AP R0 Número de casos Incidência Mobilidade Densidade IDH

1 3.74 9854 0.040 170,116 72.4 0.778

2.1 1.88 12532 0.019 229,211 141.62 0.847

2.2 2.85 8492 0.024 92,474 64.5 0.868

3.1 3.31 18328 0.020 174,984 123.4 0.732

3.2 1.78 9548 0.017 118,312 133.8 0.773

3.3 3.59 10752 0.011 176,336 126.6 0.760

4 3.28 27510 0.033 214,572 28.4 0.787

5.1 3.23 8154 0.012 92,526 57.0 0.744

5.2 1.75 11151 0.016 85,275 51.6 0.71

5.3 1.87 23054 0.064 35,858 21.8 0.694

o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) (ANEXO 4), verificando uma correlação

positiva entre R0 e mobilidade. Para a correlação entre número de casos e mobilidade,

obtivemos também uma correlação positiva, mas menor do que entre R0 e mobilidade.

Já para incidência e mobilidade, obtivemos uma correlação negativa. Relacionamos

também R0 e número de casos com o IDH de cada AP (figura 2.5a), com base no

coeficiente de correlação de Spearman, visando identificar se tais fatores influenciam

nos valores de R0. Verificamos que há uma fraca correlação entre IDH e R0; para

a correlação entre IDH e número de casos encontramos da mesma forma uma fraca

correlação, mas negativa. Também não encontramos correlação significativa entre R0

e incidência. Estendendo esse estudo para regiões administrativas (além das áreas de

planejamento, o Rio de Janeiro também é dividido em 33 regiões administrativas em

que são distribúıdos todos seus bairros) encontramos valores próximos de correlação

de Spearman aos mencionados acima.

As áreas de planejamento que apresentam maior risco para ocorrência de dengue

podem auxiliar na implementação de estratégias de controle em áreas prioritárias.
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Figura 2.4: (a) Número de reprodutibilidade basal R0 por mobilidade; (b) Casos por

mobilidade para as dez áreas de planejamento.
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Figura 2.5: (a) Número de reprodutibilidade basal R0 por IDH; (b) Casos por IDH para

as dez áreas de planejamento.

Para obter os valores de R0 da tabela 2.2, consideramos cm = 0 na expressão (2.1),

ou seja, ausência de controle vetorial em 2002. Para observar o impacto do controle

vetorial em toda a cidade do Rio de Janeiro, variamos o valor de cm de 0 a 1, como

apresentado na figura (2.7). Pela expressão (2.1) temos que o crescimento inicial do

número de casos é exponencial, o que limita que os valores de R0 sejam sempre maiores

do que 1; mas observamos pela figura (2.7) que o aumento do controle vetorial reduz

os valores de R0. No próximo caṕıtulo veremos que essa limitação não é suficiente

para cessar a transmissão de modo que a epidemia possa retornar após um peŕıodo de

tempo. Quanto às áreas de planejamento, ao considerar cm = 0.3 nas duas áreas com



Tabela 2.3: Coeficientes de Spearman para correlação entre várias variáveis

Variáveis Coeficiente de correlação de Spearman p-valor

R0 x mobilidade 0,53 p > 0,1

Número de casos x mobilidade 0,28 p > 0,1

Incidência x mobilidade -0,14 p > 0,1

R0 x IDH 0,23 p > 0,1

Número de casos x IDH -0,29 p > 0,1

Incidência x IDH -0,24 p > 0,1

maior valor de R0, o valor médio de R0 reduziu de 2.72 para 2.37. O controle vetorial é

um dos parâmetros que pode ser alterado fazendo variar diferentemente a intensidade

de sua aplicação por região da cidade. Vale notar que tal controle não deixaria de

ser aplicado ainda que a vacina contra a dengue venha a ser bem sucedida, pois o

Brasil vem sendo afetado por epidemias dos v́ırus de zika e chikungunya também

transmitidos pelo mosquito Aedes Aegypti.
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Figura 2.6: Valores de R0 em função do controle vetorial para o Rio de Janeiro em 2002.

2.4 Discussão

Nesse trabalho estimamos o número de reprodutibilidade basal para várias regiões do

Rio de Janeiro. Levando em conta a heterogeneidade espacial, procuramos analisar R0



por regiões para investigar se há associação entre R0 e as caracteŕısticas de cada região.

Calculamos R0 através da força de infecção, obtido do crescimento exponencial inicial

do número cumulativo de casos; assim o valor de R0 por região nos permite analisar

desde o ińıcio da contagem do número de casos a possibilidade de uma epidemia,

podendo ser contido pelos sistemas de vigilância de saúde, evitando que se propague

por toda cidade.

Os valores de R0 para as dez áreas de planejamento do Rio, em 2002, variam de 1.75

a 3.74. Podemos observar que as AP´s 1 e 3.3, separadas pelas áreas de planejamento

3.1 e 3.2, apresentam maior valor de R0 (3.74 e 3.59, respectivamente). Entretanto, a

AP3.3 não está entre as regiões com maior número de casos por população (0.011),

sendo o maior valor o da AP5.3, com 0.064 número de casos/pop. (R0 = 1.87). As

regiões de maior incidência não correspondem necessariamente a maiores valores de

R0 já que a força de infecção não está diretamente ligada ao número total de casos,

pois é obtida da inclinação da reta no ińıcio do crescimento exponencial do número

cumulativo de casos. Ela mede quão rápido cresce uma epidemia enquanto a incidência

anual mede a intensidade da epidemia em todo intervalo de tempo. A AP1, por ter o

centro e a zona portuária como bairros, tem um intenso tráfego de pessoas, o que pode

explicar o alto valor de R0. Apesar do centro apresentar a maior mobilidade da cidade,

com um fluxo diário 107.5679 pessoas por dia, a AP1 não tem a maior mobilidade

entre as AP´s; isso se justifica pelo fato de cada AP ser formada por vários bairros,

com mobilidades variadas. Segundo Almeida [19], no ińıcio da epidemia de 2002, o

maior número de casos registrados pela Secretaria de Saúde estava no centro da cidade

(AP1), se espalhando rapidamente nas semanas 4 a 6 em direção às zonas oeste (APs

4, 5.1, 5.2 e 5.3) e norte (AP2.2).

As áreas de planejamento com maiores valores de R0 (AP1, AP3.1, AP3.3 e AP 4)

apresentadas na figura 2.1 estão diretamente interligadas, com grandes avenidas, como

a avenida Brasil, passando por seus bairros. A mobilidade das pessoas pelas diversas

áreas da cidade pode contribuir para a propagação da doença. Para MacPherson &

Gushulak [29], a mobilidade de pessoas está sendo considerada como um dos princi-

pais fatores para a disseminação de v́ırus em diferentes localidades. Pela tabela 2.1

podemos constatar que a maioria das regiões com maiores valores de R0 (AP1, AP3.1,

AP3.3 e AP4) tem também os maiores valores de mobilidade, diferente do que obser-



vada para número de casos ou incidência, exceto a AP2.1, que tem um dos menores

valores de R0. A AP2.1 é considerada área nobre da cidade, com maior valor de IDH

e maior circulação de turistas. Sua grande mobilidade é justificada por contar com

bairros localizados entre a zona sul e o centro da cidade, sendo assim bairros de pas-

sagem, fazendo também divisa com a AP4, que tem grande mobilidade e alto valor

de R0. Além disso, na AP2.1 também estão os principais pontos tuŕısticos da cidade

e praias, sendo assim uma área de grande movimentação. Os valores obtidos para os

coeficientes de correlação de Spearman para R0 e mobilidade mostram que estão mais

significantemente correlacionados do que o número de casos e mobilidade. Barmack

[30] et al, em seu modelo estocástico em uma rede simulando uma cidade, mostra os

efeitos da mobilidade na dispersão da doença. Mesmo no caso em que só se considera

o movimento de um indiv́ıduo por toda a rede, a epidemia é espalhada muito mais

rapidamente do que quando somente impulsionada por mosquitos, pois a mobilidade

humana é de longo alcance e frequente enquanto que a mobilidade de mosquitos é

de curto alcance, sendo de longo alcance somente quando acompanha a mobilidade

humana através dos meios de transporte. A atuação de programas de saúde em lo-

cais onde há grande locomoção de pessoas já no ińıcio da verificação de casos, pode

contribuir para o levantamento de focos de reprodução dos mosquitos naquela região

e dificultar a propagação da doença para toda a cidade.

As áreas de planejamento da cidade são compostas por populações com diferentes

estratos socieconômicos. Vários autores analisam se ńıveis socieconômicos podem ser

associados à ocorrência de dengue, nem sempre chegando a resultados concordantes.

Nossos resultados mostram um baixo coeficiente de correlação para a associação entre

R0 e IDH e número de casos e IDH. Resultados semelhantes foram encontrados por

Teixeira et. al em Salvador [21] em 2003, Vasconcelos et. al. em São Lúıs [23], em

1999 e Mondini & Neto em São José do Rio Preto em 2002 [24] ao correlacionarem

soroprevalência e renda média, observando soroprevalência alta para todos os estra-

tos socioeconômicos. Entretanto, Costa et. al [20], em São José do Rio Preto [20] e

Teixeira & Medronho [22] também para o Rio de Janeiro em 2002 encontraram uma

boa concordância entre maior incidência de dengue e menor ńıvel socioeconômico. O

Rio de Janeiro é uma cidade com grande diversidade socio-econômica, apresentando

bairros com melhores condições de vida próximos de localidades com baixo ńıvel socio-



econômico e com condições de saneamento e coleta de lixo precárias, além das favelas

distribúıdas por toda a cidade [28], o que pode refletir nos resultados de correlação.

Analisando o comportamento de R0 por cidade como um todo, podemos compará-la

com outra cidade como Salvador, cuja epidemia ocorreu no mesmo ano. Os munićıpios

do Rio de Janeiro e Salvador tem caracteŕısticas semelhantes, como urbanização de-

sordenada, temperatura média anuais e grande população. Entretanto, R0 para a

cidade do Rio de Janeiro apresentou valores maiores do que para Salvador. Pela fi-

gura (2.2) podemos observar que o número de casos para o Rio de Janeiro foi maior

do que Salvador e teve um crescimento mais acentuado no ińıcio da epidemia. Como

a força de infecção é medida a partir do crescimento inicial de casos, isso se reflete no

valor de R0.

Nossos resultados também mostram que aplicando o controle vetorial, diminui-se o

valor de R0, mas outras medidas também são necessárias. Observamos que ao aplicar

o controle vetorial apenas na áreas com maiores valores de R0, conseguimos diminuir

seu valor total, o que no caso de recursos humanos e financeiros limitados, pode

auxiliar no controle da doença ao atuar nas áreas com maiores números de caso no

ińıcio da epidemia.

A dengue é uma doença causada por variados fatores; o nosso estudo reforça que

não podemos destacar apenas uma das variáveis sociodemográficas para justificar a

ocorrência da epidemia ou elevação do número de casos. Se tomarmos como exemplo

a AP2.1, seu alto valor de IDH e mobilidade poderiam nos levar a esperar um alto

valor de R0; entretanto, ela tem um dos menores valores de R0 entre as AP´s. Por

outro lado, a baixa mobilidade e IDH pode ser um dos motivos para o baixo valor

de R0 na AP5.3, além do que, geograficamente, ela é a AP mais afastada das outras

regiões, só fazendo divisa com a AP5.2.

O cálculo de R0 por área de planejamento nos permite verificar quais locais de uma

cidade tem maiores possibilidades de infecção no ińıcio de uma epidemia, podendo

ter um controle mais rigoroso nessas áreas, bem como a identificação de suas causas,

evitando sua disseminação por todo o munićıpio. Na falta da vacina, cujo estudos

estão em curso, medidas de controle têm sido utilizadas, como controle mecânico e

qúımico, além da conscientização da população.
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ros. Dispońıvel em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2147539/DLFE-

237835.htm/paginanova2.0.0.2..htm. Acesso em junho, 2015.

[7] Toledo ALA, Escosteguy CC, Medronho RA, Andrade FA.Confiabilidade do di-
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em:http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4290214/4105682/06. AnexoVIDes-

cricaoeMapadaAreadePlanejamento5.pdf. Acesso em junho 2015.

[16] Rio de Janeiro. Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropoli-

tana do Rio de Janeiro. Resultado da Pesquisa Origem Destino. Dispońıvel em:
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Ambiental do Munićıpio do Rio de Janeiro, 1996-2006. Tese (Doutorado). Fiocruz:

Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2009.

[29] MacPherson DW, Gushulak BD. Human Mobility and Population Health: new

approaches in a globalizing world. Perpectives in Biology and Medicine. 2001;

44:390-401.



[30] Barmak DH, Dorso CO. Otero M, Solari HG Dengue epidemics and human mo-

bility. Physical Review E. 2011; 84:011901.



ANEXOS

Anexo 1. Modelo matemático.

No modelo estudado por Pinho et. al (10), a população de mosquitos é dividida

em quatro compartimentos: A (fase aquática), Ms ( mosquito suscet́ıvel), Me (

mosquito exposto) e Mi ( mosquito infectado).

A população humana, considerada constante, é dividida em Hs (humanos sus-

cet́ıveis), He (humanos expostos) e Hi (humanos infectados), com a dinâmica do

modelo representado no diagrama da figura 2.8.

Figura 2.7: Diagrama do modelo homogêneo

O sistema dinâmico é dado pelo conjunto de equações diferenciais:

dA

dt
= kδ(1− A

C
)M − (γm(t) + µa(t) + ca(t))A

dMs

dt
= γmA−

bβmMsHi

H
− (µm(t) + cm(t))Ms

dMe

dt
= bβmMsHi

H
− (θm(t) + µm(t))Me

dMi

dt
= θm(t)Me − (µm(t) + cm(t))Mi

dHs

dt
= µh(H −Hs)−

bβhHsMi

H
(B.2)

dHe

dt
= bβhHsMi

H
− (θh + µh)He

dHi

dt
= θhHe − (αh + µh)Hi



com os parâmetros apresentados na tabela 2.4.

Tabela 2.4: Parâmetros usados no modelo de equações diferenciais.

Parâmetro Variação dos Valores

Taxa de mortalidade do mosquito adulto (µm) 0.02-0.09 dias−1

Taxa de mortalidade na fase aquática (µa) 0.01-0.47 dias−1

Incubação extŕınsica (θm) 0.02-0.2 dias−1

Incubação intŕınsica (θh) 0.083-0.25 dias−1

Taxa de recuperação humano (α) 0.83-0.25 dias−1

Taxa de controle da população aquática ()ca) 0-1

Taxa de controle mecânico (cm) 0-1

Taxa de contato efetivo (βmeβh) Variável

Taxa de picada do mosquito (b) 0-1

Fração de mosquitos fêmeas (k) 0-1

Capacidade de suporte da população aquática (c) -

Taxa de oviposição δ 0-11.2 dias−1



Anexo 2. Cálculo da expressão de R0.

Pinho et. al. [10] calcularam a expressão para R0 através do operador de próxima

geração, proposto por Diekmann & Heesterbeek [25] e Van den Driessche & Wat-

mough [26], que consideram R0 como o raio espectral de um operador de próxima

geração:

R0 = ρ(KT−1) (B.3)

onde K é uma matriz jacobiana que descreve a produção de novos infectados e T

é a matriz de transição, que descreve mudanças de estado. Aplicando o método

para os compartimentos Me, Mi, He e Hi, encontramos a matriz de transição T

do sistema de equações diferenciais apresentados no Anexo 1:

T =



θm + µm + cm 0 0 0

−θm µm + cm 0 0

0 0 θh + µh 0

0 0 −θh µh + αh


e para a matriz dos termos infectantes K:

K =



0 0 0 bβmMs

H

0 0 0 0

0 bβh 0 0

0 0 0 0



A matriz inversa de T é dada por:

T−1 =



1
(θm + µm + cm) 0 0 0

−θm

(θm + µm + cm)(µm + cm)
1

(µm + cm) 0 0

0 0 1
(θh + µh) 0

0 0 −θh

(µh + αh)(θh + µh)
1

(µh + αh)





Multiplicando a matriz de novos infectados K pela matriz inversa de transição T−1

chegamos a:

KT−1 =



0 0 −θhbβmMs

(µh + αh)(θh + µh)H
bβmMs

(µh + αh)H
0 0 0 0

−θmbβh

(µm + cm)(θm + µm + cm)
bβh

(µm + cm) 0 0

0 0 0 0



Pela definição do operador de próxima geração, R0 é obtido pelo maior autovalor de

KT−1, cujo resultado é igual a:

R0 =

√√√√ θhθmb2βhβm

(θh + µh)(θm + µm + cm)(αh + µh)(µm + cm)
Ms

H
(B.4)

onde no ponto de equiĺıbrio livre da doença:

Ms = γmĀ

(µm + cm)

Para relacionar a equação (B.4) com a força de infecção, Pinho et. al, através do método

de Favier [27] citada na seção 2.2.2, assumiram que o número cumulativo de casos no ińıcio

de uma epidemia pode ser assumido como L ∝ exp(Λt), onde L no modelo matemático

de Pinho et al, representa os compartimentos Me,Mi, He, Hi do sistema de equações di-

ferenciais (B.2):

Me(t) ≈ Me0exp(Λt)

He(t) ≈ He0exp(Λt)

Mi(t) ≈ Mi0exp(Λt) (B.5)

Hi(t) ≈ Hi0exp(Λt)

e



Ms(t) = M s

Hs(t) = H. (B.6)

onde Me0, He0, Mi0 e Hio são constantes; assume-se também um valor constante para o

número de hospedeiros e vetores suscet́ıveis, Ms(t) e Hs(t).

Substituindo as equações (B.5) e (B.6) nas expressões das derivadas de Me, He, Mi e Hi

do sistema (4.5), obtemos:

[
Λ

(θm + µm + cm) + 1
]
Me0 = bβm

(θm + µm + cm)HHi0.[
Λ

(θh + µh) + 1
]
He0 = bβh

(θh + µh)Mi0[
Λ

(µm + cm) + 1
]
Mi0 = θm

(µm + cm)Me0[
Λ

(αh + µh) + 1
]
Hi0 = θh

(αh + µh)He0

(B.7)

Multiplicando ambos os lados da equação acima e comparando com a expressão obtida

para R0 (B.4), chegamos a equação que relaciona o número de reprodutibilidade basal,

R0, com a força de infecção, Λ :

R2
0 =

(
Λ

(θm + µm + cm) + 1
)(

Λ
(θh + µh) + 1

)(
Λ

(µm + cm) + 1
)(

Λ
(αh + µh) + 1

)
(B.8)



Tabela 2.5: Força de infecção para as dez áreas de planejamento.

Áreas de Planejamento Força de Infecção (semanas−1(Λ))

AP1.0 0,580

AP2.1 0.218

AP 2.2 0,420

AP 3.1 0,504

AP 3.2 0.195

AP 3.3 0.554

AP 4.0 0.449

AP 5.1 0.449

AP 5.2 0.409

AP 5.3 0.216

Anexo 3. Força de infecção para as dez áreas de planejamento.



Anexo 4. Coeficiente de Correlação de Spearman.

O coeficiente de correlação de Spearman, também conhecido como coeficiente de correlação

por postos de Spearman é utilizado para encontrar a correlação entre duas variáveis

quando o número de amostras é pequeno e não normais, sendo dada pela relação:

ρ = 1−
6

n∑
i=1

d2
i

n(n2 − 1) (B.9)

onde di é a diferença entre as ordenações e n é o número de pares de ordenações [11].



Caṕıtulo 3

Número de reprodutibilidade efetivo

para cidades do Brasil

Resumo

Usualmente, utilizamos a condição de que o número reprodutibilidade basal, R0, seja

maior do que a unidade como um indicativo de ocorrência de epidemia; esta grandeza

mede o número de infecções secundárias a partir de um infectado. Entretanto, para uma

população que já tem um histórico anterior de casos da doença, é mais conveniente traba-

lhar com o número de reprodutibilidade efetivo, R(t), que é o número de casos secundários

a partir de um caso primário no ińıcio de uma dada semana t, havendo epidemia se R(t) >

1 por uma dada semana t. Neste trabalho, estimamos a evolução temporal do número de

reprodutibilidade efetivo R(t) na cidade do Rio de Janeiro para diferentes epidemias de

dengue ocorridas em 2002, 2007-2008 e 2015-2016 usando o método proposto por Pinho et

al [1]. Estendemos nosso estudo para algumas capitais brasileiras em 2002 e 2007-2008, que

apresentaram epidemias com a predominância significativa de apenas um sorotipo. Ob-

servamos uma importante influência do clima (principalmente pluviosidade) na evolução

temporal de R(t) para diferentes capitais brasileiras. Com base na análise do compor-

tamento de R(t) em relação ao parâmetro do modelo de controle de mosquitos adultos,

mostramos que o controle aplicado apenas à fase adulta da população de mosquitos não

é suficiente para cessar a transmissão da dengue, enfatizando a importância de aplicá-lo

também para a fase aquática do mosquito. Ainda, percebemos como a evolução temporal
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de R(t) pode nos dar uma análise preditiva do curso de uma epidemia, sendo uma medida

importante para detectar seu ressurgimento.

3.1 Introdução

O v́ırus da dengue tem se espalhado rapidamente em várias regiões do mundo nas

últimas décadas e tem se tornado um importante problema de saúde pública. Transmitido

ao homem pelo mosquito Aedes Aegypti, a dengue é causada por um de quatro sorotipos

distintos, descritos como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. O hospedeiro adquire

imunidade após a infecção por um desses sorotipos podendo, entretanto, permanecer

suscet́ıvel aos outros. Uma grande variedade de fatores contribuem para sua propagação,

como avanço dos sistemas de transporte, produção de descartáveis e sua ocupação no meio

ambiente, e o crescimento da população global, associada à urbanização descontrolada

[2]. Já o desenvolvimento do vetor é favorecido por condições climáticas (temperatura,

pluviosidade, umidade) e socioeconômicas. Na ausência de uma vacina, que está em fase

de testes, as medidas preventivas são direcionadas ao criadouro e ao mosquito transmissor,

mas os esforços de controle não tem conseguido conter o aumento da incidência da doença

e sua distribuição geográfica [3].

O ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti é influenciado por condições de pluviosidade,

umidade do ar e temperatura [24]. A pluviosidade é um fator importante para a geração de

larvas, pupas e infestação vetorial, uma vez que o mosquito adulto deposita seus ovos em

águas limpas e estagnadas, o que predispõe ao aumento da incidência de dengue em função

do número de potenciais criadouros dispońıveis. Chiaravalloti [25], através de pesquisas

larvárias, identificou que grandes concentrações de larvas de Aedes Aegypti em recipien-

tes ocorreram principalmente nos meses de maior incidência de chuva, mesmo resultado

encontrado por Dibo et. al. [26] em cidades do estado de SP. Micieli e Campos [27] en-

contraram uma correlação positiva entre pluviosidade e aumento da população de Aedes

aegypti, com sua diminuição para os meses com poucas chuvas, e Vezzani et. al. [28] verifi-

caram um aumento da oviposição quando as precipitações pluviométricas forem superiores

a 150 mm. Enquanto a pluviosidade exerce influência nos parâmetros da fase aquática do

mosquito pois favorecem um maior número de criadouros, o que leva consequentemente ao

aumento do número de mosquitos adultos, os parâmetros entomológicos do ciclo de vida



do mosquito, como oviposição, incubação extŕınsica e mortalidade dependem da tempe-

ratura e umidade. Vários autores, através de estudos em laboratórios, observaram uma

taxa de oviposição mais elevado nos meses com maior umidade [29, 30, 31, 32]. Grech et.

al. [33] e Mourya et. al. [34] verificaram em experimentos que a temperatura afeta dire-

tamente os estágios de larva e pupa. Yang et. al. [22] constataram que a temperatura em

que ocorrem a mais rápida transição na fase aquática (larva e pupa) é 260C, com melhor

intervalo para a sobrevivência de mosquitos fêmeas em temperaturas entre 150C e 300C.

A despeito da influência dos fatores climáticos no ciclo do Aedes Aegypti, há a discussão

sobre qual(is) dele(s) são mais fortemente correlacionados com a incidência.

Para conter a rápida disseminação do sorotipo DENV-3 em oito estados brasileiros, foi

implantado em julho de 2002 o Programa Nacional de Controle da Dengue pelo Ministério

da Saúde com ações para reduzir o impacto da dengue no Brasil. Dentre as ações estava

a aplicação de inseticidas para combate ao vetor [36]; o método mais utilizado tem sido

a aplicação do inseticida ultra-baixo volume (ULV) [37] que tem demonstrado pouca

eficácia no controle da dengue. Um dos problemas ao se usar o controle qúımico, na forma

de aerossóis, é que eles são eficazes apenas quando as part́ıculas estão no ar e colidem com

os mosquitos em vôos [37]. Entretanto, há evidências de que eles se aglomeram em maior

quantidade no interior das residências, não sendo atingida pela microgot́ıculas dispersas

no ar [38]. Teixeira et. al [18] observaram que houve elevada incidência de dengue em

Salvador mesmo em áreas onde intervenções de controle foram realizadas e o ńıvel de

infestação predial era pequeno [18]. Além disso, estudos tem demonstrado resistência dos

vetores aos inseticidas [37, 39].

O uso de modelos matemáticos pode contribuir para a compreensão da propagação da

dengue e seu controle. Um parâmetro importante que deriva dos modelos matemáticos é o

número de reprodutibilidade basal, R0, que descreve o número médio de casos secundários

causados por um único caso em uma população inteiramente suscet́ıvel [4]. Se R0 for maior

que 1, ou seja, se cada indiv́ıduo infectar, em média, mais de uma pessoa, a doença se

espalha pela população; se R0 for menor que 1, teremos uma população livre da doença.

No caso do cálculo do R0, empregado no caṕıtulo 2, para as regiões da cidade do Rio de

Janeiro, podemos observar pela equação (2.1) que, sendo o crescimento inicial de novos

casos exponencial, R0 sempre será maior que 1.

Para uma população que já tenha um histórico anterior de casos e é parcialmente imune



à doença, é mais conveniente trabalhar com o número de reprodutibilidade efetivo, R(t),

que é o número de casos secundários a partir de um caso primário no ińıcio de uma semana

t. Da mesma forma que R0, se R(t) < 1, não há epidemia, ou seja, a infecção não consegue

se estabelecer na população hospedeira e, assim como para R0, o objetivo das intervenções

de saúde pública é reduźı-lo para valores menores que 1 [5]. Porém, ao contrário de R0, que

é calculado para uma população totalmente suscet́ıvel à doença, R(t) é estimado em cada

passo de tempo t, já que para cada semana a quantidade de indiv́ıduos suscet́ıveis varia,

podendo assim auxiliar na implantação de medidas de controle para reduzir a transmissão

da doença durante o peŕıodo da epidemia [3].

3.2 Revisão da literatura

A maioria dos trabalhos que tem como objetivo estimar R(t) o fazem para doenças

com transmissão direta, como SARS e utilizando métodos estat́ısticos, principalmente

inferência bayesiana [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Esses artigos foram escolhidos por aplicarem R(t)

a dados reais de doenças transmisśıveis.

Wallinga et. al. [6] desenvolveram um procedimento que estima o número de reproduti-

bilidade efetivo baseado em uma probabilidade pij, em que um caso i possa ser infectado

por um caso j, dada a sua diferença no tempo do ińıcio dos sintomas ti - tj, expressa

por uma distribuição de probabilidade de Weibull. Eles aplicaram tal método a dados

dispońıveis para surtos de SARS (śındrome respiratória aguda grave) que ocorreram em

Hong Kong, Vietnã, Singapura e Canadá em 2003. Nessas epidemias foi feito um alerta

global pelo Organização Mundial de Saúde no ińıcio do surgimento dos casos. Seus re-

sultados revelaram uma relação direta entre as curvas epidêmicas e a evolução temporal

de R(t), onde essa relação pode ser usada em conjunto como medida de controle durante

uma epidemia. O alerta pela OMS diminuiu o número médio diário de reprodução efetivo

aproximadamente de 3 para 0.7, levando consequentemente ao impedimento de 77% (100

x (3 - 0.7)/3) ≈ 77%) de infecções secundárias e mostrando que é essencial estimar o po-

tencial da transmissão de uma nova doença emergente o mais rapidamente posśıvel para

estabelecer medidas de controle efetivas.

Cauchemez et al [7] propuseram um método estat́ıstico bayesiano para estimar o número

de reprodução R(t) aplicando a SARS para a cidade de Hong Kong no ano de 2003. Eles



definiram o número de reprodução como sendo a razão entre o número de casos com

ińıcio dos sintomas em um dia t e o número de casos secundários por eles infectados. Para

prever o eventual número de casos secundários finais para os casos relatados no dia t,

assumiram que o número de casos secundários iniciais em um dia anterior é conhecido. A

evolução temporal de R(t) estimada em 5, 10 e 20 dias após a epidemia foram semelhantes.

Seu método permite calcular os casos secundários não registrados antes do fim de uma

epidemia, podendo assim ter uma análise preditiva.

Cowling et. al. [8] usaram o mesmo método de Cauchemez, incluindo atrasos temporais

entre o ińıcio dos sintomas e notificação dos casos da gripe pandêmica (H1N1) em Hong

Kong no ano de 2009. Eles observaram que R(t) diminuiu de 1.4-1.5, no ińıcio da epidemia

local para cerca de 1.1-1.2 no verão, sugerindo que mudanças na transmissibilidade possam

estar relacionadas com o clima ou as férias escolares.

Para a mesma epidemia de SARS, em Hong Kong, Riley et al [9] estimaram R(t) através

de uma expressão que relaciona o coeficiente de transmissão (taxa de contato e infec-

ciosidade) com o tempo de duração da infecção e um fator que representa o efeito da

heterogeneidade geográfica e o esgotamento de suscet́ıveis. Seus resultados indicaram va-

lores de R(t) menores do que 1 após o mês de maio, sugerindo que a diminuição das taxas

de contato tanto na comunidade quanto nos hospitais, assim como a rápida hospitalização

desempenharam um papel predominante na realização do controle.

Também usando inferência bayesiana probabiĺıstica, Paine et.al [10] estimaram o número

de reprodução efetivo da epidemia de gripe A (H1N1) na Nova Zelândia, em 2009, in-

cluindo os casos importados e a faixa etária da população na dinâmica de transmissão. Em

seus resultados, verificaram que durante a fase de contenção da epidemia, R(t) alcançou

um pico de 1.55, indicando também um aumento na proporção de notificações entre as

crianças em idade escolar após o feriado escolar; eles observaram que intervenções, como

fechamento de escolas em tempo hábil, ao se tratar de doenças diretamente transmisśıveis,

podem conter o agravamento da epidemia.

Nishura e Kakehashi [11] estimaram o número de reprodutibilidade efetivo R(t) da praga

pneumônica primária em epidemias no Equador, Oakland (Estados Unidos) e Rangoon

(Birmânia) através de uma aproximação probabiĺıstica. A evolução temporal de R(t) é

calculada por uma distribuição binomial da probabilidade de um indiv́ıduo l ser infectado

por um caso m. Os valores esperados de R(t) excedem ligeiramente 1 em diferentes tempos;



entretanto, embora haja decĺınios em R(t) para valores menores que 1 no Equador e Oa-

kland, isso não é observado em Rangoon, sugerindo os autores que o estudo das epidemias

nas três localidades devem ser acompanhadas de uma estocasticidade demográfica.

No nosso trabalho, através do modelo matemático estudado em Pinho et. al [1] onde foi

calculada uma expressão para o número de reprodutibilidade efetivo, R(t) e analisadas

epidemias de dengue em Salvador, analisaremos epidemias de dengue em vários peŕıodos

na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil. Para o ano de 2002, faremos

uma comparação com a epidemia de Salvador no mesmo ano e que foi examinada em

[1]. Também investigaremos o efeito do controle do vetor na redução da intensidade e da

duração da epidemia no Rio de Janeiro, em 2002. A evolução temporal de R(t) auxilia

na avaliação da eficácia das estratégias de controle [12], que tem como objetivo reduźı-lo

para valores menores que 1.

3.3 Materiais e Métodos

3.3.1 Fonte de Dados

Nesse trabalho utilizaremos os casos notificados de dengue semanalmente na cidade do Rio

de Janeiro, em 2002, 2007 a 2008 e 2015 a 2016 através do banco de dados da Secretaria

Municipal do Rio de Janeiro [13]. Os casos foram registrados semanalmente considerando

a data de ińıcio dos sintomas.

Uma vez que usamos o mesmo sistema de equações diferenciais do modelo proposto por

Pinho et. al [1] para a cidade de Salvador, fizemos uma comparação com seus resultados,

usando a série temporal do número de casos por semana em 2002, apresentada em seu

artigo. Através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), seleciona-

mos outras capitais de estados brasileiros para o estudo do número de reprodutibilidade

efetivo, tendo optado por cidades que foram atingidas por epidemias provocadas pela cir-

culação de apenas um sorotipo ou predominância de um deles, já que o modelo utilizado

pressupõe apenas um sorotipo 1. As variáveis referentes ao clima, como temperatura, umi-

dade e pluviosidade das cidades selecionadas foram obtidas do INMET (Instituto Nacional

de Meteorologia).
1Tal prevalência de um sorotipo é menos expressiva em 2008 e 2016 mas seguimos a série mais longa

como primeira aproximação para detectar a reemergência da epidemia.



3.3.2 Cálculo do número efetivo de reprodutibilidade

Wallinga & Lipsitch [14] introduziram um método capaz de estimar o número efetivo

de reprodutibilidade R(t), que representa o número de casos secundários de uma doença

transmisśıvel originados de um caso primário em um tempo t, em analogia ao número de

nascimentos em um tempo t. Seu cálculo foi baseado na taxas de crescimento populacional,

onde o número de nascimentos em um tempo t é igual ao número de nascimentos em um

tempo (t-a) multiplicado pelo número esperado de nascimentos por ano de mães com

idade a. No caso epidemiológico, define-se F(t) como uma equação que relaciona a série

temporal b(t) com a distribuição de probabilidade g(a):

F = b(t)∫∞
0 b(t− a)g(a)da (3.1)

onde b(t) é o número de casos em um tempo t, b(t-a) é o número de casos em um tempo

anterior e g(a) é a função de distribuição de probabilidade para o surgimento de casos

secundários a partir de um infectado no tempo a. A quantidade de casos em uma epidemia

cresce exponencialmente em sua fase inicial, o que faz com que a função de distribuição

tenha a forma b(t − a)e−ra, com r sendo a taxa de crescimento populacional [14]. Essa

distribuição exponencial é a duração de um intervalo de geração de novos casos, com

média Tc = 1/k, onde k é a taxa de transição da fase de infecção.

Pinho et. al [1] aplicaram esse método para epidemias de dengue em Salvador, usando um

modelo compartimental que divide a população de humanos em suscet́ıveis, infectados,

expostos e removidos e a população de mosquitos em suscet́ıveis, expostos e infectados,

apresentada no ANEXO 1. Para o sistema de equações apresentados no ANEXO 1, temos

que os valores de k, denotadas por s, representam as taxas de transição da classe de ex-

postos e infectados, considerando humanos e mosquitos: s1 = θm + µm, s2 = (µm + cm),

s3 = (θh + µh) e s4 = (αh + µh) cujo significado de cada parâmetro está apresentado

na tabela 3.1 (ANEXO 2). Como são quatro taxas de transição, a distribuição de pro-

babilidade é a convolução de quatro distribuições exponenciais. Segundo Akkouchi [15],

a distribuição da soma de n variáveis independentes com distribuições exponenciais e

diferentes parâmetros s é dada por



g(a) =
n∑

i=1

s1.....sn∏n
j=1,j 6=1(sj − si)

etsi (3.2)

com g(a) já normalizado.

No caso de uma doença de transmissão direta, F(t) corresponde ao mesmo número de

reprodutibilidade efetivo R(t); para doenças de transmissão vertical F(t) = R2(t), que

representa o número de casos secundários originados de um único caso primário, para as

epidemias de dengue:

R(t) =

√√√√ b(t)∫∞
0 b(t− a)g(a)da (3.3)

onde b(t) é o número de casos de dengue em uma semana t, b(t-a) é o número de casos

em uma semana (t-a) e g(a) é a distribuição de probabilidade em um tempo a dada pela

equação (3.6).

Os parâmetros entomológicos, θm e µm variam com a temperatura, como pode ser obser-

vado na tabela 3.2 para µm (ANEXO 3).

O parâmetro µm é representado pela taxa de transição s2 na função distribuição de pro-

babilidade g(a) (equação 3.5), onde µm é somado com o controle vetorial do mosquito,

que consideramos igual a zero. Como a função distribuição de probabilidade faz parte da

equação que calcula a evolução temporal de R(t), no programa que gera R(t), podemos

alterar µm em função da temperatura média registrada no Rio de Janeiro, que variou de

20,50C a 30,70C.

Na próxima seção, apresentaremos a variação de R(t) por semana para várias cidades,

através da expressão (3.6) e das séries temporais reais de número de infectados por semana.

Além disso analisaremos a evolução temporal de R(t) ao variar o parâmetro entomológico

µm com a temperatura.

3.4 Resultados

3.4.1 Análise das epidemias de dengue no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro, localizada na região sudeste do Brasil, com área total de

1.197,463 km2 e população estimada de 6.453.682 habitantes em 2014 [16], tem sido atin-



gida constantemente por epidemias de dengue. A primeira epidemia registrada após a

reintrodução do mosquito no páıs foi em 1986 na cidade de Nova Iguaçu, no Estado do

Rio de Janeiro, com a entrada do DENV-1 [17], se espalhando rapidamente para outras

regiões do Brasil. Em 1990, houve a entrada do DENV-2, também em Nova Iguaçu, oca-

sionando os primeiros casos de dengue hemorrágica [18] e se disseminando para outras

estados do Brasil onde já aquela altura havia a presença do mosquito Aedes Aegypti. O

DENV-3 foi isolado também em Nova Iguaçu, no final de 2000, sendo predominante em

relação ao DENV-1 e DENV-2, e portanto responsável pela maior epidemia de dengue no

Brasil, em 2002 [19]. Em 2010, há uma reemergência do DENV-4 em Boa Vista, Roraima,

sendo detectada na cidade de Niterói, vizinha ao Rio de Janeiro, em 2011 [20].

A epidemia de 2002, iniciada no Rio de Janeiro pela entrada do sorotipo DENV-3, se

espalhou para outras regiões do Brasil. Pinho et al [1], através do número de reprodutibi-

lidade efetivo apresentado na equação (3.6), analisaram a série temporal de Salvador nesse

ano, que teve um total de 27.466 casos [21], com incidência de 802,19/10.000 habitantes.

Na expressão (3.3) empregamos para os parâmetros humanos, α = 0,125 dia−1, µh = 4 x

10−5 dia−1 e θh = 0,17 dia−1. Os parâmetros entomológicos, taxa de incubação extŕınseca,

θm, e taxa de mortalidade do mosquito, µm, variam com a temperatura; θm tem valores

mı́nimo e máximo de 0,0938 e 0,0977 dia−1 [1] e µm tem valores mı́nimo e máximo de

0.0296 e 0.0308 dia−1, respectivamente [22]. Para comparar a evolução de R(t) do Rio

de Janeiro com Salvador, em 2002, utilizamos θm = 0,0957 dia−1 e µm = 0,0302 dia−1,

mesmos valores utilizados por Pinho et. al. para Salvador, considerando uma temperatura

média de 25,40C. Inicialmente consideramos que não havia controle vetorial, cm = 0.

A figura (3.1) apresenta a série temporal do número de casos por semana e a evolução

temporal do número de reprodutibilidade efetivo de casos de dengue no Rio de Janeiro e

em Salvador em 2002. Podemos observar que, diferentemente de Salvador, em que R(t)

após a redução do número de casos não cresce acima de 1, no Rio de Janeiro isto ocorre

a partir da semana 44. Após 2002, há uma queda na incidência de casos, retornando uma

tendência de crescimento a partir de 2007, como podemos ver na figura (3.2) que mostra

a série completa dos casos de dengue no Rio de Janeiro nos últimos 15 anos.

A evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t) em 2007-2008 (figura

3.3) mostra valores > 1 por um número maior de semanas no final de 2007 do que no
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Figura 3.1: Série temporal de casos de dengue para a cidade do Rio de Janeiro (a) e para

a cidade de Salvador (b) em 2002. Número de reprodutibilidade efetivo por semana para

Rio de Janeiro (c) e Salvador (d), em 2002, referentes às séries temporais apresentadas

em (a) e (b) e cm = 0. A linha tracejada indica o valor limiar de R = 1, abaixo do qual a

epidemia será controlada. Fonte: Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

final de 2002, refletindo a continuação da epidemia com o crescimento pronunciado do

número de casos em 2008 evidenciado na série temporal de 2007-2008. A partir da análise

de sorotipos de alguns casos, estima-se uma porcentagem de 90% de DENV-3 e 10% de

DENV-2 em 2007, havendo uma inversão de sorotipos em 2008: 78,7% de DENV-2 e

21,3% de DENV-3 [23].

Na figura (3.4) apresentamos a série temporal de 2015 à semana 21 do ano de 2016 e sua

evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo para a cidade do Rio de Janeiro,

considerando o número de indiv́ıduos infectados por semana epidemiológica. Em 2015, o

Rio de Janeiro teve um total de 18.059 casos [13], com circulação viral dos sorotipos
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Figura 3.2: Série temporal de casos de dengue de 2001 a 2016. Fonte: Secretária Municipal

de Saúde do Rio de Janeiro.

DENV-1 e DENV-4 [35] dando continuidade ao elevado número de casos em 2016, com

1.960 casos apenas em janeiro desse ano [13], com a predominância do sorotipo DENV-1.
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Figura 3.3: (a)Série temporal de casos de dengue para a cidade do Rio de Janeiro em

2007-2008 e (b) Número de reprodutibilidade efetivo por semana para o Rio de Janeiro

em 2007-2008 referente a série temporal apresentada em (a). Fonte: Secretária Municipal

de Saúde do Rio de Janeiro.

A expressão para o número efetivo de reprodutibilidade (3.3) leva em conta a circulação

de apenas um sorotipo, pois não há nas séries temporais utilizadas a diferenciação entre

casos por sorotipo. Não encontramos no Brasil uma série temporal que faça a distinção do

número de casos por sorotipo, apenas uma estimativa do isolamento viral por ano. Assim,

a aplicação do cálculo de R(t) exibida na figura (3.1) é mais fidedigna, onde tivemos uma

epidemia com predominância do DENV-3 em todo o Brasil, sendo uma estimativa nos
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Figura 3.4: (a) Série temporal do número de casos por semana para a cidade do Rio de

Janeiro em 2015-2016 e (b) Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t)

em 2015-2016 referente à série temporal apresentada em (a). Fonte: Secretária Municipal

de Saúde do Rio de Janeiro.

anos seguintes (2007-2008 e 2015-2016) quando há a circulação de mais de um sorotipo,

ainda que com a predominância de um deles.

3.4.2 Influência de fatores no número efetivo de reprodutibili-

dade

Fatores climáticos

Comparamos as condições climáticas do Rio de Janeiro e Salvador em 2002, através dos

resultados apresentados na figura (3.5), onde podemos verificar padrões diferentes de

umidade do ar, pluviosidade e temperatura para as duas cidades; podemos ressaltar o

aumento da pluviosidade ao final do ano (figura 3.5b) no Rio de Janeiro coincidindo com

a elevação de R(t) > 1 a partir da semana 44 (figura 3.1a).

Da mesma forma que para as série temporais de 2002, averiguamos as condições de tem-

peratura de 2007 a 2008, como mostra a figura (3.6).

Inicialmente, consideramos para a evolução temporal de R(t), valores fixos para os dois

parâmetros entomológicos, com o objetivo de compará-lo com o resultado de Salvador.

Contudo, para verificar a influência do parâmetro µm na dinâmica de R(t), fizemos sua

variação com a temperatura média semanal do Rio de Janeiro nos anos de 2007 a 2008.
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Figura 3.5: (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Rio de

Janeiro e Salvador em 2002 (linha vermelha, Rio de Janeiro; linha azul, Salvador.)
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Figura 3.6: (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Rio de

Janeiro em 2007-2008.

A figura (3.7) mostra uma comparação da evolução temporal de R(t) para o Rio de

Janeiro, em 2007-2008, considerando µm fixo, igual a 0,0302 dia−1 e µm variando com a

temperatura média semanal, onde podemos observar uma pequena variação na transição

entre 2007-2008 e no final de 2008. Apesar de constar na literatura que a taxa de incubação

extŕınseca é dependente da temperatura, não encontramos fontes de dados que indiquem

os valores dessa variação.

Controle Vetorial

A figura (3.8) apresenta o número de reprodutibilidade efetivo considerando os efeitos da

aplicação do controle vetorial, cm, para as cidades do Rio de Janeiro e Salvador, sem ação

do controle, cm=0 e com ação do controle durante todo o ano, com cm=1, na equação

(3.3), indicando que o efeito do controle reduz R(t) a valores abaixo de 1 uma semana

antes de quando há controle, mas retoma para valores acima de 1 mais cedo no Rio de

Janeiro e apenas se houver controle em Salvador. Qualquer valor intermediário (entre 0 e
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Figura 3.7: Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo em 2007-2008

(Linha preta - taxa de mortalidade constante, igual a 0,0302 dia−1; Linha vermelha - taxa

de mortalidade variando semanalmente com a temperatura média.)

1) de cm positivo apresenta efeito muito próximo ao de cm = 1.

8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8
0

1

2

3

 

 

R(
t)

t e m p o  ( s e m a n a s )

 c m  =  0
 c m  =  1

8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8
0

1

2

3

4

 

 

R(
t) 

t e m p o  ( s e m a n a s )

 c m  =  0
 c m  =  1

Figura 3.8: Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t) em 2002 para

dois diferentes valores de cm (linha preta, cm = 0; linha vermelha, cm = 1) para (a) Rio

de Janeiro e (b) Salvador.

3.4.3 Número de reprodutibilidade efetivo para capitais no Bra-

sil

Estimamos a evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo para capitais

brasileiras em que houve somente a circulação de um sorotipo ou a predominância de um

deles e que apresentaram incidência média anual, em 2002 e 2007-2008, igual ou maior a



500/100.000 habitantes. As capitais escolhidas dentro do padrão que estabelecemos foram

Natal, Campo Grande, Palmas, Vitória e Goiânia. Para o cálculo de R(t) na equação

(3.6), os parâmetros utilizados foram os mesmos do Rio de Janeiro em 2002, considerando

seus valores fixos com a temperatura média.

Em Natal (Rio Grande do Norte), foram notificados 8.945 casos de dengue em 2002,

com uma incidência de 1255,76/100.000 habitantes (3.9a), com maior número de ca-

sos nos meses de fevereiro a abril. Na epidemia de 2007-2008, houve uma incidência de

742,03/100.000 habitantes em 2007 e 1.862/100.000 habitantes em 2008 (figura 3.9b). A

evolução temporal de R(t) para 2002 e 2007-2008 são apresentadas nas figuras 3.9c e 3.9d,

respectivamente. Procurando verificar a atuação dos fatores climáticos na transição de

2007 a 2008, analisamos a umidade, pluviosidade e temperatura média para a cidade de

Natal nesse peŕıodo (figura 3.10).
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Figura 3.9: Série temporal (a e b) e evolução temporal do número de reprodutibilidade

efetivo (c e d) para Natal em (a)-(c) 2002 e (b)-(d) 2007-2008.



O munićıpio de Campo Grande (MS), na região centro-oeste do páıs, registrou 8916 casos

de dengue em 2002, com uma incidência de 1.343/100.000 habitantes (figura 3.11a e

3.11d). Em 2007, a cidade notificou 42.007 casos, baixando para 245 casos em 2008.
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Figura 3.10: (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade e (c) Temperatura média para Natal

em 2007-2008.
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Figura 3.11: Série temporal do número de casos por semana em 2002 para (a) Campo

Grande; (b) Vitória; (c) Goiânia. Evolução temporal do número de reprodutibilidade

efetivo em 2002 para (d) Campo Grande; (e) Vitória; (f) Goiânia.

Vitória (ES), no sudeste do Brasil, notificou 4.231 casos em 2002, com uma incidência

de 1.442/100.000 habitantes (figura 3.11b e 3.11 e 3.11f). Entretanto, apresentou apenas

223 casos em 2007 e 1.362 casos em 2008, com uma incidência de 71/100.000 habitantes

e 433/100.000 habitantes, nos anos de 2007 e 2008, respectivamente.



Goiânia (GO), também no centro-oeste do Brasil, teve, em 2002, 14.640 casos registra-

dos, com uma incidência de 1.411,8/100.000 habitantes (figura 3.11c). Já em 2008 foram

notificados 22.208 casos, com uma incidência de 1.784,3/100.000 habitantes (figura 3.12a

e 3.12c).
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Figura 3.12: Série Temporal de 2007 a 2008 para (a) Goiânia; (b) Palmas. Evolução

temporal do número de reprodutibilidade efetivo em 2007-2008 para (c) Goiânia; (d)

Palmas.

Palmas (TO) situada na região norte, teve uma incidência de 440/100.000 habitantes em

2002, ficando assim abaixo do valor selecionado para nosso estudo. Entretanto, em 2007

e 2008 teve uma incidência de 2779,4/100.000 habitantes e 1673,3/100.000 habitantes,

respectivamente (figura 3.12b e 3.12d).

A figura (3.13) apresenta as variações de umidade, pluviosidade, temperaturas máximas

e mı́nimas para as cidades de Palmas e Goiânia, de 2007 a 2008. As semelhanças entre os



padrões de umidade e pluviosidade parece ser um ingrediente que mais uma vez reforça a

semelhança dos padrões de R(t) ainda que os picos tenham valores distintos.
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Figura 3.13: (a) Umidade do ar; (b) Pluviosidade; (c) Temperatura Média para as cidade

de Palmas e Goiânia em 2007-2008. Linha azul - Goiânia; Linha vermelha - Palmas.

Para verificar a influência do controle vetorial na evolução temporal de R(t), consideramos

na equação (3.6) cm=0 e cm=1, para as cidades de Natal, Goiânia e Palmas, de 2007 a

2008 (figura 3.14).
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Figura 3.14: Evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t) em 2007-

2008 para dois diferentes valores de cm (linha preta, cm = 0; linha vermelha, cm = 1) para

(a) Natal, (b) Goiânia e (c) Palmas.

3.5 Discussão

Nesse trabalho analisamos a evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo

para diferentes cidades no Brasil a partir do método proposto por Pinho et al [1] com ênfase

para o Rio de Janeiro, por ser a entrada da DENV-3 em 2001 e pelo número de epidemias

durante a história da dengue no Brasil; buscamos também comparar com os resultados de



Salvador, por ter sido estudado por Pinho et al em seu trabalho. Em 2002, o v́ırus DENV-3

entra em uma população totalmente suscet́ıvel aa este agente, gerando um grande número

de infectados no ińıcio da epidemia para as duas cidades. Após o decréscimo do número

de infectados, Salvador permanece com valores de R(t) menores do que 1, o que, de

acordo com a análise feita anteriormente [1], pode estar ligado ao aumento da imunidade

da população humana ou ações de controle, ou ambos. No Rio de Janeiro, apesar de

também ter iniciado o controle de vetores, diversos fatores influenciam a ocorrência de

um novo surto epidêmico do mesmo sorotipo: maior densidade populacional, condições

favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos, como maior temperatura e pluviosidade,

resultando em um ”pool”de suscet́ıveis. Não obstante Salvador e Rio de Janeiro terem

nos dois últimos meses de 2002 um aumento da temperatura, isso não acontece com a

pluviosidade; enquanto Salvador tem um queda brusca no ńıvel pluviométrico, no Rio de

Janeiro há um crescimento, favorecendo a proliferação do mosquito no Rio de Janeiro,

reafirmando o importante papel da pluviosidade.

Após um peŕıodo endêmico, em 2007 o número de casos de dengue no Rio de Janeiro

volta a crescer, o que resulta em novas epidemias com grande número de infectados em

2008. Essa ressurgência da epidemia pode ser explicada pela circulação de dois sorotipos

simultaneamente, DENV-2 e DENV-3: a entrada do DENV-2 em uma população não

totalmente suscet́ıvel, infecta um subconjunto de pessoas imunes a um sorotipo mas sus-

cet́ıveis a outro. Um maior número de casos no ińıcio da epidemia faz com que os valores

de R(t) caiam mais rapidamente, como podemos observar comparando 2002 (ver figura

3.1) e 2007-2008 (ver figura 3.3), já que ela acomete um número maior de suscet́ıveis. Além

disso, o crescimento de R(t) para um valor maior que 1 ainda no final de 2007, indica um

nova epidemia em 2008. Isso também é visto na evolução temporal de 2015 a 2016. Há

um aumento crescente da pluviosidade, umidade do ar e temperatura após outubro de

2007, consequentemente contribuindo para uma maior densidade vetorial nesse peŕıodo e

refletindo na epidemia do ano seguinte.

No caṕıtulo 2, observamos que ao aplicar o controle vetorial, houve um decréscimo no

valor de R0. Procurando verificar a influência do controle vetorial na evolução de R(t),

fazendo uma comparação com e sem controle para a cidade do Rio de Janeiro e Salvador,

cujo gráfico foi apresentado no artigo de Pinho et al [1]. A figura 3.8 mostra o efeito da

aplicação do controle no mosquito adulto no número efetivo de reprodutibilidade, onde



podemos observar que nas primeiras semanas, correspondente ao intervalo de tempo do

crescimento da epidemia o controle age reduzindo o número de casos tanto no Rio quanto

em Salvador fazendo R(t) cair a valores abaixo de 1 por volta de uma semana antes

do que com a aplicação do controle. Quando não temos o controle vetorial há um livre

desenvolvimento dos mosquitos, ocasionando em um grande número de casos no ińıcio da

epidemia, diferentemente do que ocorre quando há o controle. Todavia, com o controle, há

o ressurgimento da epidemia, em um tempo anterior ao tempo em que não consideramos

o controle de mosquitos; em ambas as cidades há suscet́ıveis restantes e nascimento de

novos suscet́ıveis, contribuindo para uma nova epidemia. Alguns fatores que levaram a

um maior crescimento de R(t) no Rio de Janeiro: maior ”pool”de suscet́ıveis por ter tido

valores iniciais mais baixos de R(t) e uma elevação de temperatura t́ıpica dessa época do

ano, que influencia nas taxas de incubação extŕınseca, taxa de mortalidade do mosquito e

taxa de oviposição do mosquito Aedes aegypti, e assim uma fração mı́nima de infectados

junto com o aumento do número de mosquitos vetores pode ser suficiente para aumentar

o R(t) para valores maiores que 1. Em 2007-2008, o ressurgimento da epidemia acontece

aproximadamente no mesmo peŕıodo, com e sem controle, na passagem de 2007 a 2008;

entretanto, em 2007-2008, a evolução temporal segue o mesmo padrão de 2002, com

valores de R(t) na presença do controle evoluindo para valores maiores do que 1, uma

semana antes do que o observado sem o controle. Também nesse caso o grande número

de infectados na transição entre 2007 e 2008 reduz a possibilidade de outra epidemia em

curto espaço de tempo.

A variação da taxa de mortalidade com a temperatura não apresentou mudanças significa-

tivas na evolução de R(t) (figura 3.7). Como R(t) também depende da taxa de incubação

extŕınseca, que por sua vez, depende da temperatura, sua variação poderia levar a maiores

mudanças. Mesmo resultado foi obtido ao variar a taxa de mortalidade com a temperatura

para as cidades de Goiânia e Palmas.

Assim como para o Rio de Janeiro e Salvador, a entrada do DENV-3 na cidade de Natal

acomete grande número de pessoas no ińıcio da epidemia, tendo um rápido decréscimo de

infectados, ficando assim com um grande quantidade de imunizados. Sua evolução de R(t)

para 2002 é semelhante a de Salvador e Rio de Janeiro no mesmo ano. Na transição 2007-

2008, a epidemia retoma o crescimento mas com baixos valores de R(t), que poderiam ser

reduzidos se ações de controle na fase aquática fossem executados, já que o controle vetorial



não se mostrou satisfatório. Entretanto, diferentemente do Rio de Janeiro e Salvador, em

que a pluviosidade é um fator importante na transição entre 2007-2008, para Natal a

maior influência no variação de R(t) é a temperatura que tem um crescimento no final de

2007.

A evolução temporal do R(t) para Palmas e Goiânia tem padrões semelhantes mas dis-

tintos de Natal. As duas cidades tem clima tropical com estação seca e um aumento da

umidade do ar e pluviosidade na mesma época do ano, coincidindo com o crescimento

de R(t) no final de 2007. Como são cidades com densidades populacionais diferentes e

localizadas em pontos geograficamente distintos, o clima torna-se um ponto importante

na análise do aumento do valor de R(t) na passagem de um ano para outro, como po-

demos observar na figura 3.14. Natal tem um clima tropical chuvoso quente com verão

seco e diferentemente de Salvador e Rio de Janeiro, sua pluviosidade é mais concentrada

entre os meses março e julho. Em todas as capitais analisadas um dos fatores climáticos

(principalmente pluviosidade) foi determinante para a elevação dos valores de R(t) maior

do que 1.

Em 2007-2008 havia a circulação de dois sorotipos; entretanto como não há dispońıvel no

Brasil o número de casos por sorotipo para o Rio de Janeiro e Salvador, consideramos a

evolução do número de reprodutibilidade efetivo como uma primeira aproximação. Iremos

tratar do número de reprodutibilidade efetivo usando um modelo para mais de um sorotipo

no próximo caṕıtulo, utilizando os dados de duas cidades da América Central e América

do Sul, respectivamente, San Juan (Porto Rico) e Iquitos (Peru).

O cálculo de R(t) é uma forma direta e confiável de analisar se há a possibilidade de mais

de um surto epidêmico num dado intervalo de tempo, por exemplo dois anos consecutivos,

podendo nortear estratégias de controle nas diversas capitais analisadas. Além disso, com

a evolução temporal de R(t) podemos identificar precocemente o surgimento da epidemia

pois detecta-se que R(t) > 1 antes do crescimento pronunciado do número de casos. Ou

seja, através de R(t) podemos ver antes do final do ano a tendência da epidemia, tendo

assim uma visão preditiva do seu curso, além de mais precisa pois o fato de ser maior que

a unidade torna de forma clara o surgimento de uma epidemia.
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo matemático.

No modelo estudado por Pinho et. al (6), a população de mosquitos é dividida em quatro

compartimentos: A (fase aquática), Ms ( mosquito suscet́ıvel), Me ( mosquito exposto) e

Mi ( mosquito infectado).

A população humana, considerada constante, é dividida em Hs (humanos suscet́ıveis), He

( humanos expostos) e Hi humanos infectados). A dinâmica do modelo está representado

no diagrama 1, sendo o sistema dinâmico dado pelo conjunto de equações diferenciais:

dA

dt
= k(1− A

C
)M − (γm(t) + µa(t) + ca(t))A

dMs

dt
= A− bβmMsHi

H
− (µm(t) + cm(t))Ms

dMe

dt
= bβmMsHi

H
− (θm(t) + µm(t))Me

dMi

dt
= θm(t)Me − (µm(t) + cm(t))Mi

dHs

dt
= µh(H −Hs)−

bβhHsMi

H
dHe

dt
= bβhHsMi

H
− (θh + µh)He

dHi

dt
= θhHe − (αh + µh)Hi

com os parâmetros apresentados na tabela 3.



Tabela 3.1: Parâmetros usados no modelo de equações diferenciais.

Parâmetro Variação dos Valores

Taxa de mortalidade do mosquito (µm) 0.02-0.09 dias−1

Taxa de mortalidade na fase aquática (µa) 0.01-0.47 dias−1

Incubação extŕınsica (θm) 0.02-0.2 dias−1

Incubação intŕınsica (θh) 0.083-0.25 dias−1

Taxa de recuperação (α) 0.83-0.25 dias−1

Taxa de controle aquático ()ca) 0-1

Taxa de controle mecânico (cm) 0-1

Taxa de contato efetivo (βmeβh) Variável

Taxa de picada do mosquito (b) 0-1

Fração de mosquitos fêmeas (k) 0-1

Capacidade de mosquitos (c) -

Taxa de oviposição δ 0-11.2 dias−1

Figura 3.15: Diagrama do modelo homogêneo

Anexo 2. Variação da taxa de mortalidade do mosquito Aedes Aegypti com a tempera-

tura.



Anexo 2. Variação da taxa de mortalidade do mosquito Aedes Aegypti com a tempera-

tura.

Tabela 3.2: Variação da taxa de mortalidade do mosquito Aedes Aegypti com a tempera-

tura. Fonte: Dados fornecidos pela Profa Lourdes Esteva, UNAM.

Temperatura (0C) µ (dias−1)

10 0.092687

15 0.038309

20 0.037176

21 0.037442

22 0.037261

23 0.036555

24 0.035335

25 0.035335

26 0.033706

27 0.031863

28 0.030093

29 0.028374

30 0.029457

31 0.032674

32 0.038767

33 0.048576



Caṕıtulo 4

Aplicando o modelo da dengue com

mais de um sorotipo a dados reais

Resumo
Os modelos matemáticos e computacionais podem auxiliar a descrever a dinâmica de

transmissão da dengue. Uma das questões relevantes que torna esta dinâmica complexa é

a circulação simultânea de quatro sorotipos associada à imunidade espećıfica por sorotipo.

Uma medida importante baseada nos modelos é o número de reprodutibilidade basal,

representado por R0, que descreve o número médio de casos secundários causados em

uma população inteiramente suscet́ıvel por um único caso. Nesse trabalho, reformulamos

um modelo para mais de um sorotipo, baseado no trabalho de Esteva et. al [1], usando

dados reais de epidemias de dengue em Iquitos (Peru) e San Juan (Porto Rico), para

calcular o valor de R0 para cada sorotipo e o parâmetro de coexistência relativo a esses

dados, que indicam para Iquitos que o DENV-3 reduz a imunidade ao DENV-4. Nossos

resultados mostram que o valor de R0 das epidemias com DENV-4 em Iquitos que sucedem

a epidemia com DENV-3 é maior e portanto a cobertura vacinal também. Já em San Juan

cujos sorotipos coexistem no mesmo peŕıodo, o valor de R0 para DENV-1 é maior do que

de DENV-2 e DENV-3, apesar de DENV-3 ter maior incidência. Assim como para Iquitos,

houve a interferência da imunidade cruzada na série temporal de San Juan no peŕıodo

analisado, com DENV-3 reduzindo a imunidade para DENV-1 e DENV-2. Além disso,

obtemos a evolução temporal do número de reprodutibilidade efetivo R(t) para DENV-3

e DENV-4 em Iquitos e para DENV-1, DENV-2 e DENV3 para San Juan. Em Iquitos,

após um decréscimo do número de infectados, os valores de R(t) permanecem menores do
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que 1 para DENV-3 e DENV-4. Para San Juan, somente DENV-2 retoma valores maiores

do que 1 após um intervalo de tempo.

4.1 Introdução

Transmitida para o homem por um vetor, a dengue é uma doença que afeta milhões de

pessoas atualmente. Ela é causada por quatro sorotipos distintos, denominados DENV-1,

DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cada sorotipo produz imunidade permanente exclusiva,

mas um curto peŕıodo de imunidade cruzada para os demais [1, 2, 3, 4]. Aumento da

população, habitações e abastecimento de água precários [5], falta de um controle eficaz

do mosquito transmissor [5], aumento da densidade larval no ambiente doméstico [6] e

aumento do trafégo aéreo [7] são algumas das causas para o aumento da incidência da

doença. Em sua forma mais grave, a dengue hemorrágica, pode ser fatal [1, 8]; suas cau-

sas ainda não são totalmente compreendidas. A hipótese mais aceita é a de uma infecção

secundária por outro sorotipo [1, 9, 10], sendo todos os tipos de sorotipos capazes de resul-

tar na dengue hemorrágica [7]. Entretanto, alguns estudos sugerem que há sorotipos mais

propensos a manifestar a dengue hemorrágica (DENV-2 e DENV-3) se forem adquiridos

como infecção secundária [9, 11]. Além disso, pode acontecer como infecção primária em

recém-nascidos cujas mães eram imunes à dengue [3].

A circulação de quatro sorotipos distintos que produzem imunidade cruzada de curto

peŕıodo dificulta a análise e interpretação de dados sorológicos; o entendimento de sua

interação na dinâmica da doença é importante para o desenvolvimento de uma vacina

[7] bem como seu impacto contra a dengue. Ainda, a imunidade natural em um curto

intervalo de tempo pode interferir negativamente na avaliação dos resultados da eficácia

de uma vacina [2].

Encontram-se em fase de teste vacinas que sejam eficientes contra os quatro sorotipos

da dengue. Entretanto, quando estiverem dispońıveis, não haverá em número suficiente

para atender toda a população, sendo necessário determinar a cobertura de vacinação.

Modelos matemáticos podem auxiliar no entendimento da ação da imunidade cruzada na

dinâmica das epidemias de dengue, contribuindo para encontrar medidas chaves, como

número de reprodutibilidade basal, R0 e o limiar cŕıtico de vacinação, ajudando a prever



os impactos de uma futura vacina na população. O número de reprodutibilidade basal

descreve o número médio de casos secundários causados por um único caso em uma

população totalmente suscet́ıvel [12]. Se R0 < 1, a transmissão cessa, enquanto que para

R0 > 1 haverá um número crescente de novos infectados, causando uma epidemia. Assim

R0 é uma boa medida da velocidade inicial de propagação de uma doença na população.

Nesse trabalho reformulamos um modelo compartimental de equações diferenciais para

mais de um sorotipo de dengue, proposto por Esteva et al [1], com o objetivo de estimar,

através de dados reais, o número de reprodutibilidade basal para cada sorotipo e verificar

a proteção cruzada dos sorotipos em munićıpios em que se conheça a série temporal de

casos para cada sorotipo. No nosso caso, analisamos a cidade de Iquitos, no Peru e San

Juan, em Porto Rico para os quais há quatro sorotipos circulantes, mas dois deles são

dominantes.

A utilização de séries temporais como o número de casos por sorotipo da dengue para

o cálculo de R0 com base nos modelos matemáticos nos auxilia a ter entendimento mais

fidedigno da influência da imunidade cruzada na dinâmica da doença. Esse trabalho está

dividido da seguinte forma: na seção 4.1 faremos uma breve revisão bibliográfica de

trabalhos usando modelos com mais de um sorotipo. Na seção 4.2 descreveremos o modelo

e os métodos para cálculo do número de reprodutibilidade basal e para a força de infecção.

Também apresentaremos as séries temporais dos casos de dengue das cidades de Iquitos

e San Juan, assim como o modelo matemático para mais de um sorotipo. Finalmente, na

secão 4.3 aplicaremos os métodos ao modelo e mostraremos os resultados do trabalho,

com os valores de R0 para cada sorotipo nas cidades analisadas e a cobertura necessária

de vacinação, assim como discutiremos a existência de imunidade cruzada nos dados

estudados.

4.2 Revisão Bibliográfica

Modelos matemáticos com mais de uma cepa de infecção a fim de calcular número de

reprodutibilidade basal para dados reais e verificar os fatores que levam à coexistência de

sorotipos da dengue tem sido discutido por diversos autores [1, 7, 13, 14, 15]. Esses autores

foram selecionados para revisão bibliográfica por utilizarem séries temporais de casos



notificados de dengue para comparação com modelos matemáticos, dando preferência

para os que calcularam o número de reprodutibilidade basal para os casos analisados.

Esteva et. al. [1] analisaram a estabilidade local das soluções de equiĺıbrio de um mo-

delo matemático de equações diferenciais com dois sorotipos da dengue. Seus resultados

revelam a existência de quatro regiões limitadas pelas equações de equiĺıbrio: livre da

doença, dois estados em que somente um dos sorotipos está presente e o estado em que

ambos coexistem. Tais regiões são estabelecidas ao manter fixo uma gama de parâmetros

e variando um parâmetro σ que representa o aumento ou decréscimo da suscetibilidade

ao sorotipo. Se σ = 1, a infecção por um sorotipo não altera a suscetibilidade para a

infecção por outro sorotipo. Se 0 ≤ σ < 1, a infecção por um sorotipo confere parcial ou

total imunidade para outro sorotipo. Se σ > 1, a infecção por um sorotipo aumenta a

suscetibilidade para outro sorotipo. O aumento da suscetibilidade contribui para a per-

manência de dois sorotipos diferentes na população enquanto que a imunidade cruzada

reduz essa possibilidade. Ainda, quando não há influência da imunidade cruzada, teremos

um exclusão competitiva, com a presença somente de um sorotipo. Esses resultados mos-

tram que a alteração da suscetibilidade do hospedeiro interfere na dinâmica da doença.

Diferentemente de Esteva et al, nós não fazemos distinção entre infectados primários e

secundários, mas mantemos a distinção entre infectados de cada sorotipo e estimamos,

através dos dados reais, o número de reprodutibilidade basal, R0, verificando se houve a

influência de proteção cruzada no mesmo ano ou em anos subsequentes.

Reiner et. al [13], usando dados reais de sorotipos de Iquitos, Peru, no peŕıodo de 1999

a 2010, estimaram a taxa per capita diária em que suscet́ıveis tornam-se infectados e o

respectivo valor de R0, para os quatro sorotipos circulantes na cidade. O cálculo de R0

diário é dado pela razão entre o número efetivo de reprodução em um tempo t e a fração

da população suscet́ıvel com idade a em um tempo t, obtida pela solução de uma equação

diferencial parcial. Esta fração da população suscet́ıvel é calculada levando em conta a

proporção da população de estudo ainda suscet́ıvel em dois dias consecutivos. Os valores

de R0 encontrados variaram de 1 para valores maiores que 5, dependendo do ano e do

sorotipo, com um novo sorotipo substituindo o que circulava na população. Através dos

valores de R0 foi posśıvel o cálculo do limiar de vacinação, com maior valor igual 79% de

cobertura de vacinação, correspondendo ao DENV-3 em 2010.

Ferguson et. al. [7], através de um modelo de equações diferenciais parciais, estimaram va-



lores de R(t) para dados estratificados por idade e por sorotipo de Rayoung, na Tailândia,

em 1980. Em seu modelo, há duas classes de humanos: indiv́ıduos de idade a infectados

de forma primária em um tempo t por um dos sorotipos e indiv́ıduos de idade a infectados

por um segundo sorotipo em um tempo t. Ferguson considerou R(t) como a razão entre a

taxa de infecção e a duração média da infecção; a taxa de infecção é obtida pela proporção

entre indiv́ıduos de idade a infectados de forma primária em um tempo t, proporção da

população com idade a e grau de infecciosidade para outro sorotipo. Como os dados de

Rayoung não cobriam pessoas com idade acima de 11 anos, ele usou dois métodos: no

primeiro, assumiu a taxa de infecção constante e igual a uma média de estimativas entre

1969-1979, obtendo a partir de simulações de equações diferenciais parciais, o número de

infectados e a proporção da população suscet́ıvel; no segundo através de estimativas da

taxa de infecção no mesmo peŕıodo, obteve os valores dos suscet́ıveis e infectados para

menores de 11 anos. Os valores estimados para R(t) variam de 1 a 8, com valores maiores

para o segundo método. Os valores de R(t) com maior semelhança entre os dois métodos

foi o que levou em conta tanto a imunidade cruzada quanto a taxa per capita de in-

fecção variável no tempo, para todos os sorotipos. No caso do nosso modelo, não fazemos

distinção de idade entre os hospedeiros.

Nagao et. al. [14] utilizaram dados de incidência de dengue por faixa etária de distritos

no norte da Tailândia entre os anos de 1981 a 2004 para compreender a relação entre

R0 e dengue hemorrágica. Eles formularam três modelos distintos de equações diferenci-

ais ordinárias, onde R0 pode ser calculado por uma equação que relaciona a vida média

do hospedeiro, a idade média de infecção e a probabilidade de desenvolver a dengue he-

morrágica em alguma infecção. No primeiro modelo não é considerada a imunidade cru-

zada e o segundo inclui um peŕıodo de proteção cruzada contra a reinfecção, no qual os

indiv́ıduos não são infectados nem ganham imunidade (soroconversão). O terceiro modelo,

semelhante ao segundo, inclui também um peŕıodo de proteção cruzada mas apresenta

soroconversão (presença de anticorpos para o v́ırus da dengue) a um sorotipo heterólogo,

apesar dos indiv́ıduos infectados não apresentarem sintomas de febre hemorrágica durante

esse peŕıodo. No modelo em que não é levada em conta a imunidade temporária, obtém-se

que os maiores valores de R0 geram maiores valores de incidência de DH, mesmo resultado

encontrado pelo segundo modelo, em que há a imunidade por um tempo transiente, apesar

deste apresentar menores valores de R0 . Entretanto, para o terceiro modelo, um alto valor



de R0 produz um reduzido valor de DH, o que pode ser explicado pelo fato dos indiv́ıduos

adquirirem imunidade ao sorotipo heterólogo ao mesmo tempo em que estão temporari-

amente protegidos de manifestar a doença. Eles chegam a conclusão que a incidência de

DH pode ser controlada ao se reduzir os valores de R0. No caṕıtulo 2, verificamos para

várias áreas do Rio de Janeiro que não havia uma relação entre incidência de dengue

clássica e R0; ainda que considerando um modelo mais simples levando em conta apenas

a circulação de um sorotipo, e não havia sentido, portanto, tratar de proteção cruzada.

Coudeville et al. [15] desenvolveram um modelo matemático de equações diferenciais or-

dinárias hospedeiro-vetor para descrever o ciclo epidêmico para os quatro sorotipos de

dengue, tendo confrontado os resultados do modelo com os dados da epidemias de dengue

ocorridas ao Sul do Vietnã. O modelo apresentou bom ajuste aos dados quando incluiu um

termo de proteção cruzada de curto prazo e outro com combinação da proteção cruzada

com o aumento da suscetibilidade ao sorotipo, indicando a importância desse parâmetro

ser inclúıdo no modelos matemáticos em localidades com a presença de mais de um soro-

tipo. Também destacaram que a vacinação pode diminuir a frequência de surtos de dengue

e seu impacto global depende da cobertura de vacinação.

4.3 Materiais e Métodos

Nesse trabalho, através de um modelo de equações diferencias considerando a infecção

para mais de um sorotipo, estimamos R0 para cada sorotipo utilizando os casos semanais

confirmados de quatro sorotipos de dengue em duas cidades das Américas. Além disso,

procuramos verificar a interferência da proteção cruzada nos dados analisados.

Para estimar o número de reprodutibildade basal para cada sorotipo utilizamos o método

introduzido por Diekmann et al [17], que considera R0 como o raio espectral de um

operador de próxima geração:

R0 = ρ(KT−1) (4.1)

onde K é uma matriz jacobiana que descreve a produção de novos infectados e T é a matriz

de transição, que descreve mudanças de estado obtidas com base no modelo estudado.

Para relacionar R0 com número de casos reais, encontraremos a força de infecção, obtida

do crescimento inicial da série temporal de cada cidade. Segundo Favier [18], no ińıcio de



uma epidemia o número cumulativo de casos, I(t), cresce exponencialmente:

I i
h(t) = I i

h0e
Λit (4.2)

onde Λi é a força de infecção, obtida diretamente pela fase de crescimento exponencial do

número de casos semanais ou pela inclinação da reta do número de novos casos por casos

acumulados por semana no ińıcio da fase epidêmica dos dados das cidades analisadas para

cada sorotipo e i representa os sorotipos.

4.3.1 Dados de Dengue por sorotipo

Nesse trabalho utilizamos os casos notificados de dengue semanalmente em Iquitos, no

Peru, nos anos de 2000 a 2009 e San Juan, em Porto Rico, de 1991 a 2009, divulgados

pelo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [16].

Iquitos está localizada na Amazônia Peruana, com população estimada em 163.594 habi-

tantes em 2010 e temperaturas que variam de 200C a 360C. É o principal porto fluvial

do Peru, sendo seu acesso posśıvel apenas por via fluvial ou aérea. Desde a reintrodução

do DENV-1 em 1990 no Peru [19], após décadas sem notificações da doença, a cidade

de Iquitos sofre com cont́ınuas epidemias da dengue, agravadas pela entrada de um novo

sorotipo, como o DENV-2 em 1995, DENV-3 em 2001, que permanece dominante até a

entrada de DENV-4, em 2008. A figura 4.1 apresenta a série temporal de casos anuais para

Iquitos, de 2001 a 2009. Apesar da circulação dos quatro sorotipos, são raros os registros

de dengue hemorrágica no munićıpio.

Assim como em Iquitos, San Juan tem uma transmissão ininterrupta de dengue, com a

circulação de quatro sorotipos. San Juan é a capital e a cidade mais populosa da ilha de

Porto Rico, considerado um importante pólo industrial e tuŕıstico, concentrando a maior

parte dos recursos econômicos da ilha. Em 2010, contava com uma população estimada em

395.396 habitantes [20], com uma temperatura média anual de 260C. O primeiro sorotipo

isolado na ilha foi o DENV-3, em 1963, durante uma grande epidemia de dengue, seguido

de DENV-2 em 1969, DENV-1 em 1997 e DENV-4 em 1981 [21]. Podemos observar pela

figura 4.2, onde são apresentados os casos anuais, de 1991 a 2009, que diferentemente de

Iquitos, não há uma substituição de um sorotipo quando da entrada de outro, tendo os

quatros sorotipos circulado conjuntamente, com apenas um deles dominante (com maior

número de casos registrados) em curtos intervalos de tempo.
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Figura 4.1: Série temporal do número de novos casos de cada sorotipo na cidade de Iquitos

de 2001 a 2009. Fonte: NOAA.
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Figura 4.2: Série temporal do número de novos casos de cada sorotipo na cidade de San

Juan de 1991 a 2009. Fonte: NOAA.

No modelo que apresentaremos na próxima seção, através das séries temporais das duas

cidades, iremos estimar o número de reprodutibilidade basal para mais de um sorotipo

sendo um deles dominante no mesmo intervalo de tempo, no caso de San Juan, e em



peŕıodos subsequentes para Iquitos, verificando se há influência da proteção cruzada nos

dados reais.

4.3.2 O modelo matemático

O modelo desenvolvido é uma reformulação do modelo de Esteva et al [1], com uma

população de mosquitos e humanos com dois sorotipos. Em um modelo simplificado,

com apenas um sorotipo, a população humana é dividida em indiv́ıduos suscet́ıveis a

doença, S, infectados, I, e recuperados, Z. A população total é considerada constante e

tem uma taxa de mortalidade e de nascimento igual a µ. Não há fase exposta, ou seja,

não é considerado o peŕıodo de latência e os indiv́ıduos suscet́ıveis tornam-se infectados

logo após serem picados pelo mosquito infectado, denotado por V. Os recuperados são

indiv́ıduos que estão imunes ao v́ırus após contrair a infecção e os mosquitos tem uma

taxa de mortalidade µ. O sistema de equações que descreve o modelo é dado por:

dS

dt
= µ(1− S)− λV S

dI

dt
= λV S − (µ+ γh)I (4.3)

dZ

dt
= γI − µZ

dV

dt
= δI(1− V )− µV

onde λ é a taxa de infecção e δ é a taxa de recuperação da doença.

No modelo heterogêneo, cujo diagrama de transmissão encontra-se na figura 4.3, um in-

div́ıduo suscet́ıvel S torna-se infectado por um dos dois sorotipos ao ser picado por um

mosquito infectado a uma taxa λjVjS onde λj é a taxa de infecção entre humanos sus-

cet́ıveis e vetores infectados, com j = i, k. Temos então dois compartimentos de indiv́ıduos

infectados, um para cada sorotipo. Como não fazemos distinção entre infectados primários

(infectados pela primeira vez com um dos quatro sorotipos da dengue) e infectados se-

cundários (infectados pela segunda vez com um sorotipo diferente da primeira infecção),

um indiv́ıduo recuperado de um sorotipo i pode tornar-se infectado ao entrar em contato

com um mosquito infectado com um sorotipo k a uma taxa λkV kσZi onde σ representa o

aumento ou decréscimo da suscetibilidade ao v́ırus. Suponha que a infecção pelo sorotipo



k seja a infecção primária. Se σ = 1, a infecção pelo sorotipo k não altera a suscetibilidade

para a infecção pelo sorotipo i. Se 0 ≤ σ < 1, a infecção pelo sorotipo k confere parcial ou

total imunidade para o sorotipo i. Se σ > 1, a infecção pelo sorotipo k aumenta a susceti-

bilidade para o sorotipo i [3]. Um indiv́ıduo infectado por um sorotipo, após um tempo de

infecção, torna-se permanentemente imune a este sorotipo, mas apenas temporariamente

imune aos demais.

Figura 4.3: Diagrama do modelo heterogêneo (dois sorotipos).

Nos primeiros estudos para detectar a imunidade cruzada em seres humanos, Albert Sa-

bin observou que indiv́ıduos infectados com DENV-1 ou DENV-2 ficaram protegidos de

outros sorotipos de dois meses (imunidade total) a nove meses (alguns indiv́ıduos com

imunidade parcial), não relatando se esse peŕıodo foi o maior observado ou o mais longo

testado [2, 3]. Os infectados Ij passam para a classe de removidos Zj, que representam os

indiv́ıduos imunes a cada sorotipo, a uma taxa γjIj, com j = i, k. As populações totais

de humanos e de mosquitos são consideradas constantes, com taxas de mortalidade µ e µ,

respectivamente. A taxa de mortalidade humana pela doença é baixa, entretanto, alguns

indiv́ıduos adquirem a dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Devido ao

curto tempo de vida do mosquito, consideramos que ele não será reinfectado por outro

sorotipo.



Essas considerações são traduzidas no modelo representado pelo sistema de equações

diferenciais baseado no modelo de Esteva et al [1]:

dS

dt
= µ(1− S)− (λiVi + λkVk)S

dIi

dt
= λiVi(S + Zk)− (µ+ γi)Ii

dIk

dt
= λkVk(S + σZi)− (µ+ γk)Ik

dZi

dt
= γiIi − σλkVkZi − µZi (4.4)

dZk

dt
= γkIk − λkViZk − µZk

dVi

dt
= δiIi(1− Vi − Vk)− µVi

dVk

dt
= δkIk(1− Vi − Vk)− µVk

onde

S = número de indiv́ıduos suscet́ıveis ao dois sorotipos.

Ij = número de indiv́ıduos infectados pelos sorotipos j = i,k.

Zj= número de indiv́ıduos removidos por um sorotipo mas suscet́ıveis a outro, com j =

i,k.

Vj = número de vetores infectados com o sorotipo j =i,k.

Esteva et al [1] inclui em seu modelo dois compartimentos que representam o número de

indiv́ıduos infectados secundários por um dos dois sorotipos, j = i,k. Assim, um indiv́ıduo

recuperado de uma infecção primária por sorotipo i pode tornar-se infectado secundário

por um sorotipo k e depois imune a esse sorotipo ou a ambos os sorotipos. Como os dados

dispońıveis na literatura em geral não fazem a distinção entre infectados pela primeira

ou segunda vez, não consideramos infectados primários e secundários para cada sorotipo,

mas sim simplesmente infectados por sorotipo.

Podemos estender este modelo para até n ≤ 4 sorotipos caso haja um sorotipo k domi-

nante, tendo assim o sistema de equações diferenciais, com m 6=k e l 6= i:

dS

dt
= µ(1− S)− λkVkS − (

n−1∑
l=1

λlVl)S



dIi

dt
= λiVi(S + Zk +

n−2∑
l=1

Zl)− (µ+ γi)Ii

dIk

dt
= λkVk(S +

n−1∑
m=1

σmZm)− (µ+ γk)Ik

dZi

dt
= γiIi − (λkVk +

n−2∑
l=1

λlVl)σiZi − µZi (4.5)

dZk

dt
= γkIk − λkZk(

n−1∑
m=1

Vm)− µZk

dVi

dt
= δiIi(1− Vi −

n−1∑
l=1

Vl)− µVi

dVk

dt
= δkIk(1− Vk −

n−1∑
m=1

Vm)− µVk

i pode assumir até três sorotipos e k é o sorotipo dominante.

No nosso modelo utilizamos os mesmos parâmetros de taxa de mortalidade e taxa de

recuperação para ambos os sorotipos pois não encontramos evidências que sugerem alguma

diferença. Na tabela 4.1 apresentamos os parâmetros utilizados no modelo.

Com esse modelo de equações diferenciais, iremos analisar as séries temporais das cidades

de Iquitos e San Juan através do número de reprodutibilidade basal e verificar se houve

interferência da coexistência dos sorotipos nos dados analisados.

4.4 Resultados e Discussão

4.4.1 Taxa de infecção

Aplicamos a metodologia apresentada na seção 4.2 para o modelo de equações diferencias

em (4.5):

(µ+ γi + Λi)I0ie
Λit = λiV0i(S + Zk +

n−1∑
l=1

Zl)eΛit

(µ+ Λi)V0ie
Λit = δiI0iVSe

Λit (4.6)

(µ+ γk + Λk)I0ke
Λkt = λkV0k(S +

n−1∑
m=1

σmZm)eΛit

(µ+ Λk)V0ke
Λkt = δkI0kVSe

Λkt



onde VS = 1−Vk−
∑n−1

m=1 Vm, k é o sorotipo dominante e i corresponde a até três sorotipos.

Multiplicando as equações acima e assumindo que λi = δi e λk = δk, chegamos a taxa de

infecção:

λi =

√√√√ (µ+ γi + Λi)(µ+ Λi)
VS0(S0 + Zk0 +∑n−2

l=1 Zl0)
; λk =

√√√√ (µ+ γk + Λk)(µ+ Λk)
VS0(S0 +∑n−1

m=1 σlZm0)
(4.7)

No caso da coexistência de sorotipos, S0 >> Zl0 > Zk0, S0 ≈ 1 e VS0=1. Teremos portanto:

λj =
√

(µ+ γj + Λj)(µ+ Λj) (4.8)

com j = i, k.

No caso da prevalência de um dos sorotipos, não teremos indiv́ıduos imunes a outros

sorotipos e Zl0=0, S0=1 e VS0=1. Para o sorotipo subsequente i, teremos S0+ Zk0 =1 e

VS0=1 e portanto ficamos com a mesma taxa de infecção:

λj =
√

(µ+ γj + Λj)(µ+ Λj) (4.9)

com j = i, k.

Em Iquitos temos uma longa prevalência do DENV-3, que praticamente desaparece

quando há a entrada do DENV-4, como pode ser observado na figura 4.1. Como o DENV-3

já estava na população por muitos anos, temos uma fração elevada de indiv́ıduos recu-

perados desse sorotipo mas suscet́ıvel ao sorotipo DENV-4. A infecção pode inicialmente

se propagar pouco, pelo fato de ser curto o intervalo de tempo em que os indiv́ıduos

ficam com a proteção cruzada. Escolhemos analisar DENV-4 a partir da semana 419 (fi-

gura 4.4a) e para DENV-3 em um tempo anterior à entrada do DENV-4, quando ele era

dominante, da semana 367 a semana 418 (figura 4.4b).

Através da inclinação da reta do gráfico de novos casos por casos cumulativos, obtivemos

a força de infecção para cada sorotipo, 0.143 semanas−1 para o DENV-3 (figura 4.5a) e

um valor maior para DENV-4, 0.236 semanas−1 (figura 4.5b), obtendo o mesmo resultado

para o número de casos por semanas, com um crescimento exponencial (figura 4.6).



Tabela 4.1: Parâmetro, significado e valores utilizados no modelo matemático

Parâmetro Significado Gama de Valores

µ taxa de mortalidade dos mosquitos 0,02 - 0,09 dias−1

µ taxa de mortalidade dos humanos 0,0143 - 0,067 anos−1

γ taxa de recuperação 0.083 - 0.25 dias1
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Figura 4.4: (a) Série temporal do número de novos casos de DENV-3, da semana 367 à

semana 418 (b) Série temporal do número de novos casos de DENV-4, da semana 419 à

semana 468.
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Figura 4.5: Número de novos casos por casos acumulados para DENV-3 (a), da semana

367 à semana 418 e para DENV-4 (b), da semana 419 à semana 468, na cidade de Iquitos.

Em San Juan, há uma coexistência de sorotipos em todo o peŕıodo da série temporal dos

dados reais, com algum deles prevalentes durante um curto peŕıodo de tempo (figura 4.2).



Escolhemos analisar da semana 850 a semana 900, pois nesse intervalo há coexistência

dos quatro sorotipos, como mostra a figura (4.7). Entretanto, desprezamos o DENV-4

pelo pequeno número de casos. A força de infecção Λ para DENV-1, DENV-2 e DENV-3

são, respectivamente, iguais a 0.1528 semanas−1, 0.0946 semanas −1 e 0,1182 semanas −1

(figura 4.8 e 4.9).
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Figura 4.6: Número de novos casos por semana para DENV-3 (a), da semana 367 à

semana 418 e para DENV-4 (b), da semana 419 à semana 468, na cidade de Iquitos.
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Figura 4.7: Série temporal do número de novos casos de cada sorotipo na cidade de San

Juan, da semana 850 à semana 900.
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Figura 4.8: Número de novos casos por casos acumulados para (a) DENV-1; (b) DENV-2

e (b) DENV-3, ambos em San Juan.

Com as taxas de infecção dos dados reais, iremos estimar o valor de R0 para os sorotipos

predominantes em Iquitos e San Juan.

4.4.2 Número de reprodutibilidade basal

Considerando o equiĺıbrio livre da doença, aplicamos a metodologia introduzida por Di-

ekmann et al [17], com R0 correspondendo a expressão (4.1) para o sistema de equações

diferenciais em (4.5). Tal metodologia foi utilizada por Pinho et al [22] para um modelo

de equações diferencias ordinárias para analisar epidemias de dengue com apenas um so-

rotipo. No nosso caso, para o sistema de equações diferenciais em (4.5), encontramos para

a matriz de transição T, considerando um sorotipo dominante k e i os demais sorotipos:

T =



(µ+ γ1) 0 0 0 0 0 0 0

0 (µ+ γ2) 0 0 0 0 0 0

0 0 (µ+ γ3) 0 0 0 0 0

0 0 0 (µ+ γk) 0 0 0 0

0 0 0 0 µ 0 0 0

0 0 0 0 0 µ 0 0

0 0 0 0 0 0 µ 0

0 0 0 0 0 0 0 µ



e para a matriz dos termos infectantes K:



K =



0 0 0 0 λ1 0 0 0

0 0 0 0 0 λ2 0 0

0 0 0 0 0 0 λ3 0

0 0 0 0 0 0 0 λk

δ1 0 0 0 0 0 0 0

0 δ2 0 0 0 0 0 0

0 0 δ3 0 0 0 0 0

0 0 0 δk 0 0 0 0



A matriz inversa de T é dada por:

T−1 =



1
(µ+ γ1) 0 0 0 0 0 0 0

0 1
(µ+ γ2) 0 0 0 0 0 0

0 0 1
(µ+ γ3) 0 0 0 0 0

0 0 0 1
(µ+ γk) 0 0 0 0

0 0 0 0 1
µ

0 0 0

0 0 0 0 0 1
µ

0 0

0 0 0 0 0 0 1
µ

0

0 0 0 0 0 0 0 1
µ



Multiplicando a matriz de novos infectados K pela matriz inversa de transição T−1 che-

gamos a:



KT−1 =



0 0 0 0 λ1

µ
0 0 0

0 0 0 0 0 λ2

µ
0 0

0 0 0 0 0 0 λ3

µ
0

0 0 0 0 0 0 0 λk

µ
δ1

(µ+ γ1) 0 0 0 0 0 0 0

0 δ2

(µ+ γ2) 0 0 0 0 0 0

0 0 δ3

(µ+ γ3) 0 0 0 0 0

0 0 0 δk

(µ+ γk) 0 0 0 0



Pela definição do operador de próxima geração, R0 é obtido pelo maior autovalor de

KT−1, cujo resultado é igual a:

R0j = λj√
µ(µ+ γj)

(4.10)

com j= i, k e podendo chegar a três sorotipos. Ao resolver a equação de autovalor, o

sistema desacopla, tendo assim um valor de R0 para cada sorotipo.

De acordo com a expressão (4.10), R0 depende da taxa de infecção entre humanos e

mosquitos para cada sorotipo, taxa de recuperação e da mortalidade de humanos e de

mosquitos. Como não fazemos distinção entre taxa de recuperação para cada sorotipo,

a diferença entre as taxas de reprodutibilidade basal depende da taxa de infecção entre

humanos e mosquitos, dadas pela equação (4.9).

Substituindo a taxa de infecção dada pela expressão (4.9) na expressão (4.10), temos a

taxa de reprodutibilidade basal para cada sorotipo considerando os dados reais:

R0j =

√√√√(Λj + µ+ γj)(Λj + µ)
µ(µ+ γj)

(4.11)

com j = i, k e i podendo chegar a três sorotipos.



Para estimar os valores R0 através da equação (4.11), para ambas as cidades e sorotipos,

utilizamos os seguintes parâmetros humanos: µ = 4 x 10−5 dias−1 e γ = 0.125 dias −1

[?]. A taxa de mortalidade do mosquito, µ varia com a temperatura. Para Iquitos e San

Juan, com temperatura média igual a 280C, temos µ= 0,028713 dias−1. Substituindo esses

parâmetros e as taxas de infecção para cada sorotipo em Iquitos, estimamos R0(V3) =

1.31 e R0(V4) = 1.51.

Para San Juan, usando as taxas de infecção apresentadas na seção anterior, obtivemos

R0(V1)= 2.03, R0(V2) = 1.60 e R0(V3) = 1.78. Com os valores de R0 para cada sorotipo,

temos como calcular o limiar cŕıtico de vacinação pc [28], dado por:

pc = ε
(

1− 1
R0

)
(4.12)

onde ε representa a eficácia da vacina [27]. Consideramos ε = 0.6 para o DENV-2 e ε

= 0.9 para os demais sorotipos, pois há estudos que relatam uma eficácia menor para o

DENV-2 do que para os demais sorotipos [25, 26]. Para Iquitos, obtemos pc = 0.14 para

DENV-3 e pc = 0.2 para DENV-4. Já para San Juan, com o mesmo valor para a eficácia,

estimamos pc = 0.3 para DENV-1, pc = 0.16 para DENV-2 e pc = 0.26 para DENV-3. No

cálculo do limiar de vacinação assumimos independência da influência do sorotipo, mas

ele pode ser alterado se houver coexistência.

Baseada na análise de estabilidade de equiĺıbrio de Esteva et. al. [1], teremos para o

modelo de equações diferenciais apresentado em (4.4) e (4.5), quatro regiões de equiĺıbrio:

1. E0 - equiĺıbrio livre da doença; ausência de humanos infectados.

2. Ei - com humanos infectados pelo sorotipo i

3. Ek - com humanos infectados pelo sorotipo k, com k 6= i

4. E∗ - com humanos infectados pelos sorotipos i e k

No ponto de equiĺıbrio, Ej, com j = i, k e i = 1,3, a estabilidade é dada pela jacobiana

aplicada ao sistema de equações diferenciais. Quando há predominância do sorotipo k,

Rk > 1, chegamos a mesma inequação apresentada por Esteva et. al:



R2
k >

R2
i

1 + σiγi

µ(βi +Mi)
(R2

i − 1)
(4.14)

com

βi = δi

µ
e Mi = 1 + γi

µ
.

Como

γi

µ(βi +Mi)
≈ 1

teremos como resultado para a inequação (4.13):

R2
k <

R2
i

1 + σi(R2
i − 1) (4.15)

Analogamente

σ < σth (4.16)

com

σth = R2
i −R2

k

R2
k(R2

i − 1) (4.17)

Se há coexistência de sorotipos, teremos:

σi > σth (4.18)

Para Iquitos, temos a predominância de DENV-3 durante anos consecutivos, que diminui

quase a zero o número de casos quando há a entrada do DENV-4. Para DENV-4 estimamos



R0(V4)= 1.51, valor maior do que para DENV-3, R0(V3) = 1.31. Assim, na equação

(4.14), teremos Ri referente ao DENV-4 e Rk representando o DENV-3. Com esses valores,

obtemos σ < 0.27, o que representa que houve a interferência de proteção cruzada nos

dados analisados, com DENV-3 reduzindo a imunidade ao DENV-4.
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Figura 4.9: Número de novos casos por semana para (a) DENV-1; (b) DENV-2 e (b)

DENV-3, ambos em San Juan.

Para San Juan, como temos a coexistência dos sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-

3, assumimos a validade da desigualdade (4.17), utilizando para a estimativa de R0 os

três sorotipos no peŕıodo analisado, DENV-1, DENV-2 e DENV-3 (sorotipo dominante,

com maior incidência). Para DENV-1 e DENV-3, teremos σ1 > 0.11 e para DENV-2 e

DENV-3 teremos σ2 > −0.1, com DENV-3 sendo representado na equação (4.16) por Rk e

DENV-1 e DENV-2 por Ri. Como não tem sentido considerar um valor de de σ negativo,

o resultado indica que σ2 > 0. Como o limiar para DENV-1 é maior do que para DENV-2,

teremos uma quantidade maior de indiv́ıduos com proteção cruzada para o DENV-1 do

que para o DENV-2, devido a coexistência com o sorotipo dominante DENV-3.

Tabela 4.2: Semanas, Sorotipo, Força de infecção, R0, Proteção cruzada e cobertura

vacinal para Iquitos, Peru.

Semana Sorotipo Força de infecção

(semanas−1)

R0 Proteção cruzada Cobertura Vaci-

nal

367-418 DENV-3 0.143 1.31 σ < 0.27 0.14

419-468 DENV-4 0.236 1.51 0.2

0.37



4.4.3 Número de reprodutibilidade efetivo para dois sorotipos

As cidades de San Juan e Iquitos tem um longo histórico de epidemias de dengue, com a

presença dos quatro sorotipos, que se apresentam simultaneamente ou com alternância no

predomı́nio de um deles. No casos de cidades como as citadas, podemos utilizar o número

de reprodutibilidade efetivo, R(t), que determina o número de infecções secundários a

partir de um infectado no ińıcio de uma dada semana t. Se R(t) > 1, há epidemia, ou

seja, a infecção consegue se estabelecer na população hospedeira. Como apresentamos no

caṕıtulo 3, o número de reprodutibilidade efetivo pode ser obtido da curva de indiv́ıduos

infectados, através da equação:

R(t) =

√√√√ b(t)∫∞
0 b(t− a)g(a)da (4.19)

onde b(t) é o número de casos por sorotipo em uma semana t, b(t-a) é o número de casos

uma semana b(t-a) e g(a) é a distribuição de probabilidade em um tempo a (caṕıtulo 3),

dada por:

g(a) =
n∑

i=1

s1.....sn∏n
j=1,j 6=1(sj − si)

e−tsi (4.20)

Para o sistema de equações (4.5), temos que os valores de s representam as taxas de

transição da classe de expostos e infectados, considerando humanos e mosquitos, com

s1 = (γ + µ) e s2 = µ.

As figuras 4.10 e 4.11 mostram a evolução no tempo do número efetivo de reprodutibilidade

para Iquitos e San Juan, respectivamente.

4.4.4 Discussão

Nesse trabalho, através de um modelo de equações diferenciais, generalizadas para um

número qualquer de sorotipos desde que um deles seja dominante, analisamos os casos de

dengue por sorotipo em Iquitos, Peru e San Juan, Porto Rico. Assim como os trabalhos

apresentados na seção 4.2, o número de reprodutibilidade basal foi calculado utilizando



Tabela 4.3: Semanas, Sorotipo, Força de infecção, R0, proteção cruzada e cobertura

vacinal para San Juan, Porto Rico.

Semana Sorotipo Força de infecção

(semanas−1)

R0 Proteção cruzada Cobertura Vaci-

nal

850-900 DENV-1 0.1528 2.03 σ > 0.11 0.3

850-900 DENV-2 0.0946 1.60 σ > −0.1 0.16

850-900 DENV-3 0.1182 1.78 0.26
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Figura 4.10: Evolução temporal do número efetivo de reprodutibilidade para os sorotipos

(a) DENV-3 e (b) DENV-4, ambos em Iquitos.

dados de incidência de dengue em uma localidade. Entretanto, diferentemente dos traba-

lhos apresentados, que utilizam diretamente a incidência de casos por sorotipo durante

todo um peŕıodo de tempo, no nosso trabalho, R0 é calculado através da força de infecção,

obtida do crescimento exponencial inicial do número de novos casos pelo número acumu-

lado de casos, medindo o quão rápido ocorre uma epidemia, levando em consideração os

sorotipos coexistentes no peŕıodo analisado e um limiar de vacinação. No caṕıtulo 2 e 3,

fizemos uma aproximação, consideramos a circulação de apenas um sorotipo. Todavia,

nas epidemias de 2007-2008 no Rio de Janeiro, tivemos a coexistência de dois sorotipos,

DENV-2 e DENV-3, alternando-se em predominância de um ano para outro. Como não

temos as séries temporais do número de casos por sorotipo, ainda que fosse um percentual

do número total de casos, mas apenas o percentual de casos por sorotipo a cada ano, não

foi posśıvel aplicá-lo ao modelo.

O cálculo de R0 pode nos dar estimativas sobre o percentual de vacinação já que, apesar



da utilização de métodos de controle de vetores, os números de dengue aumentam em

páıses tropicais e subtropicais, representando um grave problema em saúde pública, reve-

lando a necessidade imediata de uma vacina para combater a doença. Um dos benef́ıcios

da vacinação é imunizar indiretamente uma comunidade através da redução do número

de indiv́ıduos infectados, diminuindo assim a probabilidade de um mosquito picar uma

pessoa infectada [27]. No caso da dengue, existe a dificuldade do v́ırus ter quatro sorotipos

diferentes, sendo que eles proporcionam imunidade temporária por um peŕıodo de tempo

ainda não totalmente esclarecido. Segundo Johansson [27], em uma estimativa baseada

no crescimento inicial de uma epidemia supõe-se que todos são suscet́ıveis ao v́ırus, en-

quanto que no caso da dengue, a imunidade pode estar presente por pequeno intervalo de

tempo, o que pode nos dar valores subestimados de R0, influenciando assim na cobertura

vacinal mı́nima necessária para combatê-lo e, portanto, estimativas baseadas em dados

sorológicos nos auxiliará a chegar ao número real de R0.

No primeira semestre de 2016 foi autorizada pela OMS a primeira vacina contra a den-

gue a ser aplicada em páıses endêmicos[29]. Em nota divulgada pela OMS, relatou-se uma

eficácia geral da vacina, ainda não separada em subgrupos, de 56,5%, maior para os soro-

tipos 3 e 4 (74,9% e 76,6% respectivamente). Entretanto, observou-se que a eficácia variou

de acordo com o páıs (31,3% no México e 79,0 % na Malásia), o que pode refletir sorotipos

prevalentes. Através da análise de estabilidade local das soluções de equiĺıbrio, chega-se as

desigualdades envolvendo os valores de Rk e Ri; assim estimamos um parâmetro que ana-

lisa a interferência da proteção cruzada nos dados analisados, chegando a mesma equação

de Esteva et al, quando consideramos um deles dominante. Nossos resultados mostram

que em Iquitos, houve uma influência da imunidade cruzada de um peŕıodo de tempo

para outro. Para Iquitos, analisamos dois intervalos de tempo subsequentes; o primeiro

com predomı́nio do DENV-3 durante vários anos, seguido por DENV-4. Com os valores

de R0 para cada sorotipo, estimamos σ < 0.27, o que representa que houve a interferência

de proteção cruzada de um peŕıodo de tempo para outro. Quando um sorotipo circula

em uma localidade durante um longo peŕıodo de tempo, há uma grande parcela de in-

div́ıduos imunes, com o ressurgimento da epidemia com nascimentos de novos suscet́ıveis.

Entretanto, quando há a introdução de um novo sorotipo, temos a população totalmente

suscet́ıvel, com uma pequena fração de indiv́ıduos no peŕıodo de imunidade temporária;

essa fração contribui para a diminuição do número de casos inicial. Como as epidemias em



Iquitos não ocorrem no mesmo intervalo de tempo, mas são epidemias consecutivas, con-

sideramos os resultados como uma primeira aproximação, pretendendo em um trabalho

futuro incluir no modelo um atraso temporal.

Em San Juan temos um cenário distinto de Iquitos, onde há a coexistência de quatro so-

rotipos durante um longo intervalo de tempo, tendo em algum tempo a predominância de

algum deles. No peŕıodo de tempo analisado, houve a coexistência dos sorotipos DENV-1,

DENV-2 e DENV-3, sendo DENV-3 foi o sorotipo com maior incidência. Nossos resulta-

dos mostram que, assim como para Iquitos, houve uma interferência de proteção cruzada,

tanto para os casos de DENV-1 quanto para os de DENV-2, com a diminuição do número

de casos em ambos os casos.

O uso de um banco de dados de séries temporais reais pode auxiliar na estimativa de valo-

res de cobertura vacinal, sendo uma poderosa ferramenta para caracterizar a transmissão.

Segundo Reiner et. al [13], a cobertura vacinal mı́nima varia de acordo com o sorotipo,

chegando a essa conclusão ao observar nos seus resultados um valor de R0 diferente para

cada sorotipo ao longo do tempo estudado, e a compreensão da interação entre as quatro

estirpes é importante para selecionar estratégias de distribuição da vacina. Verificamos

resultado semelhante ao de Reiner, com valores diferentes de R0 para cada sorotipo, oca-

sionando consequentemente diferente cobertura vacinal. À vista disso, estimamos R0 de

cada sorotipo predominante e seu respectivo limiar de vacinação para duas cidades, com

situações diversas de interação entre os sorotipos.

Analisamos a evolução temporal de R(t) para os sorotipos em cada cidade. Para Iquitos,

os valores iniciais para DENV-4 são maiores do que para DENV-3. Iquitos teve durante

vários anos a predominância do sorotipo DENV-3 (ver figura 4.1), tendo assim muitos

imunizados por ele, só voltando a crescer pelo nascimento de novos suscet́ıveis. Ao entrar

o DENV-4 em um tempo subsequente, este encontra um grande número de suscet́ıveis ao

novo sorotipo. O rápido crescimento para valores maiores que 1 depois de um intervalo

de tempo pode estar relacionado com o tempo de proteção cruzada de uma parte da

população que havia infectada pelo sorotipo DENV-3 um pouco antes da entrada do

DENV-4. Para San Juan, no mesmo peŕıodo há a coexistência de quatro sorotipos, com

número de casos mais pronunciado para os sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3. Em

um peŕıodo anterior ao analisado nesse trabalho, há uma grande quantidade de casos de



DENV-2 e poucos casos de DENV-1 (ver figura 4.2), o que pode explicar o alto valor de

R(t) para DENV-1 no ińıcio da epidemia.

Compreender a dinâmica dos quatro sorotipos irá melhorar nossa compreensão da

dinâmica de transmissão do v́ırus, ajudando na implantação de estratégias de controle

e de vacinação.
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Caṕıtulo 5

Considerações Finais

Atualmente a dengue é a arbovirose com maior incidência no mundo,

tornando-se um dos maiores problemas para a saúde pública. Os modelos

matemáticos podem contribuir no entendimento da dinâmica da dengue e pre-

ver o comportamento de epidemias. Nesse trabalho analisamos a dinâmica de

epidemias de dengue em alguns cidades do Brasil, com ênfase no munićıpio

do Rio de Janeiro e duas cidades das Américas, através do número de re-

produtibilidade basal, R0, e do número efetivo de reprodutibilidade, R(t),

considerando a heterogeneidade espacial e a infectividade por sorotipo. O

trabalho foi dividido em três artigos. Nos dois primeiros, utilizamos um mo-

delo de equações diferenciais para um sorotipo já existente; o terceiro tem

um caráter investigativo, onde reformulamos um método já existente que não

poderia ser aplicado a séries temporais de casos reais por fazer a diferenciação

entre casos primários e secundários, para o qual não encontramos banco de

dados.

No primeiro, investigamos a heterogeneidade espacial através de um estudo

de R0 para diferentes áreas do Rio de Janeiro, comparando com valores so-

ciodemográficos (IDH e mobilidade urbana). Verificamos que a mobilidade

urbana é um importante fator para a propagação do v́ırus da dengue no

ińıcio da contagem do número de casos, como mostram nossos resultados de

correlação entre R0 e mobilidade para as dez regiões do Rio de Janeiro, não

sendo tão significativo no decorrer da epidemia ( número de casos x mobi-
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lidade). Todavia, não encontramos associação entre IDH e R0, assim como

para IDH e número de casos. Além disso, verificamos que regiões com maiores

incidência e IDH não tem necessariamente maiores valores de R0.

No segundo caṕıtulo, analisamos a evolução temporal do número efetivo de

reprodutibilidade para diferentes capitais nas epidemias de 2002 (Rio de Ja-

neiro, Salvador, Natal, Campo Grande, Vitória e Goiânia e 2007-2008 (Rio

de Janeiro, Natal, Palmas e Goiânia). Em 2002, em todas as cidades, com

exceção de Salvador, após um decréscimo do número de infectados, há uma

ressurgência da epidemia, com valores de R(t) maiores do que 1. O fato de

em Salvador os valores de R(t) não crescerem para valores maiores do que 1

no final de 2002 pode estar relacionado ao esgotamento de grande número de

suscet́ıveis, já que entre as cidades citadas, é Salvador que inicia com maiores

valores de R(t). Para Salvador e Rio de Janeiro observamos que há uma forte

influência da pluviosidade na evolução temporal de R(t), pois ao contrário

do Rio, Salvador tem um aumento da pluviosidade no mesmo peŕıodo de

aumento de R(t). Para as epidemias de 2007-2008, além da pluviosidade, O

aumento da temperatura e da umidade também foram evidenciadas quando

na passagem de um ano para outro há um crescimento para valores maiores

do que 1, com R(t) atingindo picos máximos. Em todas as capitais analisa-

das nesse peŕıodo houve também uma elevação da pluviosidade na transição

de um ano para outro, (com exceção de Natal, onde a temperatura foi uma

condição importante) tendo seu aumento no mesmo peŕıodo da elevação de

R(t) para valores maiores que 1. Também observamos que a aplicação do con-

trole mecânico não impede o ressurgimento da epidemia no Rio de Janeiro;

o controle vetorial contribui para que R(t) tenha menores valores no ińıcio

da epidemia. Entretanto, com os suscet́ıveis restantes e nascimento de novos

suscet́ıveis, combinado com o aumento da pluviosidade e temperatura no final

do ano que contribui para o aumento da densidade de mosquitos, produzindo

valores de R(t) maiores do que 1.

No terceiro caṕıtulo, reformulamos um modelo para mais de um sorotipo e,



usando séries temporais de casos de dengue para duas cidades das Américas,

Iquitos e San Juan, calculamos o número de reprodutibilidade basal para

cada sorotipo, seu limiar de vacinação e se houve proteção cruzada durante o

peŕıodo analisado. Em Iquitos nossos resultados mostram que R0 para DENV-

4 foi maior do que para DENV-3 e verificamos através de um parâmetro de

coexistência relativo a esses dados, que DENV-3 reduziu a imunidade ao

DENV-4. Em Iquitos, DENV-3 permaneceu dominante durante um longo

intervalo de tempo; a entrada de um novo sorotipo, DENV-4, em uma po-

pulação totalmente suscet́ıvel resulta em uma epidemia com grande número

de casos. Entretanto, como um novo sorotipo entra em uma população em um

peŕıodo posterior a dominância de outro, temos uma fração da população no

peŕıodo de proteção cruzada, levando a valores de R0 menores do que teriam

sem a influência da coexistência de sorotipos. Também para San Juan, em

um contexto diferente de Iquitos, com a coexistência de quatro sorotipos no

mesmo intervalo de tempo, tivemos a ação da proteção cruzada na interação

de três sorotipos: DENV-1, DENV-2 e DENV-3, com este último dominante.

Também investigamos a evolução temporal do número efetivo de reproduti-

bilidade, R(t), para Iquitos e San Juan. Para as séries temporais de Iquitos

que analisamos em tempos subsequentes, DENV-4 inicia com valores maiores

de R(t) do que DENV-3, que decai para valores menores do que 1 após um

intervalo de tempo. Como DENV-3 tem sido durante muito tempo o sorotipo

dominante, ele esgota rapidamente o número de suscet́ıveis. Todavia, DENV-

4 ressurge em um população totalmente suscet́ıvel, tendo um crescimento

mais acentuado inicial do número de casos. Em San Juan, com a coexistência

de três sorotipos no mesmo intervalo de tempo, temos o crescimento para

valores maiores do que 1 após um peŕıodo somente de DENV-2, que tem um

limiar de imunidade cruzada menor do que DENV-1 (considerando DENV-3

dominante e portanto esgota rapidamente os suscet́ıveis, atingindo valores de

R(t) menores do que 1).

Pretendemos continuar a investigação a epidemias de casos reais para mais de

um sorotipo, incluindo um atraso temporal quando há peŕıodos subsequentes

de epidemias e procurando aplicá-los a dados de cidades brasileiras.


