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cabeça para o Céu, enquanto que as cheias as baixam para a
terra, sua mãe.”
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pequenos erros ortográficos e de conceituação na revisão de literatura foram modi-
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3.10.3 Cães diagnosticados como positivos e que seriam tratados . . . . 72
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tratamento médico-hospitalar de pacientes humanos e a respectiva taxa da
estratégia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 13 Universidade de São Paulo

23 Relação entre o custo total investido na distribuição de coleiras impregna-
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RESUMO

Shimozako HJ. Modelo de otimização para o controle da leishmaniose: análise epide-
miológica e econômica [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2015.

A leishmaniose visceral zoonótica (LVZ) é uma das mais importantes doenças parasitárias
emergentes. Em particular, o Brasil é considerado um dos principais centros endêmicos
para esta doença. Apesar da publicação de manuais de controle da leishmaniose visceral
e dos investimentos aplicados na organização de serviços e no desenvolvimento de ati-
vidades preventivas e de controle, os vetores e os reservatórios em áreas urbanas são os
maiores desafios para os programas de controle. Isto se deve (1) à necessidade por melhor
compreensão do comportamento do vetor no meio urbano; (2) às dificuldades operacio-
nais para realizar atividades em tempo suficiente para obter resultados de impacto; e (3)
ao alto custo envolvido nessas atividades. O principal objetivo deste estudo foi elaborar
um modelo de otimização para o controle da leishmaniose, baseado em 5 parâmetros de
controle que correspondem às seguintes estratégias: (I) controle vetorial, (II) eliminação
de cães positivos, (III) uso de coleiras impregnadas com inseticida, (IV) vacinação ca-
nina e (V) tratamento canino. Este modelo foi construı́do a partir de um sistema com-
posto por 17 equações diferenciais, sendo que 4 representam a dinâmica da doença sobre
a população humana (humanos suscetı́veis (xh), latentes (lh), clinicamente doentes (yh) e
recuperados (zh)), 10 para a população de cães (cães suscetı́veis (xd e xC

d ), latentes (ld e lCd ),
clinicamente doentes (yd e yC

d ), recuperados (zd e zC
d ) e vacinados (vd e vC

d ), onde o ı́ndice
C representa as categorias com a aplicação da coleira inseticida) e 3 para a população
de vetores (mosquitos não-infectados (s1), infectados (mas não-infectivos) (s2), infecta-
dos e infectivos (s3)). Para a análise econômica dessas estratégias, foram estimados os
custos de cada uma delas por cão (ou, no caso do controle vetorial, por casa tratada).
Considerando a simulação sem a introdução das estratégias de controle, as densidades de
equilı́brio endêmico para as categorias foram: xh = 0, 394, lh = 0, 0305, yh = 0, 00167,
zh = 0, 574, xd = 0, 314, ld = 0, 165, yd = 0, 0163, zd = 0, 505, s1 = 0, 709, s2 = 0, 0858
e s3 = 0, 205. No estado de equilı́brio endêmico, o número de reprodutibilidade ba-
sal foi estimado em R0 = 4, 50 e o número diário de casos humanos notificados, em
R = 3, 58 × 10−6/dia. Considerando a avaliação do impacto das estratégias de controle,
o controle vetorial mostrou ser a estratégia que causa a diminuição mais rápida sobre o
número diário de casos humanos notificados e, consequentemente, foi também a que mais
reduz os custos médico-hospitalares. Entretanto, é a estratégia que exige o maior investi-
mento. Por outro lado, a estratégia de eliminar cães positivos foi considerada a de menor
custo. Dado que essas estratégias de controle atuam em pontos distintos na cadeia epi-
demiológica, o planejamento de um controle envolvendo a ação simultânea delas poderia
não apenas apresentar resultados de controle mais interessantes, como também poderia
otimizar ainda mais os investimentos sobre o controle da leishmaniose visceral.

Descritores: leishmaniose visceral zoonótica; modelagem matemática; estratégias de con-
trole de doença; epidemiologia; análise econômica; avaliação de custo.
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SUMMARY

Shimozako HJ. Optimization Model for leishmaniasis control: epidemiological and eco-
nomical analisis [Thesis]. São Paulo: ”Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2015.

Zoonotic visceral leishmaniasis (ZVL) is one of the most important emerging parasitic
diseases. Brazil, in particular, is considered one of the countries in which this disease is
most endemic. Despite the publication of visceral leishmaniasis control guidelines and
the investment in health services and control/preventive activities, the vectors and reser-
voirs in urban areas are the major challenge for those control programs. This is due to
(1) the need for better comprehension regarding the vector behavior in the urban envi-
ronment; (2) the operating difficulties in performing the activities in time to reach good
results; and (3) the high cost of those activities. The main objective of this study was to
elaborate an optimization model for leishmaniasis control. This model is based on 5 con-
trol parameters that correspond to the following strategies: (I) vector population control,
(II) elimination of positive dogs, (III) use of insecticide-impregnated dog collars, (IV) dog
vaccination and (V) dog treatment. This model was elaborated using an equation system,
composed of 17 differential equations, 4 of which represent the disease dynamic on hu-
man population (susceptible (xh), latent (lh), clinically ill (yh) and recovered humans (zh)),
10 for dog population (susceptible (xd and xC

d ), latent (ld and lCd ), clinically ill (yd and yC
d ),

recovered (zd and zC
d ) and vaccinated dogs (vd and vC

d ), where C represents the categories
using the insecticide-impregnated dog collars) and 3 for vector population (non-infected
(s1), infected but not infective (s2), infected and infective sandflies (s3)). For economic
analysis of those control strategies, we estimated the cost of them per dog (in the case
of vector control population, it was estimated per treated house). Regarding the nume-
rical simulations without the control strategies, the endemic equilibrium densities were:
xh = 0.394, lh = 0.0305, yh = 0.00167, zh = 0.574, xd = 0.314, ld = 0.165, yd = 0.0163,
zd = 0.505, s1 = 0.709, s2 = 0.0858 and s3 = 0.205. In endemic equilibrium state, the
basic reproduction number and the rate of reported human cases per day were estimated
as R0 = 4.50 and R = 3.58 × 10−6/day, respectively. Considering the impact evaluation
of control strategies, the vector population control was the strategy that resulted in a fas-
ter decrease in the rate of human reported cases per day and, consequently, in the larger
reduction of medical and hospital costs too. However, the investment (that is, the cost)
of the vector population control was the highest one. On the other hand, the investment
in eliminating positive dogs was considered the lowest one. Since those control strategies
operate at different points within the epidemiological chain, the planning a control, while
taking into account the simultaneous action of these strategies, could not only result in a
more interesting control strategy, but could also improve the optimization of investments
on visceral leishmaniasis control.

Descriptors: zoonotic visceral leishmaniasis; mathematical modeling; disease control
strategies; epidemiology; economic analysis; cost evaluation.
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1 INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral zoonótica (LVZ) é uma das mais importantes doenças

parasitárias emergentes. Em particular, o Brasil é considerado um dos principais cen-

tros endêmicos para esta doença1–3. Segundo dados do Ministério da Saúde4 (disponı́vel

pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN), houve crescimento do

número de casos confirmados entre 2001 a 2013 (média anual de 3588 casos humanos no-

tificados) e de óbitos entre 2007 a 2013 (média anual de 228 óbitos por LVZ) (Figuras 1 e

2). Tal fato reflete a grande importância desta doença no Brasil. O aumento do número de

casos pode estar relacionado a sua emergência em regiões não-endêmicas, principalmente

devido à migração de cães de áreas endêmicas para às não-endêmicas e também devido

às mudanças climáticas, que proporcionam a expansão do habitat geográfico favorável ao

mosquito vetor5.

Além do cenário epidemiológico apresentado, anualmente 850 mil cães são in-

vestigados no Brasil e entre 20 mil6 e 25 mil7 cães são sacrificados por terem diagnóstico

positivo. Esta conduta é a posição oficial das autoridades brasileiras de saúde, que proı́bem

o tratamento de cães infectados com drogas de uso humano (Portaria Interministerial No.

1.426, de 11 de julho de 2008) e impõem compulsoriamente a eliminação de cães soropo-

sitivos8. Do ponto de vista ético, dois aspectos podem ser enfatizados: a ética do animal

(ponto de vista do veterinário) e a ética das relações humanas, onde esses animais e seu

relacionamento com a sociedade humana estão cada vez mais valorizados. Portanto, con-

flitos entre estes aspectos deveriam ser evitados sempre que possı́vel. Para tanto, torna-se

importante a busca por métodos de controles alternativos que gerem resultados iguais ou

mais expressivos que aqueles que pouco valorizam as questões éticas.

Tendo em vista este cenário, este estudo propõe um modelo de otimização para

o controle da leishmaniose. Para a confecção deste modelo, utilizaremos uma adaptação
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do modelo matemático de Burattini et al.9 e de Ribas et al.10. Junto a estas adaptações,

iremos considerar as seguintes estratégias de controle preventivo: (1) sacrifı́cio de cães;

(2) coleiras impregnadas com insecticida; (3) vacina canina; (4) tratamento de cães; e (5)

controle de vetores. A avaliação da estratégia ótima de controle também será analisada

sob condições relativas aos custos. Espera-se que os resultados e as conclusões obtidas

sejam úteis para as instituições de saúde pública no geral, auxiliando na otimização do

planejamento das atividades de controle.

Figura 1 – Evolução no número de casos e de óbitos no perı́odo de 2001 a 2013. Não foi possı́vel obter
dados de óbitos por LVZ no perı́odo de 2001 a 2006. Fonte: SINAN/MS.

1.1 Objetivos

• Objetivos gerais:

Elaborar um modelo de otimização para o controle da leishmaniose visceral.

• Objetivos especı́ficos:
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Figura 2 – Áreas de maior concentração de casos de leishmaniose visceral.Brasil, 2006 e 2007. Fonte:
SVS/MS, Guia de Vigilância Epidemiológica, Caderno 11, Leishmaniose Visceral, 7a. ed..

1. Determinar, entre as cinco estratégias consideradas neste estudo, quais

são aquelas consideradas ótimas (tendo em vista a redução de casos

humanos);

2. Avaliar o custo mı́nimo de cada estratégia;

3. Determinar, entre as cinco estratégias consideradas neste estudo, quais

são aquelas consideradas ótimas (tendo em vista os custos mı́nimos).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A leishmaniose visceral

A leishmaniose visceral (LV) é uma enfermidade zoonótica causada pelos pro-

tozoários tripanosomatı́deos do complexo Leishmania (Figura 3). Dentre as subespécies

pertencentes a esse complexo, a Leishmania infantum chagasi é a espécie mais comu-

mente envolvida no ciclo da LV nas Américas. Neste continente, o Brasil é a principal

zona endêmica de LV1–3. Estima-se que uma população de aproximadamente 360 milhões

de pessoas estão expostas ao risco de infecção por LV no globo terrestre. Cerca de dois

milhões se infectam anualmente, fazendo uma prevalência anual de 12 milhões de pes-

soas infectadas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a leishmaniose

como um grande problema de saúde pública mundial, sendo notificada por 27 paı́ses do

dito Novo Mundo e 67 paı́ses nos continentes do Velho Mundo3,11.

Figura 3 – Ilustração da Leishmania infantum chagasi. Na esquerda, o parasita na forma promastigota. Na
direita, a forma amastigota. Fonte: Ministério da Saúde8.

A LV é transmitida ao homem e aos animais por meio da picada de fêmeas de

flebotomı́neos da espécie Lutzomyia longipalpis (Figura 4) e Lutzomyia cruzi (especı́fico

no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul), conhecidos popularmente como12:

mosquito-palha, birigui, asa branca, tatuquira e cangalhinha. Estas fêmeas albergam em
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seu tubo digestivo o parasita na forma promastigota (forma flagelada) e são hematófagas

obrigatórias13.

Figura 4 – Ilustração da fêmea do Lutzomyia longipalpis. Fonte: Ministério da Saúde8.

Para realizar o repasto sanguı́neo, o vetor se alimenta do sangue de um hospe-

deiro vertebrado. Assim, as formas promastigotas são inoculadas no hospedeiro e são

fagocitadas por células do sistema fagocı́tico mononuclear (SFM). Nelas, os promastigo-

tas se transformam em amastigotas, onde se multiplicam até rompê-las para serem fago-

citadas por novas células do SFM. Este processo se repete no organismo hospedeiro1,14.

Por outro lado, caso um flebotomı́neo sadio pique um vetebrado infectado, ele se alimen-

tará do sangue contendo células do SFM parasitadas pelas formas amastigotas. Conse-

quentemente, essas formas amastigotas, ao chegarem no tubo digestivo do flebotomı́neo,

transformam-se em promastigotas, que se multiplicam (diferenciando-se nas formas in-

fectivas) e são inoculadas por ocasião de um novo repasto sanguı́neo sobre outro hospe-

deiro vertebrado não infectado (ser humano ou outro reservatório), reiniciando o ciclo14.

Os hospedeiros vertebrados da L. i. chagasi, de acordo com o Ministério da

Saúde8, são o ser humano, o cão doméstico (Canis familiaris), as raposas (Dusicyon

vetulus e Cerdocyon thous) e o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris). O cão

doméstico é considerado o principal reservatório no meio urbano, enquanto que as raposas

e o gambá-de-orelha-branca são os reservatórios mais importantes para o meio silvestre.

O ser humano picado pelo vetor infectado passa a ter promastigotas inoculados

em sua pele. Neste local, algumas das células do SFM parasitadas podem chegar até as
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vı́sceras (principalmente baço e fı́gado) por meio da corrente sanguı́nea. Em suma, o pa-

rasita invade o sistema retı́culo-endotelial, levando a uma retı́culo-endoteliose1. Assim,

no quadro clássico da doença as manifestações clı́nicas são bastante exacerbadas, carac-

terizadas por hepatoesplenomegalia volumosa, febre e comprometimento do estado geral,

perda de peso progressiva, anorexia e astenia. As alterações laboratoriais mais proemi-

nentes são: anemia, leucopenia e/ou plaquetopenia e hipergamaglobulinemia14 (Figura

5). Estas manifestações clı́nicas surgem dentro de um intervalo de tempo muito variável

(perı́odo de incubação variável). Em média, este tempo é de 2 a 6 meses, mas pode haver

casos que levem de 10 dias a vários anos1,12,14.

Figura 5 – Ilustração da sintomatologia clı́nica caracterı́stica para leishmaniose visceral em humanos. Na
figura da direita, criança com sinais e sintomas clı́nicos da forma oligossintomática. Na figura esquerda,
paciente apresentando a doença em evolução final. Fonte: Ministério da Saúde8.

Por outro lado, o cão infectado também apresenta um perı́odo de incubação vari-

ado. Em média, esse perı́odo dura de 3 a 7 meses, mas pode levar vários anos1,12. Entre-

tanto, diferentemente do ser humano que apresenta sinais e sintomas clı́nicos a nı́vel vis-

ceral, no cão, as lesões cutâneas são mais frequentes e aparentes. Essas lesões consistem

em áreas de alopecia, com descamação eczematosa, principalmente ao redor dos olhos

(aspecto de ”óculos”), nas articulações e pregas de pele. Além dessas lesões cutâneas,

ocorrem com frequência: conjuntivite, queratite, anemia e o crescimento exagerado das

unhas (onicogrifose), que é um sinal patognomônico dos cães para a infeção por leishma-

niose15 (Figura 6). Ressalta-se ainda as evidências de resistência do cão frente à infecção

crônica por leishmaniose canina16–18.
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Figura 6 – Ilustração da sintomatologia clı́nica caracterı́stica para leishmaniose canina. Na figura da direita,
cão com sinais e sintomas clı́nicos clássicos para leishmaniose canina. Na figura da esquerda, crescimento
exagerado das unhas (sinal patognomônico para leishmaniose canina), Fonte: Ministério da Saúde8.

Visto que a LV pode gerar um alto impacto negativo em saúde pública, medidas

preventivas e de controle são necessárias. No Brasil, o Ministério da Saúde8 ressalta

medidas preventivas em três nı́veis: aquelas dirigidas à população humana (como o uso

de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas e janelas, uso de repelentes), ao vetor

(como a limpeza de quintais, terrenos e praças públicas) e à população canina (como o

controle da população canina errante, uso de telas em canis individuais ou coletivos e de

coleiras impregnadas com deltametrina à 4%). Por outro lado, como medidas de controle,

o Ministério da Saúde8 destaca que as estratégias estão centradas no diagnóstico e no

tratamento precoce dos casos humanos, na redução da população de flebotomı́neos, na

eliminação dos reservatórios (cães) e nas atividades de educação em saúde.

2.2 Aspectos relacionados às estratégias de controle preventivo

Apesar da grande importância da leishmaniose visceral como um problema de

saúde pública, tem se observado pouco desenvolvimento em estratégias para controlá-

la. Este fato também pode ser reflexo da pouca atenção dada a doenças relacionadas à

pobreza. Assim, o desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias que auxiliem no

controle da difusão da doença em pauta e na redução do seu impacto na sociedade tem

sido fundamental19.

A necessidade de estudos que apontem para a otimização do controle da leishma-

niose visceral é evidente segundo a literatura disponı́vel. Há necessidade de estudos que
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apresentem informações sobre (1) as espécies de Leishmania especı́ficas por localidade;

(2) as diferentes espécies de vetores e os potenciais hospedeiros; (3) o perfil de resistência

a medicamentos; (4) caracterı́sticas socio-demográficas locais. Por ser uma doença trans-

mitida por vetores, o seu controle é extremamente complexo e tem se baseado no controle

da transmissão (incluindo o uso de vacinas), em técnicas de diagnósticos e em tratamento

humano19.

Mesmo com a publicação de manuais de controle da leishmaniose visceral e com

os investimentos aplicados na organização de serviços e no desenvolvimento de atividades

preventivas e de controle da doença, os vetores e os reservatórios em áreas urbanas con-

tinuam sendo os maiores desafios para os programas de controle, dada (1) à necessidade

por melhor compreensão do comportamento do vetor no meio urbano; (2) às dificuldades

operacionais para realizar atividades em tempo suficiente para obter resultados de im-

pacto; e (3) dado ao custo envolvido nessas atividades2,20. Embora no Brasil a estratégia

de controle oficial8 se apoie na eliminação de cães positivos e no controle vetorial, outras

estratégias alternativas são apresentadas na literatura10,20.

Entre as estratégias preventivas que consideraremos neste trabalho, temos (1) a

eliminação de cães positivos, (2) o controle vetorial, (3) o uso de coleiras impregnadas

com inseticida, (4) a vacinação canina e (5) o tratamento canino.

2.2.1 Eliminação de cães positivos

A eliminação de cães positivos é a estratégia oficial de controle da leishmaniose

visceral no Brasil8. Todos os cães reagentes aos métodos de diagnósticos oficiais devem

ser sacrificados. Atualmente, os métodos de diagnóstico oficiais são a reação de imuno

fluorescência indireta (RIFI) e o ensaio imunoenzimático (ELISA). Essas duas técnicas

sorológicas são recomendadas pelo Ministério da Saúde para avaliação da soroprevalência

em inquéritos caninos amostrais e censitários. Assim, o ELISA é recomendado para a

triagem de cães e a RIFI para a confirmação dos cães sororreagentes ao teste ELISA. A

RIFI também é utilizada como técnica diagnóstica de rotina.
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2.2.2 Controle vetorial

As medidas referentes ao controle vetorial basicamente se concentram no manejo

ambiental e no controle quı́mico8. O manejo ambiental se refere às atividades de limpeza

de quintais, terrenos e praças públicas, a fim de alterar as condições do meio, evitando

o estabelecimento de criadouros de formas imaturas do vetor. Já o controle quı́mico é a

estratégia que atua por meio da utilização de inseticidas de ação residual e é recomendada

no âmbito da proteção coletiva. Esta medida é dirigida apenas para o inseto adulto e

tem como objetivo evitar e/ou reduzir o contato entre o inseto transmissor e a população

humana, diminuindo o risco de transmissão da doença.

2.2.3 Coleira impregnada com inseticida (deltametrina 4%)

O uso de coleiras impregnadas com inseticida é uma estratégia bem relatada na

literatura e tem apresentado bons resultados20–23. As coleiras impregnadas com inseticida

atuam repelindo o vetor, diminuindo a probabilidade de picadas do mosquito sobre o

cão. E também, a coleira apresenta efeito letal para os flebotomı́neos23, por impregnar

inseticida sobre a superı́cie corpórea do cão. Em média, o tempo de ação do colar é de 5

a 9 meses23,24.

2.2.4 Vacinação canina

O desenvolvimento de vacinas caninas também tem sido relatado5,20,25,26 e tem

apresentado resultados promissores. Entretanto, o uso dessa vacina em saúde pública

ainda é restrito no Brasil, devido à falta de estudos conclusivos em relação aos impactos

populacionais8,27,28. Para o modelo matemático desenvolvido neste estudo, considerare-

mos que a vacina em questão é composta por um antı́geno A2, uma proteı́na recombinante

especı́fica da forma amastigota de diferentes espécies Leishmania, contendo saponina
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como adjuvante26. Por hipótese, consideraremos que não é possı́vel distinguir os anticor-

pos produzidos pelo efeito da vacina por aqueles causados pelo processo infeccioso.

2.2.5 Tratamento canino

Poderı́amos adotar também a ação do tratamento canino como uma estratégia de

controle, por ele diminuir a densidade de cães considerados fonte de infecção. Ainda,

alguns autores afirmam que o tratamento canino diminui a carga parasitária e, conse-

quentemente, diminui a infectividade dos cães infectados aos mosquitos27. Assim, as-

sumiremos o protocolo de tratamento apresentado por Miró et al.29, em que foi relatado

eficácia média de aproximadamente 0,85 na não-obtenção (por xenodiagnóstico) de flebo-

tomı́neos infectados a partir de cães tratados. Apesar do resultado positivo deste trabalho

e de alguns paı́ses30–32 permitirem o tratamento canino, no Brasil, esta conduta não é

recomendada8.

2.3 Epidemiologia e Modelagem Matemática

A fı́sica é a mais fundamental das disciplinas. Estas incluem direta ou indire-

tamente a filosofia natural que envolve aquela. Portanto, a fı́sica tem influência sobre

o desenvolvimento cientı́fico e tem auxiliado na compreensão dos fenômenos naturais.

Na realidade, tais fenômenos são, em geral, extremamente complexos, sendo impossı́vel

analisá-los em todos os seus detalhes. Consequentemente, nós deveremos nos limitar a

analisar esses fenômenos dentro das questões minimamente essenciais. Se estas questões

forem capazes de proporcionar uma descrição satisfatória do fenômeno, então seremos

capazes de compreendê-lo33,34.

Assim, compreender o fenômeno está vinculado à análise e à discussão de uma

forma a representá-lo, mimetizando-o. Ao mimetizarmos um fenômeno, estaremos li-

dando com um modelo35. Os modelos computacionais e os modelos matemáticos são

exemplos de categorias de modelos usados como ferramenta de análise. Por hora, nosso
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interesse se limita aos modelos matemáticos.

Inicialmente, vamos definir a idéia de modelo matemático e o processo de mode-

lagem. Por modelo matemático podemos entender como a representação de um fenômeno,

baseado na utilização de componentes quantitativos. Já o processo de modelagem con-

siste em uma série de atividades complexas associadas ao desenho de modelos repre-

sentando o mundo real e a sua solução36. Logo, por meio da modelagem matemática

é possı́vel descrever fenômenos (ou sistemas reais complexos) de diversas naturezas, in-

cluindo aqueles provenientes da biologia e da medicina. E, no caso da medicina, os mo-

delos matemáticos têm sido aplicados na epidemiologia, com enfoque nos estudos sobre

a dinâmica de doenças infecciosas37,38.

Ao estudarmos a dinâmica das doenças infecciosas por meio de modelos ma-

temáticos, podemos nos basear em duas abordagens. Em uma delas, o modelo é cons-

truı́do a partir de um conjunto de dados, sem considerar a história natural da doença sobre

a população. Nesse caso, o modelo é construı́do a partir da tendência apresentada pelos

dados, determinando a sua estrutura a partir de uma famı́lia de modelos previamente co-

nhecidos. Na outra abordagem, o processo contrário: a elaboração do modelo incorpora

a fı́sica e a história natural da doença estudada. Portanto, nesse caso, o modelo procura

imitar a realidade. Esta segunda abordagem, que representa os modelos estruturados,

é elaborada a partir de um sistema de equações diferenciais (ou de diferença). Utili-

zando estas equações, espera-se reproduzir a dinâmica das doenças da forma mais precisa

possı́vel. Consequentemente, elas podem ser submetidas a análises de caráter preditivo e

para fins de controle, de tomadas de decisão e de otimização de processos36,38,39.

Em suma, a idéia de se modelar fenômenos é muito comum em fı́sica, visto

que os fı́sicos são hábeis em abstrair, desenhar modelos e simular fenômenos40. Assim,

simular a dinâmica de uma doença infecciosa em uma população é uma forma de analisar

e compreender a realidade envolvida nesse processo. Portanto, é possı́vel sugerir métodos

de controle e avaliar a sua eficácia.

Atualmente, as técnicas de modelagem matemática em epidemiologia abordam

uma grande variedade de métodos matemáticos41. Logo, conhecer novos métodos ma-
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temáticos é fundamental não apenas para termos mais opções de análise, mas também

para aprimorar os modelos e torná-los mais realistas39,42.

2.4 A otimização do controle da leishmaniose visceral

Com base em um modelo matemático para a dinâmica das doenças infecciosas,

pode se avaliar os métodos de controle por meio de simulações computacionais10,43–46. A

avaliação dos cenários significaria analisar diferentes combinações de valores dos parâme-

tros relacionados ao controle da doença. Consequentemente, seria bastante natural che-

garmos a um cenário (ou combinação de parâmetros) tal que conseguirı́amos a melhor

eficácia em termos de controle. Entretanto, além desse resultado não ser obrigatoria-

mente factı́vel, ele poderia ser conseguido de forma totalmente empı́rica. Portanto, é

interessante considerarmos os resultados dentro de restrições práticas e reais. Dentro de

tais limitações é que devemos encontrar o ponto de otimização da eficácia do controle.

Em resumo, temos que otimizar a estratégia de controle da doença dentro dos

limites impostos pela realidade prática. Isso significa que devemos distribuir recursos

limitados entre atividades que estão competindo por elas da melhor maneira possı́vel (isto

é, da maneira ótima).

2.5 A avaliação econômica em saúde

A leishmaniose visceral (LV) está entre as seis principais doenças tropicais negli-

genciadas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Se não tratada a tempo, ela

pode ser altamente danosa, causando desde o prejuı́zo no desenvolvimento econômico de

paı́ses em desenvolvimento ou até mesmo a morte47. Em especial, o Brasil detém cerca

de 90% dos casos de LV na América Latina20,48.

Segundo dados epidemiológicos emitidos pelo Ministério da Saúde (MS), apesar

de a região Nordeste concentrar a maioria dos casos de LV, desde o ano 2000 tem sido ob-
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servado que a doença vem se expandindo para as regiões Norte, Sudeste e Centro Oeste49

(Figura 7).

Figura 7 – Casos de LV, segundo a região de residência. Brasil, 2000 a 2008. Fonte: Boletim Eletrônico
Epidemiológico49.

Diante deste cenário de expansão da doença, um grande desafio para os gestores

de saúde é o crescente número de casos de LV em área urbana, pois, além das dificul-

dades operacionais na realização das ações de vigilância e controle, destaca-se o elevado

custo20,49. Além disso, a disponibilidade de novos tratamentos tem sido limitada e a es-

cassez de novas estratégias para gerir esta doença (em termos de controle, diagnóstico e

tratamento) ressalta a importância de se avaliar as tecnologias já existentes no mercado e

de se prever cenários que incorporem novas tecnologias19.

A saúde não é habitualmente analisada (pelos profissionais de saúde) como uma

atividade econômica. Entretanto, a análise econômica em saúde é importante para a com-

preensão da dinâmica e das tendências dos sistemas de saúde. A partir dos resultados

dessas análises, obtém-se subsı́dios para a formulação, a implementação e o acompanha-

mento de polı́ticas setoriais. Em suma, a economia da saúde reflete o desejo universal de

alcançar o melhor investimento não apenas em termos de efetividade clı́nica, mas também

na abordagem custo-efetividade sobre a prestação dos cuidados à saúde50–52.
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Há varias maneiras de se desenvolver uma análise econômica. A maneira mais

simples é a análise de custo-minimização. Este tipo de análise consiste em comparar

apenas os custos relacionados ao uso de uma nova tecnologia com a de uma alternativa e

verificar qual é a opção de menor custo. Um outro tipo de análise é a de custo-efetividade.

Nesta análise, uma comparação de várias opções de tecnologias são tomadas e os custos

são medidos em unidades monetárias. Em seguida, os resultados dessa análise de custo-

efetividade são apresentados em termos de unidades naturais (não-monetárias), como por

exemplo, o DALY (disability-adjusted life years, ou, em português, anos de vida ajusta-

dos por incapacidade)19.

Na revisão de literatura elaborada por Marinho et al.19, os 14 artigos selecionados

para compor a revisão foram publicados entre 1996 a 2012. Desses apenas um é proveni-

ente do continente americano (Brasil)53, enquanto que 7 são originários da Índia. Os es-

tudos de custo-efetividade foram os mais frequentes, representando 7 (50%) dos 14 estu-

dos. Considerando os tipos de tecnologias analisadas, encontrou-se um foco maior sobre

a aplicação de drogas (ainda que exista poucos estudos discorrendo sobre as drogas mais

recentes disponı́veis). Tecnologias para a avaliação de métodos de diagnóstico também

foram destacados, sendo apenas dois artigos comentando sobre o novo teste rápido para

o diagnóstico de leishmaniose visceral. É também importante salientar que as tecnolo-

gias que abordam a transmissão da leishmaniose visceral têm sido pouco discutidas na

literatura. Com relação a estudos que enfatizam a transmissão, foi encontrado apenas um

artigo sobre o custo-da-doença (traduzido do inglês ”cost-of-illness”) que considerou o

uso de inseticidas. Houve também uma análise de custo-eficácia das vacinas, em que foi

possı́vel visualizá-la apenas pela simulação de cenários19,54.

Akhavan53 desenvolveu um estudo que analisou o custo-efetividade contido na

prevenção da leishmaniose visceral no Brasil. Durante os anos de 1989 a 1996, foram

comparados os gastos evitados ou prevenidos com os recursos utilizados no controle e na

prevenção da leishmaniose visceral pelo Projeto de Controle de Endemias do Nordeste

(PCDEN). Os custos foram definidos como os recursos usados para prevenir e controlar

a endemia (tratamento precoce, prevenção e educação), enquanto que benefı́cios referiam-
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se aos gastos necessários na ausência de prevenção ou controle (tratamento curativo ou

paliativo de complicações). Logo, neste perı́odo, o total de gastos médico-hospitalares

evitados pela prevenção de casos de calazar no Nordeste e Minas Gerais foi de aproxi-

madamente USD 362.787, 00. Um estudo similar foi desenvolvido por Adhikari e Su-

pakankunti55 no Nepal, onde foi analisado o possı́vel custo-benefı́cio da eliminação da

leishmaniose visceral de 2003 a 2015. Neste estudo, o benefı́cio lı́quido foi estimado em

USD 67,18 milhões.

Assim como o Brasil, a Índia também é um dos paı́ses mais afetados pela leish-

maniose visceral e tem registrado uma das taxas de incidência mais alta do mundo19. Lee

et al.54 desenvolveram uma simulação computacional para avaliar o custo-efetividade da

introdução de uma vacina humana no estado de Bihar (Índia). Segundo os resultados

deste estudo, mesmo para cenários onde a eficácia da vacina foi abaixo de 0, 25, houve

substancial benefı́cio econômico. Além disso, a introdução de vacinas humanas poderia

ser uma alternativa muito valiosa em localidades como Bihar, onde a resistência aos medi-

camentos de primeira linha (como o antimônio pentavalente) tem surgido como resultado

do uso longo e repetido. Contudo, ainda há necessidade de estudos que demonstrem a

eficácia da vacinação em campo.

Ainda referente a análises econômicas sobre a aplicação de estratégias de con-

trole, podemos considerar o trabalho de Das et al.56, a respeito da análise econômica do

controle vetorial em Nepal e Bangladesh. Segundo os resultados deste estudo, o custo

médio do controle vetorial por casa/ano foi em torno de USD 20, 00 e foi destacado como

de alto custo-efetividade. Já Camargo-Neves57,58 desenvolveu dois estudos avaliando es-

tratégias de controle preventivas para a leishmaniose visceral. Em um deles, foi anali-

sado o impacto do controle vetorial e a eliminação de cães positivos57 no municı́pio de

Araçatuba/SP, em que a estratégia de se eliminar cães foi considerada economicamente

mais favorável (enquanto o controle da fonte de infecção canina apresentou o custo entre

USD 3.045, 07 a USD 3.572, 82, a borrifação custou USD 11.186, 17 e o manejo ambi-

ental, USD 4815, 38). Em outro estudo, realizado em Andradina/SP23,58, ao se comparar

o custo-efetividade da combinação entre a eliminação de cães e o uso de coleiras impreg-
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nadas com deltametrina 4% e a eliminação de cães com o controle vetorial, concluiu-se

que a primeira estratégia apresentou melhor resultado de custo-efetividade, sendo o custo

em torno de USD 5.000, 00.

É possı́vel também encontrar referências a estudos de análise econômica relativos

aos custos do tratamento humano da leishmaniose visceral59 e à intervenção de testes de

diagnósticos60. Entretanto, apesar dos benefı́cios de técnicas diagnósticas mais eficazes e

de protocolos de tratamentos inovadores, ainda é mais econômico investir em atividades

preventivas.

Segundo Marinho et al.19, poucos trabalhos têm se referido ao impacto econômico

da leishmaniose visceral considerando a abordagem social e coletiva. Além disso, há mui-

tas dificuldades em se avaliar economicamente o controle da transmissão devido (1) ao

intervalo entre a invervenção e o impacto epidemiológico ou (2) à dificuldade de relaci-

onar a intervenção ao impacto19. Diante dessas dificuldades e dessas questões ainda em

aberto sobre a dinâmica e o impacto da leishmaniose visceral, a utilização de modelos

matemáticos torna-se uma alternativa muito interessante.

Mesmo que o resultado de um modelo matemático indique a viabilidade epide-

miológica para o controle da leishmaniose visceral, devemos avaliar criteriosamente a

viabilidade prática e econômica. Neste caso, em se tratando de saúde pública, sabemos

que as ações de controle de doenças devem procurar a melhor relação custo-benefı́cio,

visto que os recursos disponı́veis são (via de regra) limitados. Sabemos também que é

importante atentarmos às relações tempo-resposta e aplicabilidade-praticidade. Isto é, a

relação entre o tempo de investimento e de aplicação de um método, e do respectivo re-

torno esperado. No caso da epidemiologia da leishmaniose visceral, a variável ”tempo”é

especialmente importante, visto que dados recentes têm apontado que esta doença está

em franca expansão4,8.

Aqui em nosso estudo, ressaltamos que a proposta original é otimizar o controle

da leishmaniose visceral. Esta otimização deverá ser demonstrada por meio da estimativa

dos pontos (cenários) ótimos relacionados aos 5 métodos de controle (em relação ao cão

terı́amos o sacrifı́cio, o uso de coleiras repelentes, a vacinação, o tratamento; em relação
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ao vetor, poderı́amos considerar o seu controle populacional). Portanto, estamos lidando

com otimização de metas. Por meta, podemos entender como a obtenção de um novo pro-

cesso logı́stico que otimize resultados61–63. Dentro desse ponto de vista, poucos estudos

têm propostos novos métodos para encontrar dinâmicas de polı́ticas de saúde ótimas para

epidemias63.

Uma abordagem alternativa em se tratando de otimização em saúde é a análise de

custo ou da relação custo-benefı́cio. Como exemplo, citaremos os trabalhos de Edmunds

e Postma64 e Chaiyakunapruk et al.65. Em ambos os trabalhos são avaliados o custo-

benefı́cio da aplicação de vacinas. Em se tratando de vacinas, fatores como o custo (preço

e número de doses), a eficácia da vacina, o público alvo (por exemplo, se são crianças ou

adultos) e os parâmetros epidemiológicos são decisivos na tomada de decisão a respeito

da aplicação ou não da vacina. Além disso, o impacto da vacinação deve ser avaliada em

termos populacionais, e não a nı́vel individual64,65.

Para finalizar, destacamos que, apesar de haver estudos internacionais sobre eco-

nomia da saúde anteriores a 1950, no Brasil esta área de pesquisa é considerada recente.

Desde 1993 a produção cientı́fica sobre este tema vem se institucionalizando, em especial

por meio de programas de cooperação técnica entre Reino Unido e Brasil. Ainda assim é

necessária maior consolidação desses estudos no Brasil52.
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3 MÉTODOS

Por se tratar de um estudo teórico, a metodologia consistiu (1) no desenvolvi-

mento do modelo matemático (isto é, na elaboração do sistema de equações diferenciais

e na estimativa dos parâmetros/taxas), (2) na estimativa do número de casos humanos no-

tificados por dia, (3) na determinação da expressão do número de reprodutibilidade basal,

(4) na análise de sensibilidade dos pontos fixos, (5) na avaliação das taxas ótimas para as

estratégias de controle, (6) na análise do custo mı́nimo.

3.1 O modelo matemático inicial

A ideia do nosso modelo está baseada nos trabalhos publicados por Burattini et

al.9 e Ribas et al.10. Assim, assumimos que:

1. O sistema envolve uma população de humanos, de cães e de mosquitos

(vetor biológico), sendo este último o transmissor da infecção;

2. No total, há onze categorias de sub-populações;

3. As três populações são constantes ao longo do tempo.

O modelo matemático usado neste estudo consiste em um sistema de equações

diferenciais, onde algumas delas incorporam termos com atraso (do tipo g(t − T )). Essas

equações representam a população humana (com o ı́ndice h) e a população canina (com

o ı́ndice d). Em ambas as populações encontram-se indivı́duos suscetı́veis (indicados

por xi), latentes (estão infectados, mas não estão clinicamente doentes) (li), infectados e

clinicamente doentes (yi) e recuperados (zi).

Além das populações humana e canina, incluı́mos também a população de ve-

tores (flebotomı́neos), onde s1 representa a categoria de indivı́duos não infectados; s2, a
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categoria de indivı́duos infectados, mas não infectivos; e s3, a categoria dos indivı́duos

infectados e infectivos. Portanto, a categoria s3 é aquela capaz de infectar humanos e cães

suscetı́veis.

A Figura 8 representa esquematicamente os compartimentos e os fluxos entre

eles. Os parâmetros utilizados estão descritos na Tabela 1 e 2.

Figura 8 – Representação do modelo compartimental e o fluxograma entre eles.

Com base na Figura 8, o sistema de equações diferenciais para a população hu-

mana é representada pelas Eq. (1) a (4).

ẋh(t) = µh(lh(t) + yh(t) + zh(t)) + rhlh(t) + αhyh(t) + γhzh(t) (1)

−(bhahmhs3(t))xh(t)

l̇h(t) = (bhahmhs3(t))xh(t) − (µh + rh + δh + φh)lh(t) (2)

ẏh(t) = φhlh(t) − (µh + αh + σh)yh(t) (3)

żh(t) = δhlh(t) + σhyh(t) − (µh + γh)zh(t) (4)
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Tabela 1 – Parâmetros usados no modelo, seus significados biológicos e respectivos valores. Na tabela, h
relaciona o parametro para os humanos, d para cães e s para flebotomı́neos.

Parâmetro Significado biológico Fonte Valor

µh Taxa de mortalidade natural IBGE66 3, 67 × 10−5 dia−1

αh Taxa de letalidade calazar es-
pecı́fica

Pearson e Sousa67 5, 48 × 10−3 dia−1

ah Taxa média de picadas diárias Forattini68 1, 25 × 10−1 dia−1

mh Densidades de vetores por hos-
pedeiro

Camargo-Neves57 3, 62

whc Razão entre habitantes por casa
para Araçatuba/SP

IBGE69 3

rh Taxa de recuperação espontânea Badaro et al.70 5, 48 × 10−4 dia−1

γh Taxa de perda de imunidade Estimado conforme
Kault e March71

5, 48 × 10−4 dia−1

δh Taxa de recuperação de latentes Badaro et al.70 1, 10 × 10−2 dia−1

φh Inverso do perı́odo de incubação Pearson e Sousa67 4, 00 × 10−4 dia−1

σh Taxa de recuperação para imu-
nes

Badaró et al.70 1, 81 × 10−3 dia−1

bh Proporção de picadas infectivas Molineaux e Gramic-
cia72

1, 00 × 10−2

ηh Proporção de casos subnotifica-
dos

Maia-Elkhoury et al.73 7, 05 × 10−1

µd Taxa de mortalidade natural Selman et al.74 2, 28 × 10−4 dia−1

αd Taxa de letalidade calazar es-
pecı́fica

Lanotte et al.75 1, 81 × 10−3 dia−1

ad Taxa média de picadas diárias Forattini68 1, 25 × 10−1 dia−1

wdh Razão humano:cão para o mu-
nicı́pio de Araçatuba/SP

Andrade et al.76 5, 55

md Densidades de vetores por hos-
pedeiro

Estimado conforme An-
drade et al.76 e Camargo-
Neves57

wdh × mh = 2, 01 × 101

pd Taxa de perda de imunidade
oferecida pela vacina

Zoetis Brasil r77 e Mo-
reira78

2, 74 × 10−3

φd Inverso do perı́odo de incubação Lanotte et al.75 1, 10 × 10−3 dia−1

bd Proporção de picadas infectivas Molineaux e Gramic-
cia72

1, 00 × 10−2

rd Taxa de recuperação espontânea Lanotte et al.75 2, 74 × 10−4 dia−1

γd Taxa de perda de imunidade (de
recuperados para suscetı́veis)

Kault and March71 2, 74 × 10−3 dia−1

σd Taxa de recuperação de clinica-
mente doentes para imunes

Lanotte et al.75 9, 04 × 10−3 dia−1

δd Taxa de recuperação de latentes Lanotte et al.75 8, 22 × 10−3 dia−1

fd Taxa de recuperação de clinica-
mente doentes para latentes

Assumido 0
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Tabela 2 – Parâmetros usados no modelo, seus significados biológicos e respectivos valores. Na tabela, h
relaciona o parâmetro para os humanos, d para cães e s para flebotomı́neos (Continuação da Tabela 1).

Parâmetro Significado biológico Fonte Valor

qd Taxa de perda de imunidade (re-
cuperados para latentes)

Assumido 0

ψd Proporção de cães que não de-
sistem do tratamento

Assumido 1, 0

uc Inverso do perı́odo de atividade
do colar

Scaliborr24 6, 70 × 10−3 dia−1

ζc Taxa de perda do colar Reithinger et al.22 6, 00 × 10−3 dia−1

µs Taxa de mortalidade natural Ministério da Saúde8 5, 00 × 10−2 dia−1

εv Eficácia da vacinação Fernandes et al.26 9, 64 × 10−1

εc Diminuição da taxa de picadas
devido ao uso do colar

Halbig et al.21 8, 00 × 10−1 dia−1

τ Perı́odo de incubação extrı́nseco Neva e Sacks79 7, 00 dias

cl Fração de flebotomı́neos que
adquirem a infecção após picar
um cão latente

Rossi80 9, 30 × 10−1

cy Fração de flebotomı́neos que
adquirem a infecção após picar
um cão clinicamente doente

Rossi80 6, 70 × 10−1

ck Proporção de cães clinicamente
curados, mas que continuam pa-
rasitados

Miro et al.29 1, 54 × 10−1

O seguinte sistema de equações (Eq. (5) a (8)) representam a dinâmica sobre a

população de cães.

ẋd(t) = µd(ld(t) + yd(t) + zd(t)) + rdld(t) + αd(t)yd(t) + γdzd(t) (5)

−(bdadmd s3(t))xd(t)

l̇d(t) = bdadmd s3(t)xd(t) − (rd + δd + µd + φd)ld + fdyd + qdzd (6)

ẏd(t) = φdld(t) − ( fd + σd + µd + αd)yd(t) (7)

żd(t) = δdld(t) + σdyd(t) − (qd + γd + µd)zd(t) (8)

Finalmente, a dinâmica sobre a população de mosquitos é represenada pelas Eq.

(9) a (11).
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ṡ1(t) = µs(s2(t) + s3(t)) − ad(clld(t) + cyyd(t))s1(t) (9)

ṡ2(t) = ad(clld(t) + cyyd(t))s1(t) (10)

−ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))e−µsτs1(t − τ) − µss2(t)

ṡ3(t) = ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))e−µsτs1(t − τ) − µss3(t) (11)

Os detalhes sobre a elaboração das Eq. (1) a (11) estão no Apêndice. Aqui,

daremos uma breve introdução sobre a estrutura delas.

Observe que as Eq. (1) e (5) são similares, diferindo pelo ı́ndice h (para humanos)

e d (para cães). Note que temos 4 termos lineares e 1 termo não-linear. Cada um desses

termos tem um significado biológico (o ı́ndice i é o ı́ndice genérico que representa tanto

h quanto d):

1. µi(li(t)+yi(t)+zi(t)): pela Tabela 1 e 2, observa-se que o parâmetro µi re-

presenta a taxa de mortalidade natural. Portanto, dado que os indivı́duos

da população naturalmente morrem e assumindo que a população se

mantém constante, temos que os indivı́duos que morrem naturalmente

são repostos por novos indivı́duos. Assim, este termo representa o nas-

cimento diário de novos indivı́duos na população;

2. rili(t): o parâmetro ri significa a taxa de recuperação espontânea de in-

divı́duos latentes para suscetı́veis. Logo, este termo representa a quanti-

dade diária de indivı́duos latentes que voltam à condição de suscetı́veis;

3. αiyi(t): sendo que αi é a taxa de mortalidade devido à leismaniose vis-

ceral, temos que este termo representa a quantidade diária de indivı́duos

doentes que morreram pela doença e que estão sendo numericamente

repostos por novos indivı́duos na população;

4. γizi(t): dado que γi é a taxa de perda de imunidade dos indivı́duos re-

cuperados (imunes), este termo representa o número de indivı́duos que

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 42 Universidade de São Paulo

perdem a condição de resistentes e que voltam a se tornar suscetı́veis;

5. biaimis3(t)xi(t): tendo em mente que biaimi representa o funcional para

a taxa de contato β38,81, temos que este termo representa o número de

indivı́duos que se infectam por dia, migrando da categoria de suscetı́veis

para a de infectados (latentes). Note que este termo é proporcional a

fração de vetores infectivos (s3). Portanto, quanto maior a proporção

dessa categoria de mosquitos, maior é a probabilidade de se adquirir a

infecção.

E, para exemplificarmos a dinâmica referente à população de vetores, comenta-

remos brevemente sobre a Eq. (9).

1. µs(s2(t)+s3(t)): trata-se da mesma ideia comentada para humanos e cães

com relação à mortalidade natural;

2. ad(clld(t)+cyyd(t))s1(t): neste caso, temos uma ideia muito parecida com

a do termo biaimis3(t)xi(t). Porém, este termo representa a quantidade

diária de vetores suscetı́veis que adquirem a infecção e que se tornam

infectados (mas não-infectivos (s2)). Note que este termo depende das

proporções de cães latentes (ld) e clinicamente doentes (yd). Portanto,

quanto maior for a proporção de cães nestas categorias, maior será a

probabilidade do vetor adquirir a infecção.

Assim, o mesmo raciocı́nio segue para se compreender a elaboração das demais

equações. Cada termo tem um significado biológico e este significado corresponde ao

parâmetro (ou ao funcional) que o acompanha.

3.2 O modelo matemático com as estratégias de controle preventivo

Este estudo foca o impacto das estratégias de controle preventivo sobre a dinâmica

da LV. Portanto, as populações alvo dessas estratégias são a de cães e a de mosquitos

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 43 Universidade de São Paulo

(vetores). Consequentemente, ao incluirmos tais estratégias em nosso modelo, estamos

alterando a dinâmica da doença sobre essas duas populações. Todavia, ressaltamos que o

sistema de equações referente à população de humanos se mantém inalterada.

Primeiramente, vamos apresentar quais modificações recaem sobre a população

de cães ao introduzirmos as estratégias de controle. Em seguida, comentaremos sobre a

população de mosquitos. A Figura 9 representa o fluxograma do modelo modificado.

Figura 9 – Representação do modelo compartimental com a inclusão das estratégias de controle.

3.2.1 Modificações sobre a população de cães
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Quatro das cinco estratégias consideradas neste estudo estão diretamente relaci-

onadas à população canina: (1) eliminação de cães positivos (ξd), (2) vacinação (υd), (3)

colar inseticida (θd), (4) tratamento (ωd). Antes de descrevermos as modificações que o

modelo sofre ao introduzirmos estas estratégias, vamos assumir que:

1. A população canina permanece constante;

2. Há o recrutamento de cães suscetı́veis para a reposição de cães elimina-

dos;

3. Todos os cães podem ser vacinados. Entretanto, a vacina apenas surte

efeito sobre os cães suscetı́veis;

4. Todos os cães podem receber colar. Neste caso, há uma subdivisão de

todas as categorias de cães em com e sem colar;

5. Somente os cães clinicamente doentes são submetidos a tratamento.

Porém, parte dos cães tratados deixam efetivamente o status de fonte

de infecção (1 − ck), passando a migrar para a categoria de suscetı́veis.

Por outro lado, outra parte mantém o status (ck), passando a migrar para

a categoria de cães latentes.

Diante dessas premissas, nós acrescentamos categorias para cães que utilizam

a coleira (indicada pelo ı́ndice sobrescrito C) e para cães vacinados (indicados por vd)

(Figura 9).

Finalmente, a dinâmica sobre a população de cães, considerando as estratégias

de controle, é represenada pelas Eq. (12) a (21).

ẋd(t) = −(εvυd + θd + bdadmd s3(t))xd(t) + µd(1 − xd(t)) (12)

+ξd(1 − xd(t) − xC
d (t)) + αd(yd(t) + yC

d (t)) + (1 − ck)ψdωdyd(t)

+(uc + ζc)xC
d (t) + rdld(t) + pdvd(t) + γdzd(t)

ẋC
d (t) = θd xd(t) − (εvνd + µd + ζc + uc + (1 − εc)bdadmd s3(t))xC

d (t) (13)

+rdlCd (t) + (1 − ck)ψdωdyC
d (t) + γdzC

d (t) + pdvC
d (t)
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l̇d(t) = bdadmd s3(t)xd(t) + (ζc + uc)lCd (t) + ( fd + ckψdωd)yd(t) + qdzd(t) (14)

−(µd + rd + δd + φd + ξd + θd)ld(t)

l̇Cd (t) = θdld(t) + (1 − εc)bdadmd s3(t)xC
d (t) + ( fd + ckψdωd)yC

d (t) + qdzC
d (t) (15)

−(ξd + µd + ζc + uc + rd + δd + φd)lCd (t)

ẏd(t) = φdld(t) + (ζc + uc)yC
d (t) − ( fd + µd + α + σd + θd + ξd + ψdωd)yd(t) (16)

ẏC
d (t) = φdlCd (t) + θdyd(t) − ( fd + µd + αd + σd + ζc + uc + ξd + ψdωd)yC

d (t) (17)

żd(t) = δdld(t) + σdyd(t) + (ζc + uc)zC
d (t) − (qd + µd + γd + θd + ξd)zd(t) (18)

żC
d (t) = δdlCd (t) + σdyC

d (t) + θdzd(t) − (qd + µd + γd + ζ + uc + ξd)zC
d (t) (19)

v̇d(t) = εvυd xd(t) + (ζc + uc)vC
d (t) − (pd + µd + θd + ξd)vd(t) (20)

v̇C
d (t) = εvυd xC

d (t) + θdvd(t) − (pd + µd + ζc + uc + ξd)vC
d (t) (21)

3.2.2 Modificações sobre a população de mosquitos

Para o caso da nova dinâmica referente à população de vetores, fazemos uma

ressalva ao parâmetro ξs, que representa a taxa de mortalidade adicional devido às ações

de controle vetorial. Esta taxa é referente à contagem por indivı́duos. Entretanto, em

termos práticos, é mais simples contabilizar o número de residências tratadas ao invés do

número de mosquitos eliminados. Assim, adotamos um cálculo simplificado para estimar

o número de mosquitos eliminados por residência.

Considerando que whc representa a razão entre o número de habitantes por re-

sidência e mh, a densidade de mosquitos por humano, o produto entre whc ×mh determina

o número de mosquitos por residência. Assim, para uma taxa de tratamento sobre as

residências ξc (onde usamos o ı́ndice c de ”casa”), o produto ξc×whc×mh se traduz na es-
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timativa do número de mosquitos eliminados por dia (ξs) (Eq. (22)). Estamos assumindo

que todos os mosquitos de uma residência tratada são eliminados.

ξs = ξc × whc × mh (22)

Portanto, o sistema que representa a nova dinâmica sobre a população de mos-

quitos está representado a seguir (Eq. (23) a (25)).

ṡ1(t) = −ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t) (23)

+(µs + ξs)(s2(t) + s3(t))

ṡ2(t) = ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t) − (µs + ξs)s2(t) (24)

−ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ) + (1 − εc)(cllCd (t − τ) + cyyC
d (t − τ))) ×

s1(t − τ)e−(µs+ξs)τ

ṡ3(t) = ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ) + (1 − εc)(cllCd (t − τ) + cyyC
d (t − τ))) × (25)

s1(t − τ)e−(µs+ξs)τ − (µs + ξs)s3(t)

3.3 Número de casos humanos notificados por dia

Para entender a estimativa do número de casos notificados por dia, vamos consi-

derar a Eq. (3):

ẏh(t) = φhlh(t) − (µh + αh + σh)yh(t)

A leishmaniose visceral zoonótica é uma doença de notificação compulsória no

Brasil8. Em uma situação ideal, os casos notificados corresponderiam ao fluxo de in-

divı́duos que procurariam atendimento médico e, consequentemente, seriam diagnostica-

dos com leishmaniose visceral. Assim, ao fazermos uma analogia com o modelo ma-

temático utilizado, esses indivı́uos notificados seriam aqueles que estariam ”migrando”da

categoria de latentes para de clinicamente doentes.

Observando atentamente as equações que correspondem à dinâmica de humanos
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latentes (Eq. (2)) e clinicamente doentes (Eq. (3)), o termo que representa essa migração

do indivı́duo da categoria de latentes para clinicamente doentes é φhlh(t). Porém, atual-

mente, sabe-se que há uma proporção de casos que não são corretamente notificados73.

Do total de indivı́duos que passam a fazer parte da categoria de clinicamente doentes,

apenas uma parte (1 − ηh), seria corretamente notificada. Portanto, em nosso modelo, nós

estimamos o número de casos notificados por dia pela Eq. (26).

R(t) = (1 − ηh)φhlh(t) (26)

onde R(t) representa os casos humanos notificados por dia e ηh é a proporção de casos

subnotificados.

3.4 Determinação dos pontos de equilı́brio

Para a determinação dos pontos de equilı́brio deste modelo, basicamente deve-

mos igualar todas as equações diferenciais do sistema a zero. Em seguida, devemos cal-

cular os respectivos valores das variáveis em termos dos parâmetros. Estas variáveis, que

destacaremos em negrito, são os pontos de equilı́brio do sistema. Aqui apresentaremos os

resultados finais. Os detalhes podem ser encontrados no Apêndice.

As expressões dos estados de equilı́brio para as categorias que compõem a população

de mosquitos estão representadas pelas Eq. (27) a (29).

s3 =
−q2 −

√
q2

2 − 4q1q3

2q1
(27)

s1 =
(µs + ξs)p1(g1(bdadmd)2s3

2 + g2bdadmds3 + g3)
q1s3

2 + (p1(µs + ξs)g2 + ad p2)bdadmds3 + p1(µs + ξs)g3
(28)

s2 = 1 − s1 − s3 (29)

As expressões dos estados de equilı́brio para as categorias que compõem a população
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de cães estão representadas pelas Eq. (30) a (39).

xC
d =

d7 − f3bdadmds3

g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3

(30)

xd = −
d8 + f4(1 − εc)bdadmds3

g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3

(31)

yd =

(
h1 + h2(1 − εc)bdadmds3

h3(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (32)

yC
d = −

(
d1h1 + h3(1 − εc)d7 + (d1h2 − h3 f3)(1 − εc)bdadmds3

d2h3(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (33)

zd =

(
j2 + j3(1 − εc)bdadmds3

j1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (34)

zC
d =

(
k2 + k3(1 − εc)bdadmds3

k1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (35)

vC
d =

l2 − l3bdadmds3

l1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

(36)

ld =

(
m2 + m3(1 − εc)bdadmds3

m1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (37)

lC
d = −

(
n2 + n3(1 − εc)bdadmds3

n1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 (38)

vC
d =

a4l2 − εvυdl1d8 − (a4l3 + εvυdl1 f4(1 − εc))bdadmds3

a9l1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

(39)

As expressões dos estados de equilı́brio para as categorias que compõem a população

de humanos estão representadas pelas Eq. (40) a (43).

xh =
1

1 + r1bhahmhs3
(40)

zh =
δh(µh + αh + σh) + φhσh

(µh + rh + δh + φh)(µh + αh + σh)(µh + γh)
bhahmhs3xh (41)
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yh =
φh(µh + γh)

(δh(µh + αh + σh) + φhσh)
zh (42)

lh =
(µh + αh + σh)yh

φh
(43)

3.5 Análise de estabilidade

Para a análise de estabilidade do sistema em relação aos pontos fixos, adotaremos

o método descrito por Roussel82.

De forma geral, uma equação diferencial com atraso pode ser representada gene-

ricamente pela Eq. (44).

ẋ(t) = f(x(t), x(t − τ1), x(t − τ2), . . . , x(t − τn)) (44)

onde as quantidades τi são valores positivas. Em nosso modelo, podemos simplificar a

Eq. (44), visto que há apenas um único valor de τ.

ẋ(t) = f(x(t), x(t − τ)) (45)

Para simplificar nossa escrita, vamos adotar que variáveis sem ı́ndice são as

variáveis instantâneas (x ≡ x(t)), enquanto variáveis com ı́ndice τ são as variáveis com

atraso (xτ(t) ≡ x(t − τ)).

Um ponto de equilı́brio representa o conjunto de estados das variáveis para o qual

temos x(t) = x∗ como solução do sistema representado pela Eq. (46) para qualquer valor

de t.

f(x∗, x∗, . . . , x∗) = 0 (46)

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 50 Universidade de São Paulo

Quando estudamos a estabilidade dos estados de equilı́brio de um sistema de

equações diferenciais ordinárias, assume-se que o sistema é deslocado de seu estado

de equilı́brio por uma pequena perturbação. Entretanto, considerando um sistema de

equações diferencias com atraso, os deslocamentos são funções dependentes do tempo

δx(t) persistindo sobre um intervalo mı́nimo de τmax (isto é, o atraso de maior duração no

sistema)82.

Seja x∗ o estado de equilı́brio da Eq. (44). Suponhamos que este sistema seja

deslocado de seu estado de equilı́brio por uma pequena perturbação, que perdure de t =

t0 − τmax para t0. Seja δx(t) o pequeno deslocamento do estado de equilı́brio, em qualquer

instante t, em um intervalo aberto [t0 − τmax), então:

x = x∗ + δx (47)

Logo:

ẋ = δ̇x = f(x(t)∗ + δxτ1 , x
∗ + δxτ2 , . . . , x

∗ + δxτn) (48)

Sendo que as quantidades δxτ1 ,δxτ2 ,. . . ,δxτn são pequenas, é possı́vel linearizar

o sistema de equações diferenciais em torno dos pontos de equilı́brio por meio do usual

método de série de Taylor82,83:

δ̇x ≃ J0δx + Jτ1δxτ1 + · · · + Jτnδxτn (49)

Para obter a Eq. (49), partimos do pressuposto da Eq.(46). A quantidade J0 é

o jacobiano usual com relação a x avaliados nos pontos de equilı́brio. Por outro lado, as

quantidades Jτi com relação ao correspondente xτi , e novamente calculado em x = xτ1 =

xτ2 = · · · = xτn = x∗.

Em sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares, as soluções são funções

exponenciais (dependentes do tempo), com os expoentes dados pelos autovalores da ma-

triz Jacobiana. Suponhamos que a Eq. (49) também apresente soluções exponenciais, do
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tipo:

δx(t) = Aeλt (50)

Substituindo a Eq. (50) na Eq.(49), obtemos:

λA =
(
J0 + e−λτ1Jτ1 + e−λτ2Jτ2 + · · · + e−λτnJτn

)
A (51)

A teoria da algebra linear nos diz que a Eq. (51) só é satisfeita com amplitudes

de deslocamentos não nulos se:

det
∣∣∣J0 + e−λτ1Jτ1 + e−λτ2Jτ2 + · · · + e−λτnJτn − λI

∣∣∣ = 0 (52)

onde I é a matriz identidade. A Eq. (52) é chamada de equação caracterı́stica dos pontos

de equilı́brio. Em nosso modelo, a Eq. (52) se reduz a:

det
∣∣∣J0 + e−λτJτ − λI

∣∣∣ = 0 (53)

A Eq. (52) parece um pouco como um problema de autovalor comum, exceto

pelo aparecimento dos termos exponenciais. Se expandirmos o determinante, vamos obter

equações que têm partes polinomiais, mas que também incluem alguns termos do tipo eλτi .

Estes são chamados quase-polinômios∗. Em princı́pio, o nosso trabalho é o mesmo:

• Se qualquer uma das soluções da equação caracterı́stica tem partes reais

positivas, então o ponto de equilı́brio é instável;

• Se todos eles têm partes reais negativas, o ponto de equilı́brio é estável;

• Se os valores caracterı́sticos forem iguais a zero, a estabilidade não pode

ser definida (em se considerando equações de ordem linear).

As equações polinomiais que usualmente resolvemos para problemas de estabi-

lidade de equações diferenciais ordinárias costumam ser bem familiares: um polinômio
∗Tradução literal do termo em inglês ”quasi-polynomials”
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de grau n tem raı́zes exatamente n complexos. Podemos, portanto, obter todas as raı́zes e

determinar a estabilidade de um equilı́brio. Por outro lado, quase-polinômios geralmente

têm um número infinito de raı́zes no plano complexo82. Encontrar todas as raı́zes é a prin-

cipal dificuldade, logo, uma maneira de obtê-las é por meio de softwares, como o Maple

12.0.

3.6 O número de reprodutibilidade basal R0

O estado de equilı́brio livre da doença (ELD) é aquele em que, em uma dada

população, a doença se encontra completamente ausente. No estado ELD, não há casos

de indivı́duos infectados, nem mesmo em situação latente38.

De acordo com van den Driessche e Watmough84, R0 (conhecido por número de

reprodutibilidade basal) é o número esperado de casos secundários produzidos, em uma

população completamente suscetı́vel, por um indivı́duo infectivo tı́pico. Assim, para ava-

liar o R0 do nosso modelo, nós adotamos o método desenvolvido por van den Driessche

e Watmough84.

Aqui, nós ressaltamos que, apesar do trabalho publicado por van den Driessche

e Watmough84 não considerar a presença de termos com atraso, nós desenvolvemos uma

adaptação em nosso cálculo para determinar R0. De acordo com Röst G e Wu J†, os

termos com atraso em nosso modelo podem ser considerados como termos instantâneos

(ou seja, podemos aplicar τ = 0), mas devemos manter o termo e−(µs+ξs)τ (isto é, para este

termo, nós mantemos τ , 0). Ressaltamos que e−(µs+ξs)τ representa a probabilidade de um

vetor em s2 sobreviver ao perı́odo de incubação extrı́nseca e migrar para s3
9,81.

No contexto dos modelos epidemiológicos, normalmente levamos em conta a

avaliação de R0, tal que se84:

• R0 < 1, então o estado de ELD é local e assintoticamente estável, por-

tanto a doença não é capaz de invadir a população;

†Röst G e Wu J. (Department of Mathematics and Statistics, York University). Delay Differential Equa-
tions; 2014 [Em elaboração].
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• R0 > 1, então o estado de ELD é instável e a invasão da doença é

sempre possı́vel.

Para computar o R0 é importante diferenciar os casos de novas infecções de todas

as outras alterações na população. Vamos supor que Fi(x) seja a taxa de aparecimento

de novos casos em cada categoria deste modelo, Vi(x)+ como a taxa de transferência de

indivı́duos (mas sem incluir os infectados) para a categoria i por todas outras vias, e Vi(x)−

como a taxa de saı́da de indivı́duos (incluindo infectados) de cada categoria (onde x é o

vetor de variáveis do nosso modelo). O ı́ndice i representa (nesta secção) a categoria

das populações relacionadas à respectiva equação i (as equações foram enumeradas e

apresentadas na secções sobre a descrição do modelo (secções 3.1 e 3.2)). Assim, as

equações do nosso modelo podem ser organizadas conforme a Eq. (54).

ẋi = Fi(x) − Vi(x) (54)

onde Vi(x) = Vi(x)− − Vi(x)+.

A Eq. (54) pode ser usada para determinar o destino de um pequeno número

de indivı́duos infectados introduzidos em uma população livre da doença. O estado de

ELD é estável na ausência de novas infecções. Se nós supormos a introdução de poucos

indivı́duos infectivos em uma população livre da doença, mas que não resulte em uma epi-

demia, então a população continuará em seu estado ELD, conforme o sistema linearizado

(Eq. (55)).

d
dt

x = D f (x0)(x − x0) (55)

onde:

1.
d
dt

x = fi(x) = Fi(x) − Vi(x);

2. D f (x0) é a derivada
∂

∂xi
fi calculada no estado ELD, x0.

A partir deste ponto, nós não iremos descrever todos os estágios deste método.
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Entretanto, todos os detalhes estão bem descritos no trabalho de van den Driessche e

Watmough84. Assim, antes de continuarmos, nós definimos:

F(x0) =
[
∂Fi

∂x j

]
(56)

V(x0) =
[
∂(V − − V +)i

∂x j

]
(57)

onde i é o total de variáveis do modelo e j é o número de variáveis (ou categorias) onde

há indivı́duos infectados. Assim, 1 < i < 17 e 1 < j < 8, com i < j.

Para determinar a trajetória de um indivı́duo infectivo ”tı́pico”na população, nós

consideramos a dinâmica do sistema acima linearizado, sem levar em conta o apareci-

mento de novas infecções.

d
dt

x = DV (x0)(x − x0) (58)

Seja ψi(0) o número inicial de indivı́duos infectados na categoria i e seja ψ(t)

= (ψi(t), ..., ψm(t))t o número desses indivı́duos inicialmente infectados remanescentes

nas categorias infectadas após t unidades de tempo. Assim, estamos considerando que o

vetor ψ é composto pelos m componentes de x. A partição de DV (x0) implica que ψ(t)

satisfaz ψ̇(t) = −Vψ(t), o qual tem a única solução ψ(t) = e−VtW(0). Logo, integrando

Fψ(t) de zero ao infinito, obtemos o número esperado de novas infecções produzidas

pelos indivı́duos inicialmente infectados, conforme o vetor FV−1ψ(0).

Para interpretar as entradas de FV−1 e desenvolver uma definição significativa de

R0, considere o destino de um indivı́duo infectado introduzido em um compartimento k

de uma população livre da doença. A entrada ( j, k) de V−1 é a duração média de tempo

que este indivı́duo leva no compartimento j durante sua vida (assumindo que a população

permanece próximo do estado de ELD e ignorando-se casos de reinfecção). A entrada

(i, j) de F é a taxa no qual indivı́duos infectados na categoria j produzem novas infecções

no compartimento i. Portanto, a entrada (i, k) do produto FV−1 é o número esperado de
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novas infecções na categoria i produzidas pelo indivı́duo infectado introduzido original-

mente para a categoria k.

Finalmente, van den Driessche e Watmough84 denominam FV−1 por Matriz de

próxima geração (next generation matrix) para o modelo e determinam (Eq. (59)):

R0 = ρ(FV−1) (59)

onde ρ(FV−1) raio espectral da matriz FV−1.

3.7 Análise de incerteza e sensibilidade

A precisão dos resultados de modelos matemáticos e computacionais de siste-

mas biológicos é diretamente dependente do quão certo estão os valores dos parâmetros

utilizados. Tais parâmetros são normalmente estimados através de resultados experi-

mentais. Em outros casos, certos parâmetros estão sujeitos a incertezas devido à falta

de informações completas sobre suas fontes55. Logo, a presença de incertezas nos da-

dos experimentais pode gerar incertezas nos parâmetros estimados85. Consequentemente,

parâmetros incertos podem propagar suas incertezas para os resultados dos modelos ma-

temáticos. Muitos modelos matemáticos apresentam análise de sensibilidade de parâmetros

simples ou local. No entanto, esses métodos não avaliam a incerteza e a sensibilidade no

sistema de forma acurada, pois (por padrão) eles detém todos os outros parâmetros fixos

em valores basais.

Além disso, mesmo quando uma abordagem parcimoniosa é seguida durante a

construção do modelo, o conhecimento disponı́vel dos fenômenos é muitas vezes incom-

pleto, e as medidas experimentais são escassas, ambı́guas ou contraditórias. Portanto, a

questão de como lidar com as incertezas surge naturalmente como parte do processo. Para

tanto, técnicas de análise de incerteza e sensibilidade (IS) ajudam a avaliar e a controlar

estas incertezas. Análise de incerteza (AI) visa investigar a incerteza sobre o resultado

do modelo, que é obtido a partir das incertezas dos parâmetros. Por outro lado, a análise
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de sensibilidade (AS) segue naturalmente a AI. Em poucas palavras, a AS avalia como a

variabilidade dos resultados do modelo pode estar relacionada (qualitativa ou quantitati-

vamente) com os parâmetros do modelo86.

Neste estudo, utilizamos a Latin Hypercube Sampling (LHS) (em tradução livre,

amostragem por hipercubo latino) como técnica de AI e a Partial Rank Correlation Co-

efficient (PRCC) (em tradução livre, coeficiente de correlação de ranques parciais), como

técnica (ou ı́ndices) para AS.

3.7.1 Análise de incerteza: Latin Hypercube Sampling (LHS)

Fatores de entrada para a maioria dos modelos matemáticos consistem em parâme-

tros e condições iniciais para as variáveis independentes e dependentes do modelo. Como

mencionado, estes nem sempre são conhecidos com um grau suficiente de certeza por

causa da variação natural, do erro nas medições85, ou simplesmente pela falta de técnicas

modernas e/ou atualizadas para medi-los. A finalidade da AI é quantificar o grau de

confiança nas estimativas de dados e parâmetros experimentais existentes86.

A LHS permite uma estimativa não-tendenciosa da média do resultado do mo-

delo. Esta estimativa é realizada a partir de distribuições aleatórias dos valores dos

parâmetros. Para cada parâmetro é assumido que seu valor segue uma determinada

função densidade de probabilidade (fdp) e que seu valor está sujeito a um valor mı́nimo

e máximo. Assim, a amplitude de cada parâmetro é dividida em N sub-intervalos de pro-

babilidade iguais. A escolha pelo N deve ser, pelo menos k + 1, onde k é o número de

parâmetros que esta sujeito à variação. Quanto maior for o N (digamos, N = 1000), maior

será a precisão da análise.

A Figura 10 ilustra o método da LHS. Podemos dizer que há um ”conjunto

de amostragens”. Um valor é sorteado dentro de cada conjunto N de valores de cada

parâmetro. Assim, cada valor é amostrado exatamente uma vez (sem reposição), de modo

que todo o intervalo (composto por N valores) é explorado (Fig. (10A)). Em seguida,

uma matriz é gerada (o que chamamos de Matriz LHS). Essa matriz consiste de N li-
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nhas (onde cada linha corresponde a uma determinada combinação sorteada de valores de

parâmetros) e de k colunas (que correspondem ao número de parâmetros a serem analisa-

dos) (Fig. (10B)). Finalmente, N soluções numéricas do modelo são obtidas, utilizando

cada conjunto de valores dos parâmetros (isto é cada linha da matriz LHS, Figura 10B).

A partir de cada simulação, o respectivo resultado (isto é, a solução numérica)

do modelo é então coletado. Se o modelo tiver mais de uma saı́da (por exemplo, duas

ou mais variáveis de estado), os resultados referentes a elas também podem ser coletados

para futuramente serem estudados.

Figura 10 – Esquema da análise de incerteza e de sensibilidade realizada com métodos de LHS e PRCC.
O modelo matemático é representado como um sistema de equações diferenciais ordinárias, onde x é o
vetor de variáveis de estado em um espaço n-dimensional Rn: (como exemplo definimos n = 2 e θ é
o vetor de parâmetros em Rk, k = 3 em funções neste exemplo). Para facilitar a notação, a saı́da y é
unidimensional e é uma função de x e θ. (A) Especificação do modelo matemático (sistema dinâmico,
parâmetros de saı́da) e o esquema de LHS correspondente. Funções densidade de probabilidade (fdp’s) são
atribuı́das aos parâmetros do modelo (por exemplo, a, b, c). Nós mostramos um exemplo com tamanho de
amostra N = 5. Cada intervalo é dividido em cinco sub-intervalos equiprováveis e amostras independentes
são retiradas de cada fdp (uniforme e normal). O ı́ndice subscrito representa a sequência de amostragem.
(B) A matriz LHS (X) é então construı́da por coletas de amostras a partir de cada fdp. Cada linha da
matriz LHS representa uma combinação única de valores dos parâmetros amostrados sem reposição. O
modelo hipotético ẋ = g(x, θ) é resolvido e a saı́da correspondente gerada é armazenada na matriz Y .
Cada matriz é, em seguida, transformada em ranques (ranqueamento) (XR e YR). (C) A matriz LHS (X)
e a matriz de saı́da (Y) são utilizados para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (CCPearson). A
matriz transformada em ranques LHS (XR) e matriz de saı́da (YR) são usadas para calcular o coeficiente de
correlação de Spearman ou o coeficiente de correlação de ranques (CCS pearman) e o coeficiente de correlação
de ranques parcial (PRCC). Figura adaptada de Marino et al.86
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3.7.2 Análise de sensibilidade: Partial Rank Correlation Coefficient (PRCC)

Análise de sensibilidade (AS) é um método para quantificar a incerteza em qual-

quer tipo de modelo complexo. O objetivo da AS é identificar valores de entrada crı́ticos

(parâmetros e condições iniciais) de um modelo e quantificar como a incerteza dos valores

de entrada impacta sobre o(s) resultado(s) do modelo. Quando os fatores de entrada, como

parâmetros ou condições iniciais são conhecidos com pouca incerteza, podemos examinar

a derivada parcial da função de saı́da com respeito aos fatores de entrada. Esta medida

de sensibilidade pode ser facilmente calculada numericamente através da realização de

diversas simulações, variando fatores de entrada em torno de um valor nominal. Esta

técnica é chamada de AS local, porque investiga o impacto sobre a produção do modelo,

com base em mudanças nos fatores só muito próximos aos valores nominais. Em bio-

logia, fatores de entrada são frequentemente muito incertos e, portanto, técnicas de AS

locais não são apropriadas para uma análise quantitativa; ao invés delas, são necessárias

técnicas de AS globais. Estas técnicas globais geralmente são implementadas por meio

de métodos baseados em amostragem86.

Para relacionamentos não-lineares, mas com relações monotônicas entre saı́das

e entradas, medidas que funcionam bem são baseadas em ranqueamento‡, tais como o

Partial Rank Correlation Coefficient (PRCC)86.

Um coeficiente de correlação (CC) fornece uma medida da força de associação

linear entre um valor de entrada e um de saı́da. Um CC entre x j e y varia entre −1 e +1 e

é calculado como apresentado na Eq. (60).

rx jy =
Cov(xx j,y)√

Var(x j)Var(y)
=

∑N
i=1(xi j − x̄)(yi − ȳ)√∑N

i=1(xi j − x̄)2 ∑N
i=1(yi − ȳ)2

(60)

j = 1, 2, · · · , k
‡Ranqueamento: ao menor valor de uma variável é atribuı́da uma classificação de posição 1, o segundo

maior valor é atribuı́do uma classificação de posição 2, aos valores vinculados (isto é, mais de um elemento
possuem o mesmo valor) são atribuı́dos uma classificação média (ou seja, esses valores assumem uma
posição que equivale a uma média entre os elementos), e ao maior valor é atribuı́do uma classificação de
posição igual ao tamanho da amostra.86
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Cov(x j, y)§ representa a covariância entre x j e y, enquanto Var(x j) e Var(y) são,

respectivamente, a variância de x j e a variância de y (x̄ e ȳ são as respectivas médias amos-

trais). Se x j e y são os dados brutos, então o coeficiente r é chamado de CC de amostra ou

de Pearson (Figura 10C). Se os dados são transformados em ranques, o resultado é o co-

eficiente de correlação de ranques ou de Spearman (Figura 10C). É importante notar que

o processo de transformação de dados em ranqueamento supõe que os valores de entrada

amostrados do modelo são valores reais ou que podem adotar muitos valores possı́veis.

Se um parâmetro tem apenas valores inteiros e a gama de possı́veis valores que pode as-

sumir é menor do que N, pode haver informação insuficiente para desempatar¶ durante o

ranqueamento, resultando em correlações pobres86.

A correlação parcial (CP) caracteriza a relação linear entre uma determinada

entrada x j e a saı́da y, após os efeitos lineares em y devido aos demais valores de entradas

serem descontados. Assim, o coeficiente de correlação parcial (CCP) entre x j e y é o CC

(Eq. (60)) entre os dois resı́duos (x j − x̄ j) e (y − ȳ), onde x j e y são os seguintes modelos

de regressão linear (Eq. (61) e (62)).

x̂ j = c0 +

k∑
p=1
p, j

cpxp (61)

ŷ j = b0 +

k∑
p=1
p, j

bpxp

A correlação de ranques parciais (CRP) realiza uma correlação parcial em dados

transformados em ranqueamento, à semelhança da CP. Assim, x j e y são primeiramente

transformados em ranqueamento. Em seguida, os modelos de regressão linear descrito nas

Eq. (61) e (62) são construı́dos. O coeficiente de correlação de ranques parciais (PRCC)

é uma medida de sensibilidade robusta para relações não-lineares, porém monotônicas,

§Covariância (também conhecida por variância conjunta) é uma medida do grau de interdependência (ou
inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias87. Assim, variáveis independentes têm covariância
zero.

¶O procedimento padrão quando os empates são encontrados é o de atribuir aos valores empatados
uma espécie de ”rateio”. Por exemplo, se o valor 5 for o causador do empate para 3 posições (isto é, 3
posições obtiveram o mesmo valor 5), devemos dividir o valor 5 entre os 3 ranques. Portanto, cada posição
corresponderia ao valor 1, 67.
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entre x j e y, desde que pouca ou nenhuma correlação exista entre os valores de entrada.

Este coeficiente é calculado a partir dos dados x j e y ranqueados que são aplicados na

Eq. (60). Ao combinar as AIs com PRCC, somos capazes de avaliar razoavelmente a

sensibilidade da nossa variável de saı́da para a variação dos parâmetros86.

Inferência sobre o PRCC

Testes de significância podem ser realizados para avaliar se um PRCC é signifi-

cativamente diferente de zero (assim, mesmo as pequenas correlações podem ser signifi-

cativas) e se dois valores de PRCC são significativamente diferentes uns dos outros. Cada

PRCC (γ) gera um valor de T de acordo com a Eq. (62).

T = γ

√
N − 2 − p

1 − γ2 ∼ tN−2−p (62)

onde T segue a distribuição t de Student com (N − 2 − p) graus de liberdade. N é o

tamanho da amostra e p é o número de entradas/parâmetros cujos efeitos são descontados

quando o PRCC é calculado. Por exemplo, se nós variarmos 6 entradas/parâmetros (xi,

i = 1, 2, · · · , 6) em LHS, p seria igual a 5 (PRCC(xi, y) = γxiy/x j , j = 1, . . . , 6 j , i).

3.8 Comparando o impacto das estratégias de controle preventivo

Nas secções anteriores, foi descrita a natureza das equações utilizadas neste mo-

delo (seções 3.1 e 3.2). Também foi apresentada a expressão do número de casos humanos

notificados por dia (seção 3.3). Em seguida, foram determinados os estados de equilı́brio

de todas as subpopulações (seção 3.4) e a respectiva análise de estabilidade (seção 3.5).

Da mesma forma, desenvolvemos o cálculo do número de reprodutibilidade basal (R0)

(seção 3.6). E, finalmente, mostramos a análise de incerteza e de sensibilidade em relação

aos parâmetros do modelo (seção 3.7). Agora, descreveremos como foram analisadas as

estratégias de controle preventivo.
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Todas as cinco estratégias de controle consideradas (ξd, θd, υd, ωd, ξs) estão in-

seridas no modelo matemático por meio da forma geral κ f (t), em que κ representa um

parâmetro generalizado e o f (t), uma categoria qualquer do modelo. Considerando que a

forma genérica da equação diferencial apresentada neste modelo é do tipo ġ(t) = κ f (t),

e que ġ(t) representa a variação da categoria g(t) por unidade de tempo, temos que a

dimensão do parâmetro κ é 1/dia (visto que as categorias em nosso modelo são adimen-

sionais). Portanto, os parâmetros relativos às estratégias de controle devem apresentar

dimensão 1/dia.

A avaliação da eficiência das estratégias de controle foi realizada de forma in-

dividual. Em outras palavras, foi estudada uma estratégia por vez. Para cada estratégia,

foram avaliados 200 valores homogêneamente distribuı́dos no intervalo de 0 a 0, 1, sendo

que foi realizada uma simulação para cada valor (portanto, 200 simulações para avaliar

cada estratégia, totalizando 5 × 200 = 1000 simulações).

Para simplificar, iremos descrever o passo a passo desta avaliação.

1. Vamos considerar um cenário inicial em que a doença se encontra es-

tabelecida na população. Assim, as condições iniciais passam a ser os

resultados numéricos da simulação sem as estratégias de controle. A

partir deste cenário inicial, executamos a simulação para um tempo de

2000 dias, com a inclusão de uma estratégia de controle, por exemplo,

ξd = 0, 0005;

2. Após o término desta simulação, armazenamos os valores finais de cada

categoria em um banco de dados, juntamente com o correspondente va-

lor do controle;

3. Retornamos ao passo 1 e, em seguida, ao passo 2. Porém, simulamos

para o valor de ξd acrescido de 0, 0005 (ou seja ξd = 0, 001);

4. Repetimos os passos 1 a 3 até que o valor do controle seja 0, 1 (por

exemplo, quando ξd = 0, 1);
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5. Repetimos os passos 1 a 4 para cada uma dos outros 4 controles (por

exemplo, θd, υd, ωd e ξs).

Ao final, obtemos um banco de dados contendo os valores de cada categoria ao

final de 2000 dias de simulação, para um dado valor do controle. Entre esses valores

finais, os mais importantes são aqueles referentes à categoria lh, visto que o número de

casos humanos notificados é estimado por R = (1 − ηh)φhlh. Portanto, tomamos como

referência o impacto sobre o número de casos humanos notificados (R)53 para a análise

do impacto das estratégias e controle preventivo.

3.9 O custo das estratégias de controle

A análise da efetividade de cada controle estratégico considerada na secção 3.8

considera uma situação ”ideal”, isto é, sem levar em conta o ponto de vista econômico.

Entretanto, é de se imaginar que no planejamento das atividades de controle seja abordada

a relação custo-benefı́cio de cada estratégia.

Neste estudo, todas as 5 estratégias de controle (ξd, θd, υd, ωd e ξs) são tratadas

como taxas. Em outras palavras, tratar esses parâmetros como taxas significa que eles

devem ser interpretados com a dimensão de ”indivı́duos”/dia.

Portanto, se, por exemplo, uma determinada estratégia apresentar o valor de n

”indivı́duos”/dia, devemos investigar qual o custo (C) por ”indivı́duo”. Ao obtermos a

estimativa deste custo estimado, o produto entre C × n nos proporcionará o custo da

estratégia por dia.

A seguir, apresentaremos a estimativa dos custos por indivı́duo para cada es-

tratégia de controle. Parte das estimativas são provenientes das atividades desenvolvidas

nas proximidades da cidade de Araçatuba (estado de São Paulo), a qual é atualmente

considerada uma região endêmica.

Os custos serão estimados em dólar americano (USD) por ser uma moeda de

ampla referência e por ser mais estável (assim, minimizamos os efeitos da inflação na
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moeda brasileira)53.

Estimativa do custo da eliminação de cães positivos (ξd)

Durante os anos de 1999 a 2001, Camargo-Neves57 estimou os custos investidos

para o controle do reservatório canino em três áreas do municı́pio de Araçatuba/SP. A

autora nomeou essas três áreas por Testemunha, Tratada e Calagem.

Para a estimativa do custo desta estratégia de controle foi tomado como base um

ciclo de atividades. O ciclo de atividades é composto por (1) coleta de amostras para

exame, (2) diagnóstico (exame de imunofluorescência indireta) e (3) sacrifı́cio dos cães

positivos58.

A Tabela 3 resume os custos médios por ciclo de atividade do controle do reser-

vatório canino. Esta tabela traz informações a respeito do custo médio em cada uma das

áreas de estudadas em Araçatuba e do respectivo número médio de cães sacrificados por

ciclo.

Tabela 3 – Sumário dos custos médios estimados por ciclo de atividade (eliminação de cães positivos) e a
respectiva quantidade média de cães eliminados. Tabela adaptada do trabalho de Camargo-Neves57.

Áreas do municı́pio de Araçatuba

Testemunha Tratada Calagem Soma

Custo (média por ciclo de
atividade)

USD 3.099, 83 USD 3.639, 54 USD 3.545, 63 USD 10285, 00

Cães eliminados (média por
ciclo de atividades)

17, 75 18, 25 24, 25 60, 25

Para termos uma estimativa geral a respeito do custo da eliminação de um cão

positivo, tomamos como referência a coluna ”Soma”da Tabela 3. A partir dela, podemos

definir a estimativa do custo Cξd (Eq. (63)).

Cξd =
10.285, 00

60, 25
≃ 170, 71 (63)

Portanto, o custo para se eliminar um cão diagnosticado como positivo para leish-
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maniose visceral foi em torno de Cξd = USD 170, 71/cão.

Estimativa do custo do coleira impregnada com deltametrina (θd)

Camargo-Neves23,58,88 desenvolveu um estudo sobre a eficácia das coleiras im-

pregnadas com deltametrina 4% no controle da leishmaniose visceral. Neste estudo, de-

senvolvido no municı́pio de Andradina/SP, foram planejadas a distribuição e a reposição

da coleira, além da supervisão e manutenção do uso das coleiras pela população canina.

Além disso, também houve uma análise de custo-efetividade desta estratégia de controle.

Nesta análise, foram consideradas não apenas o custo da coleira, mas também as ativida-

des operacionais e os recursos humanos.

Em nosso modelo, adotaremos uma hipótese mais simples e uma situação idea-

lizada. Assumiremos que as coleiras poderiam ser disponibilizadas nos postos de saúde.

Portanto, em um cenário ideal, cada proprietário seria responsável pela própria aquisição

e aplicação da coleira em seu cão. Adotando esta ideia, podemos considerar que o único

custo envolvido nesta estratégia seria a aquisição (compra) das coleiras.

Segundo Camargo-Neves23,58,88, o custo da compra da coleira para o estudo de-

senvolvido em Andradina/SP foi em torno de USD 12, 00. Portanto, temos (Eq. (64)):

Cθd = 12, 0 (64)

Estimativa do custo do tratamento de cães (ωd)

Para a estimativa do custo do tratamento de cães, vamos novamente nos ba-

sear em algumas informações contidas no trabalho de Camargo-Neves57, com algumas

adaptações.

Inicialmente, suponhamos que o tratamento seja algo providenciado pelo serviço

público. Dessa forma, podemos imaginar que terı́amos um sistema de vigilância e monito-
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ramento similar ao que é realizado para o caso do sacrifı́cio de cães positivos. Entretanto,

ao invés de eliminar o cão positivo, este seria recuperado (tratado).

Assim, podemos reaproveitar as informações relativas aos custos da coleta de

amostras de sangue e dos exames IFI anotados no trabalho desenvolvido por Camargo-

Neves57, no municı́pio de Araçatuba (Tabela 4).

Tabela 4 – Sumário dos custos médios estimados por ciclo de atividade (exame sorológico de cães) e a
respectiva quantidade média de cães que seriam tratados. Tabela adaptada do trabalho de Camargo-Neves57.

Áreas do municı́pio de Araçatuba

Testemunha Tratada Calagem Soma

Coleta de amostra de san-
gue (média por ciclo de ati-
vidade)

USD 1.732, 26 USD 2.024, 63 USD 1.979, 27 USD 5735, 16

Exame de IFI (média por ci-
clo de atividade)

USD 1.317, 27 USD 1.551, 04 USD 1.484, 49 USD 4.352, 80

Cães que seriam tratados
(média por ciclo de ativida-
des)

17, 75 18, 25 24, 25 60, 25

Cm =
5.735, 16 + 4.352, 80

60, 25
≃ 167, 44 (65)

Portanto, o custo da vigilância e do monitoramento sobre um cão diagnosticado

como positivo no municı́pio de Araçatuba foi em torno de Cm = USD 167, 44/cão.

Suponhamos agora que os cães diagnosticados como positivo sejam encaminha-

dos para o tratamento, ao invés de serem sacrificados. Para a estimativa do custo do

tratamento do cão, vamos adotar o protocolo de tratamento descrito por Miró et al.29. Se-

gundo este autor, 84, 6% dos cães tratados com este protocolo deixaram de ser fonte de

infecção para o mosquito.

O protocolo de tratamento canino descrito por Miró et al.29 consiste em:

1. 35 mg/kg de antimoniato de meglumina administrado por via subcutânea,

duas vezes ao dia, ao longo de 28 dias;

2. 10 mg/kg de alopurinol administrado por via oral, diariamente, ao longo
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de 6 meses.

Assim como Camargo-Neves57, vamos supor que um cão pese em média em

torno de 20 kg. Portanto, um cão desse porte médio necessitaria de:

1. 20, 0 kg × 2 × 35 mg/(kg.dia) × 28 dias = 39.200 mg de antimoniato de

meglumina;

2. 20, 0 kg × 2 × 10 mg/(kg.dia) × 180 dias = 72.000 mg de alopurinol.

O preço estimado de 50 ampolas (5 ml cada, concentração de 300 mg/ml) de

antimoniato de meglumina é de R$ 385, 2989 (convertendo em dólar americano, à razão

de R$ 1, 00 ≃USD 0, 33∥, temos USD 127, 37). Assim, podemos considerar que nessas 50

ampolas, há 50 ampolas × 5 ml × 300 mg/ml = 75.000 mg de antimoniato de meglumina.

Consequentemente, o preço por mg seria de USD 127, 37/75.000 mg ≃ USD 0, 0017/mg.

Portanto, para o porte médio de um cão de 20 kg, o custo do tratamento com o antimoniato

de meglumina seria de 39.200 mg × USD 0, 0017/mg ≃ USD 66, 64/cão.

Por outro lado, o preço estimado de 30 comprimidos de alopurinol (cada com-

primido contém 300 mg) é de R$ 12, 0090 (USD 3, 96). Sendo que há 30 comprimidos,

temos o total de 30 × 300 mg = 9.000 mg de alopurionol. Portanto, o custo por mg de

alopurinol seria de USD 3, 96/9.000 mg ≃ USD 0, 00044/mg. E, para um cão de porte

médio e 20 kg, temos que o custo do tratamento com alopurinol seria de 72.000 mg ×

USD 0, 00044/mg ≃ USD 31, 68/cão.

Assim, para tratar um cão de porte médio de 20 kg, terı́amos o custo aproximado

de USD 66, 64 + USD 31, 68 = USD 98, 32.

Finalmente, considerando os exames e o tratamento, temos o custo total Cωd (Eq.

(66)).

Cωd = 167, 44 + 98, 32 = 265, 76 (66)

∥Valor de conversão consultado no site do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/) do dia 17 de abril de
2015.
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Portanto, o custo do tratamento de um cão de porte médio de 20 kg seria de

aproximadamente Cωd = USD 265, 76/cão.

Estimativa do custo da vacinação de cães (υd)

Em nosso modelo, assumiremos uma situação bastante idelizada para a distribuição

das vacinas (proposta muito similar ao que foi assumido para o caso das coleiras impreg-

nadas com inseticida).

Em primeiro lugar, visando à manutenção da imunidade, os animais receberiam

doses anuais de vacina anti-leishmaniose91,92. Assim, assumiremos que a distribuição

dessas vacinas acompanharia as campanhas de vacinação anti-rábica e, portanto, am-

bas as vacinas seriam distribuı́das em conjunto. Se tomarmos este cenário idealizado

como hipótese, podemos supor que o custo mı́nimo da distribuição das vacinas anti-

leishmaniose seria, basicamente, o custo da sua aquisição, pois o custo da campanha

de vacinação anti-rábica já seria um custo fixo anual (isto é, já é um custo incluso no

orçamento anual).

Segundo a matéria jornalı́stica publicada por Faustino92, o custo da vacina em

clı́nicas particulares está na média de R$ 160, 00. Porém, assumiremos que o preço da

vacina possa chegar ao limite mı́nimo de R$ 100, 00 a unidade∗∗. Por simplicidade, adota-

remos que o custo unitário da vacina seja de R$ 100, 00 (aproximadamente USD 33, 00).

Cυd = 33, 00 (67)

Estimativa do custo do controle vetorial (ξd)

Para a estimativa do custo do controle vetorial, novamente mencionaremos o

trabalho desenvolvido por Camargo-Neves57 no municı́pio de Araçatuba. Neste estudo, a

∗∗Gonsales FF. Contato telefônico realizado no dia 22 abril 2015.
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autora também fez uma estimativa do custo do controle vetorial. Neste caso, o controle

vetorial foi dividido em dois tipos de atividade:

1. Borrifação: consiste no emprego de inseticidas de ação residual, para a

redução da densidade vetorial;

2. Manejo ambiental: limpeza de quintais e aplicação de calcário dolomı́tico.

A Tabela 5 representa o custo médio por ciclo de atividade da borrifação e do

manejo ambiental, além do respectivo número médio de casas em que cada uma dessas

atividades foram trabalhadas.

Tabela 5 – Sumário dos custos médios estimados por ciclo de atividade (controle do vetor) e a respectiva
quantidade média de casas trabalhadas. Tabela adaptada do trabalho de Camargo-Neves57.

Borrifação Manejo ambiental

Custo (média por ciclo de
atividade)

USD 11.116, 86 USD 4.815, 18

Casas trabalhadas (média
por ciclo de atividades)

716, 20 632, 33

Custo estimado por casa USD 15, 52 USD 7, 62

Em uma situação ideal, tanto a borrifação quanto o manejo ambiental poderiam

ser desenvolvidos em uma mesma casa. Portanto, poderı́amos inferir que o custo total do

controle vetorial por casa seria em torno de USD 15, 52 + USD 7, 62 = USD 23, 14.

Contudo, em nosso modelo matemático, consideramos um termo para o controle

vetorial (ξs), cuja dimensão é de ”mosquitos”/dia. Logo, para estimarmos o custo de se

eliminar um mosquito, é preciso estimar quantos mosquitos são eliminados por casa.

Se continuarmos a explorar o estudo desenvolvido por Camargo-Neves57 no mu-

nicı́pio de Araçatuba, encontramos dados relativos à coleta de flebotomı́neos durante 25

meses (outubro de 1999 a outubro de 2001). Essas coletas foram realizadas mensalmente

nas três áreas estudadas (Testemunha, Tratada e Calagem), sendo que de cada uma delas

foram sorteadas 123 casas (total de 369 casas). Além disso, foram realizadas coletas intra

e peridomicı́lio.
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Na área Testemunha não foi realizada atividades de controle vetorial. Conse-

quentemente, podemos imaginar que a população de mosquitos se encontra em seu es-

tado natural nesta área. Assim, a partir das informações sobre o número de flebotomı́neos

coletados nesta área podemos estimar a densidade de flebotomı́neos por casa.

Segundo o trabalho de Camargo-Neves57, as coletas mensais foram realizadas

manualmente (com uso de aspirador elétrico) e por meio de armadilhas elétricas de isca lu-

minosa. Porém, ambos os métodos de coleta foram executados em momentos especı́ficos

de cada mês. Logo, por efeito do acaso, pode ter ocorrido de não haver mosquitos captu-

rados (quando na verdade poderia haver). Assim, ao invés de estimarmos uma média da

densidade de fletobomı́neos por casa na área Testemunha, optamos por estimar tal densi-

dade a partir da maior coleta obtida (para intra e para peridomicı́lio) em uma única casa

durante os 25 meses de estudo. Dessa forma, estaremos compensando possı́veis subesti-

mativas devido ao efeito do acaso no momento da coleta.

Na área Testemunha57, o recorde de coleta de mosquitos em peridomicı́lio (em

uma única casa, ao longo dos 25 meses) foi de 147 flebotomı́neos. Em intradomicı́lio,

o recorde equivalente foi de 124 flebotomı́neos. Portanto, a média mensal da densi-

dade de flebotomı́neos ao longo desses 25 meses (considerando os máximos de coletas

alcançadas), seria de (147 + 124)/25 = 10, 84 mosquitos/casa.

Finalmente, se o custo do controle vetorial por casa é estimado em USD 23, 14 e

esperando-se que a densidade de mosquitos por casa seja em torno de 10, 84 mosquitos, é

possı́vel estimar o custo do controle vetorial por mosquito (Cξs) (Eq. (68)).

Cξs =
23, 14
10, 84

≃ 2, 14 (68)

Portanto, o custo estimado do controle do vetor por flebotomı́neo é de USD 2, 14.

Custos médicos-hospitalares por paciente humano
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Por meio das informações relativas aos custos das estratégias preventivas de con-

trole, é possı́vel avaliar qual seriam os custos prevenidos com pacientes humanos, ou seja,

a economia de gastos médico-hospitalares por prevenção de casos humanos.

Para procedermos esta avaliação, necessitamos do valor estimado do custo médico-

hospitalar por paciente. Neste caso, tomaremos como referência as informações apresen-

tadas no estudo de Akhavan53. Neste estudo, foram estimados o custo médio (em dólar

americano) por paciente entre os anos de 1989 a 1996. Aqui será adotada a média do

custo ao longo desses 8 anos.

Cp = 397, 25 (69)

Portanto, a estimativa dos custos médico-hospitalares por paciente seria em torno

de USD 397, 25.

Um resumo dos custos estimados se encontra na Tabela 6.

3.10 Comparando o custo-efetividade das estratégias de controle

Após a estimativa dos custos das estratégias de controle, realizamos a avaliação

econômica por meio de diferentes abordagens. Para tanto, tomamos como referência

informações demográficas do municı́pio de Araçatuba/SP.

Segundo informações disponı́veis no IBGE69 (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatı́stica), a população estimada do municı́pio de Araçatuba para o ano de 2014 é em

torno de Poph = 191.662 habitantes. Assim, sendo que o modelo matemático deste estudo

se baseia em valores normalizados (isto é, os valores das categorias são apresentadas

em termos de proporções), para obtermos os valores absolutos, devemos multiplicar tais

proporções pelo valor total de habitantes.

Para a estimativa da população de cães, foi utilizada a razão entre humanos:cães
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Tabela 6 – Sumário dos custos médios estimados para as estratégias de controle e para o tratamento médico-
hospitalar por pacientes.

Custo Significado do custo Custo Fonte

Cξd Sacrifı́cio de cães positivo USD 170, 71/cão Estimado conforme Camargo-
Neves57

Cθd Coleira impregnada com
deltametrina 4%

USD 12, 00/cão Estimado conforme Camargo-
Neves et al.23,58,88

Cωd Tratamento com alopurinol
e antimoniato de meglumina

USD 265, 76/cão Estimado conforme Miró et al.29 e
website da Mais Preço89,90

Cυd Vacina USD 33, 00/cão Estimado conforme contato telefo-
nico com Gonsales FF

Cξc Controle vetorial USD 23, 14/casa tratada Estimado conforme Camargo-
Neves57

Cξs Controle vetorial USD 2, 14/mosquito Estimado conforme Camargo-
Neves57

Cp Tratamento médico-
hospitalar para pacientes
humanos

USD 397, 25/paciente Estimado conforme Akhavan53

para o municı́pio de Araçatuba/SP conforme publicado por Andrade et al.76. Segundo

este autor, a razão foi estimada em 10 humanos para 1, 8 cães. Assim, a população canina

deste municı́pio é estimada em torno de Popd = 34.500 cães.

Finalmente, segundo o IBGE69, o municı́pio de Araçatuba/SP registra Dom =

60.561 domicı́lios. Se desejarmos obter uma estimativa a respeito da população de mos-

quitos, deveremos considerar que há aproximadamente mh = 3, 6257 mosquitos por habi-

tantes. Portanto, estima-se que há em torno de 3, 62 × 191.662 = 693.817 mosquitos.

Ressaltamos que estamos assumindo as três populações constantes em nossas

simulações.

Para obtermos o custo total investido (em 2000 dias de atividades de controle)

para cada valor de taxa, desenvolveremos um algorı́tmo similar ao apresentado na secção

3.8. Para cada estratégia e respectiva taxa avaliada, estimamos, após cada iteração, os

seguintes totais:
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3.10.1 Pacientes humanos que receberiam tratamento médico hospitalar

O total de pacientes humanos (PacH) seria estimado pela soma do número de

casos humanos notificados por dia ao longo dos 2000 dias de atividades de controle

(Eq.(70)).

Pach = Poph

∫ 4000

2000
(1 − ηh)φhlh(t)dt (70)

3.10.2 Cães diagnosticados como positivos e que seriam eliminados

O total de cães eliminados (S ac) seria estimado pela soma do número de cães

diagnosticados como positivos que seriam eliminados por dia, ao longo dos 2000 dias de

atividades de controle (Eq.(71)).

S ac = Popd

∫ 4000

2000
ξd(1 − xd(t) − xC

d (t))dt (71)

Para este cálculo, estamos considerando que os métodos oficiais de diagnóstico

(baseados em sorologia) não são capazes de diferenciar a qual categoria o cão positivo

pertence91 (latente, clinicamente doente, resistente). Portanto, para simplificar, estamos

assumindo que o simples contato do animal com o antı́geno (e, consequentemente, a

produção de imunoglobulinas pelo organismo) seria o suficiente para torná-lo elegı́vel a

ser eliminado da população.

3.10.3 Cães diagnosticados como positivos e que seriam tratados

O total de cães tratados (Trat) seria estimado pela soma do número de cães di-

agnosticados como doentes e que seriam tratados por dia, ao longo dos 2000 dias de

atividades de controle (Eq.(72)).
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Trat = Popd

∫ 4000

2000
ωd(yd(t) + yC

d (t))dt (72)

A princı́pio, o cão tratado seria aquele que apresentaria evidências de sintomato-

logia clı́nica compatı́vel com a leishmaniose visceral canina (visto que o animal latente,

por não manifestar sintomas e sinais clı́nicos, não chamaria a atenção para algum cuidado

veterinário). Portanto, estamos considerando que o cálculo dos custos com o tratamento

incluiria apenas os cães da categoria yd e yC
d (os clinicamente doentes).

3.10.4 Cães que receberiam coleira impregnada com deltametrina 4%

O total de cães encoleirados (Col) seria estimado pela soma do número de cães

que receberiam coleiras por dia, ao longo dos 2000 dias de atividades de controle (Eq.(73)).

Col = Popd

∫ 4000

2000
θd(xd(t) + ld(t) + yd(t) + zd(t) + vd(t))dt (73)

Neste caso, assumiremos que todos os cães estariam aptos a receber a coleira.

3.10.5 Cães que seriam vacinados

O total de cães vacinados (Vac) seria estimado pela soma do número de cães que

seriam vacinados por dia, ao longo dos 2000 dias de atividades de controle (Eq.(74)).

Vac = Popd

∫ 4000

2000
υd(1 − vd(t) − vC

d (t))dt (74)

Embora se recomende que a vacina seja aplicada apenas em cães não-infectados93,

seria anti-prática a verificação cão a cão a respeito desse requisito. Portanto, para simplifi-

car, assumiremos que a vacina seria distribuı́da a todos os cães, independente da categoria
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a qual pertença.

3.10.6 Casas que seriam tratadas (borrifadas ou manejo ambiental) visando o con-

trole vetorial

O total de casas tratadas (Domt) seria estimado pela soma do número de casas

que seriam tratadas por dia, ao longo dos 2000 dias de atividades de controle (Eq.(75)).

Domt =
Popm

∫ 4000

2000
ξsdt

mhwhc
(75)

Para efeito de cálculo, uma vez estimado o total de mosquitos eliminados ao

longo dos 2000 dias, ao dividirmos pelo número de mosquitos por casa (isto é, o produto

mhwhc), teremos o número total estimado de casas tratadas ao longo dos 2000 dias.

3.10.7 Relação entre a taxa do controle e o investimento total

Dada uma estratégia de controle, caberia a seguinte questão: ”Qual seria o custo

total a ser investido ao longo de 2000 dias de atividades?”. Para respondermos, deve-

mos considerar (1) qual o custo da estratégia de controle por indivı́duo e (2) qual é a

informação de referência que estamos interessados em analisar.

Há várias formas de avaliar o custo total envolvido nesta simulação de 2000 dias.

Aqui, apresentaremos duas delas.

Custo total investido nas atividades de controle ao longo de 2000 dias de atividades

Com relação ao investimento total realizado em 2000 dias, podemos inicialmente

levantar a seguinte pergunta ”quanto seria necessário investir para diminiuir a incidência

(diária) de novos casos humanos?”.
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Suponhamos que desejemos diminuir a incidência em 100 vezes. Portanto, de-

veremos estimar o custo total (e a respectiva taxa mı́nima da estratégia de controle) que

nos levaria a este resultado. Baseado no algorı́tmo apresentado na secção 3.8, desen-

volvemos simulações sistemáticas considerando o mesmo intervalo de valores de taxas

para cada estratégia de controle. Por exemplo, simulamos o efeito de todas as estratégias,

individualmente, para o valor de 0, 005, 0, 01 e assim por diante. Para cada simulação,

computamos os totais de cães eliminados, cães tratados, cães encoleirados, cães vacina-

dos e casas tratadas, conforme as Eq. (71) a (75). Dado que os totais foram estimados,

para se obter o custo total em USD, basta que multipliquemos cada total pelo respectivo

valor por indivı́duo (conforme a Tabela 6).

Assim, foram estimadas as relações entre o investimento total necessário para

cada estratégia ao longo de 2000 dias de atividades e o respectivo valor da taxa.

Custo total investido no tratamento de pacientes humanos ao longo de 2000 dias de

atividades

Uma outra questão que poderı́amos levantar seria ”qual a diminuição dos custos

com tratamento médico-hospitalar para cada estratégia de controle?”.

Para esta análise, desenvolvemos exatamente o mesmo princı́pio da análise ante-

rior (para a estimativa dos custos totais para as estratégias de controle). Porém, neste caso,

analisamos a dinâmica do custo com pacientes humanos ao longo dos 2000 dias. Assim,

neste caso, ao invés de estimarmos o total de cães ou casas atingidas pelas estratégias de

controle, estimamos o total de pacientes humanos ao longo desses 2000 dias, conforme a

Eq. (70).

Dado o total de pacientes humanos, para obter o custo total com o tratamento

médico-hospitalar, multiplicamos o respectivo total de pacientes pelo custo por paciente,

conforme apresentado na Tabela 6.

Portanto, foram estimadas as relações entre o custo total para o tratamento médico-

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 76 Universidade de São Paulo

hospitalar ao longo de 2000 dias de atividades e o respectivo valor da taxa.
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4 RESULTADOS

4.1 Determinação do número de reprodutibilidade basal R0

Aqui apresentaremos o resultado do cálculo do R0 para a leishmaniose visceral

por meio do modelo matemático apresentado na secção 3.2. Inicialmente, vamos retomar

a equação (54):

d
dt

xi = Fi(x) − Vi(x)

onde Vi(x) = Vi(x)− − Vi(x)+ e o ı́ndice i representam (nesta secção 4.1) cada categoria

envolvida no modelo (no total, temos 17 compartimentos, portanto 1 ≤ i ≤ 17).

Para o cálculo do R0, é necessário que as equações sejam postas em uma ordem

especı́fica. Assim, a ordem que adotamos foi (partindo de i = 1 à i = 17): lh, ld, lCd , s2,

yh, yd, yC
d , s3, xh, xd, xC

d , s1, zh, zd, zC
d , vd, vC

d . Das categorias acima, consideramos que as

oito primeiras (ou seja, todas as categorias envolvendo latentes, os clinicamente doentes,

além de s2 e s3) são aquelas ditas como infectadas.

Assim, aplicando a equação (54) em nosso sistema de equações:
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F =



F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F12

F13

F14

F15

F16

F17



=



bhahmhs3(t)xh(t)

bdadmd s3(t)xd(t)

(1 − ck)bdadmd s3(t)xC
d (t)

ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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V − =



V −1

V −2

V −3

V −4

V −5

V −6

V −7

V −8

V −9

V −10

V −11

V −12

V −13

V −14

V −15

V −16

V −17



=



(rh + δh + µh + φh)lh(t)

(ξd + θd + rd + δd + µd + φd)ld(t)

(ξd + ζc + uc + rd + δd + µd + φd)lCd (t)

V −4

(σh + αh + µh)yh(t)

( fd + σd + αd + µd + θd + ξd + ψdωd)yd(t)

( fd + σd + αd + µd + ζc + uc + ξd + ψdωd)yC
d (t)

(µs + ξs)s3(t)

bhahmhs3(t)xh(t)

(εvνd + θd + bdadmd s3(t))xd(t)

((1 − εc)bdadmd s3(t) + εvνd + µd + ζc + uc)xC
d (t)

ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t)

(γh + µh)zh(t)

(qd + γd + µd + θd + ξd)zd(t)

(qd + γd + µd + ζc + uc + ξd)zC
d (t)

(pd + µd + θd + ξd)vd(t)

(pd + µd + ζc + uc + ξd)vC
d (t)


onde V −4 = (µs + ξs)s2(t) + ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC

d (t)))s1(t)e−(µs+ξs)τ.
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V + =



V +1

V +2

V +3

V +4

V +5

V +6

V +7

V +8

V +9

V +10

V +11

V +12

V +13

V +14

V +15

V +16

V +17



=



0

(ζc + uc)lCd (t) + ( fd + ckψdωd)yd(t) + qdzd(t)

θdld(t) + ( fd + ckψdωd)yC
d (t) + qdzd(t)

0

φhlh(t)

φdld(t) + (ζc + uc)yC
d (t)

φdlCd (t) + θdyd(t)

ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t)e−(µs+ξsτ)

(µh + rh)lh(t) + (αh + µh)yh(t) + (µh + γh)zh(t)

V +10

θd xd(t) + rdld(t) + (1 − ck)ψdωdyC
c (t) + γdzC

d (t) + pdvC
d (t)

ad(clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)))s1(t)

(µs + ξs)(s2(t) + s3(t))

δdld(t) + σdyd(t) + (ζc + uc)zC
d (t)

δdlCd (t) + σdyC
d (t) + θdzd(t)

εvνd xd(t) + (ζc + uc)vC
d (t)

εvνd xC
d (t) + θdvC

d (t)


onde V +10 = (1 − xd(t))µd + (1 − xd(t) − xC

d (t))ξd + (ζd + uc)xC
d (t) + rdld(t) + (αd + (1 −

ck)ψdωd)yd(t) + αdyC
d (t) + γdzd(t) + pdvd.

Vamos também, retomar as equações (56) e (57):

F(x0) =
[
∂Fi

∂x j

]

V(x0) =
[
∂(V − − V +)i

∂x j

]

onde x0 é o vetor que representa o estado de equilı́brio livre da doença, i é o total de

variáveis do modelo e j representa as categorias onde há indivı́duos infectados. Em nosso
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modelo, nós temos j = 8, conforme determinado no inı́cio desta secção.

Se considerarmos a introdução de um pequeno número de indivı́duos infectados

nesta população no estado de equilı́brio x0, podemos determinar a perturbação infinitesi-

mal deste estado (isto é, a variação instantânea do estado de equilı́brio x0) em direção ao

novo estado de equilı́brio com a doença. Neste caso, por se tratar de uma análise de uma

variação muito pequena, nós podemos considerar a dinâmica desta doença sob um sistema

linearizado em torno do estado de equilı́brio livre da doença (sem considerar os casos de

infecções reincidentes). Portanto, nós calculamos a derivada parcial de cada expressão

em nosso modelo em respeito a cada categoria infectada.

Assim, seguindo com o método descrito por van der Driessche e Watmough84,

partindo do calculado por meio das equações (56) e (57), podemos aplicá-las na Eq. (59):

R0 = ρ(FV−1)

onde ρ(FV−1) é o raio espectral da matriz FV−1.

Considerando o nosso modelo e as simplificações dadas pelas Eq. (99) a (110)

(os termos do tipo ak, 1 ≤ k ≤ 6, podem ser verificados no Apêndice), nós obtemos (os

detalhes dos cálculos foram suprimidos):

R0(ld) = Qcl(a6a5a3 − θd(ζc + uc)a3 − φda2a5) (76)

R0(lCd ) = Q(1 − εc)cl(a6a5 + φda2 − a4θd)θd (77)

R0(yd) = Qcy(a6a3φd + a4φdθd − a2φ
2
d) (78)

R0(yC
d ) = Q(1 − εc)cy(a5 + a3)φdθd (79)

onde:

Q =
bda2

dmde−(µs+ξs)τ

P(µs + ξs)
(80)

P = a1a3(a6a5 − θda4) − φda2(a1a5 + a6a3) + (θda4 − φda2)2 − a6a5θda4 (81)

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 83 Universidade de São Paulo

Portanto, a expressão do R0 total é dada pela soma das Eq. (76) a (79).

R0 = R0(ld) +R0(lCd ) +R0(yd) +R0(yC
d ) (82)

Se em nosso modelo as estratégias de controle forem nulas (θd = ξd = υd = ωd =

ξs = 0), nós obtemos (detalhes dos cálculos não estão apresentados):

R0 =
mda2

dbde−µsτ(( fd + σd + αd + µd)cl + cyφd)
((rd + δd + φd + µd)( fd + σd + αd + µd) − φd fd)µS

(83)

Interpretaremos biologicamente o significado de R0 de forma similar ao discor-

rido no estudo de Burattini et al.9. Dada uma população sem a doença, alguém poderia

questionar se a introdução de um pequeno número de indivı́duos infectivos iniciaria uma

epidemia, que eventualmente convergiria para um estado de equilı́brio endêmico (isto é,

com a doença). Neste caso, se R0 > 1, mesmo um pequeno número de indivı́duos infecti-

vos iniciaria uma epidemia, a qual se manteria em um nı́vel endêmico differente de zero.

Porém, note que a expressão calculada para R0 (Eq. (82)) é composta por 4 componentes,

R0,(ld), R0,lCd
, R0,yd , e R0,yC

d
(Eq. (76) a (79)). A tı́tulo de ilustração, caso seja introduzido

um pequeno número de cães latentes (sem coleira impregnada com inseticida) (ld) neste

sistema, se R0,(ld) > 1 então a epidemia seria estabelecida pela introdução desse pequeno

número de cães latentes. A mesma idéia ocorre caso sejam introduzidos um pequeno

número de cães latentes com coleira (lCd ) ou clinicamente doentes (com ou sem coleira)

(yd, yC
d ), desde que os seus respectivos R0 sejam maiores que 1. E, caso os indivı́duos

introduzidos pertencerem a mais de uma categoria, a epidemia se estabeleceria se a soma

dos respectivos R0 for maior do que 1. Por exemplo, se um pequeno número de indivı́duos

provenientes dessas quatro categorias infectivas forem introduzidas na população, então

a epidemia se estabeleceria apenas se R0,(ld) +R0,lCd
+R0,yd +R0,yC

d
= R0 > 1.

Da equação (83) nós podemos observar a contribuição dos cães clinicamente do-

entes e latentes sobre o valor de R0. Substituindo os parâmetros pelos seus respectivos

valores, nós obtemos o resultado de R0,yd = 0, 30, relativo à contribuição dos cães clinica-
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mente doentes, e R0,(ld) = 4, 20, relativo a dos cães latentes. Portanto, a soma destes dois

valores (R0,(ld) +R0,yd = R0 = 4, 50) corresponde à contribuição total dessas duas catego-

rias de cães. Esta diferença de valores entre essas duas contribuições pode ser explicada

pelo grau da integridade da pele desses cães. Em outras palavras, os cães clinicamente

doentes tendem a apresentar lesões na pele, que diminuiriam a probabilidade do mosquito

se infectar. Esta diminuição na probabilidade é justificada pela diminuição de pele ı́ntegra

onde o mosquito possa entrar em contato com parasitas viáveis. Por outro lado, os cães la-

tentes apresentariam menos lesões de pele, o que possibilita ao mosquito ter maior chance

de contato com esses parasitas80.

4.2 A dinâmica da doença

Para analisar a dinâmica do modelo, o sistema de 17 equações foi simulado nu-

mericamente. Entretanto, nosso principal interesse nesta etapa foi compreender a dinâmica

da doença. Assim, inicialmente executamos a simulação sem as estratégias de controle

(ξs = 0, θd = 0, ωd = 0, υd = 0, ξd = 0). Consequentemente, o sistema de equações foi

reduzido para 11 equações (equações para as categorias xh(t), lh(t), yh(t), zh(t), xd(t), ld(t),

yd(t), zd(t), s1(t), s2(t), s3(t)). O conjunto de parâmetros utilizados se encontra nas Tabelas

1 e 2.

As Figuras 11, 12 e 13 ilustram a dinâmica envolvendo mosquitos, cães e huma-

nos, respectivamente.

A Figura 14 ilustra a dinâmica da estimativa de casos humanos notificados, se-

gundo a simulação da Eq. (26).

Após 2000 dias de simulação, a taxa de casos humanos notificados seria estimada

em torno de 3, 98×10−6 casos/dia. Porém, quando o sistema entra em estado de equilı́brio,

esta taxa seria estimada em torno de 3, 58 × 10−6 casos/dia. De acordo com os dados do

Ministério da Saúde do Brasil, a taxa de casos humanos notificados/dia foi em torno de

4.72 × 10−8 casos/dia, para o ano de 2012 (considerando todos os casos registrados no

Brasil para esse ano). Porém, ressaltamos que a distribuição da leishmaniose visceral no
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Figura 11 – Simulação numérica da dinâmica da LVZ sobre a população de mosquitos. sI
1 = 0, 709;

sI
2 = 0, 0858; sI

3 = 0, 205.

Figura 12 – Simulação numérica da dinâmica da LVZ sobre a população canina. xI
d = 0, 314; lI

d = 0, 165;
yI

d = 0, 0163; zI
d = 0, 505.

Brasil não é homogênea. Assim, houve estados em que não foram registrados casos para

o ano de 2012 (como o estado de Rio Grande do Sul, por exemplo). Esta distribuição
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Figura 13 – Simulação numérica da dinâmica da LVZ sobre a população humana. xI
h = 0, 431; lI

h = 0, 0338;
yI

h = 0, 00189; zI
h = 0, 534; xII

h = 0, 394; lII
h = 0, 0305; yII

h = 0, 00167; zII
h = 0, 574.

Figura 14 – Dinâmica do número de casos humanos notificados por dia. A : (2000; 3, 98 × 10−6); B :
(4000; 3, 60 × 10−6).

não-homogênea está relacionada às caracterı́sticas geográficas e às mudanças climáticas,

as quais provavelmente têm influenciado na dinâmica populacional dos mosquitos94. Por-
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tanto, este é uma dos argumentos para explicar a discrepância entre os nossos resultados

e os dados reais.

4.3 Qual o impacto da incerteza dos parâmetros sobre o nosso modelo?

Para a análise de sensibilidade, foram adotados os seguintes valores mı́nimos,

médios e máximos referentes aos parâmetros do modelo (Tabelas 7 e 8).

A Tabela 9 apresenta de forma sumarizada os resultados da análise de incerteza

e sensibilidade. Os gráficos referentes a cada linha da tabela podem ser conferidos no

Apêndice.

As Figuras 15 e 16 apresentam as contagens do número de parâmetros sensı́veis

por variável e do número de variáveis cujo parâmetro é sensı́vel, respectivamente.

Embora o método LHS/PRCC possibilite a análise da sensibilidade do modelo

em qualquer momento do tempo86, para esta análise de sensibilidade tomamos como

critério desenvolvê-la com relação aos pontos de equilı́brio do sistema.

Pela análise de sensibilidade empregada neste estudo, obtemos como resultado

um padrão de sensibilidade muito interessante. Pela Figura 15, nota-se que as variáveis

podem ser sensı́veis a parâmetros correspondentes a qualquer uma das populações. Este

achado é diferente do que foi constatado por Burattini et al.9, em que foi observada uma

corresponência entre o fato da variável e os parâmetros para o qual é sensı́vel serem da

mesma população. Entretanto, devemos ressaltar que os métodos de análise de sensibili-

dade foram diferentes, bem como a estrutura dos modelos.

Observando a Figura 16, notamos que 10 parâmetros foram sensı́veis para mais

de 10 variáveis. Desses 10 parâmetros, 7 estão diretamente relacionados com a população

de vetores: mh, ad, wdh, bd, µs, τ e cl. Estes 7 parâmetros se mostraram sensı́veis para

pelo menos 17 variáveis (sendo que o parâmetro ad foi o considerado mais influente de

todos, sendo sensı́vel para 22 variáveis). Esta dominância dos parâmetros relacionados

à população de vetores sobre a sensibilidade do sistema sugere o quão a dinâmica da

doença pode ser dependente desses aspectos apontados por tais parâmetros. Além disso,
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Tabela 7 – Valores mı́nimos, médios e máximos atribuı́dos aos parâmetros para a análise de sensibilidade.
Na tabela, h relaciona o parâmetro para os humanos, d para cães e s para flebotomı́neos.

Parâmetro Significado biológico Valor mı́nimo Valor médio Valor máximo

µh Taxa de mortalidade natu-
ral

2, 75 × 10−5 dia−1 3, 67 × 10−5 dia−1 4, 58 × 10−5 dia−1

αh Taxa de letalidade calazar
especı́fica

4, 11 × 10−3 dia−1 5, 48 × 10−3 dia−1 6, 85 × 10−3 dia−1

ah Taxa média de picadas
diárias

9, 37 × 10−2 dia−1 1, 25 × 10−1 dia−1 1, 56 × 10−1 dia−1

mh Densidades de vetores por
hospedeiro

2, 71 3, 62 4, 52

whc Razão entre habitantes por
casa para Araçatuba/SP

2, 25 3, 00 3, 75

rh Taxa de recuperação es-
pontânea

4, 11 × 10−4 dia−1 5, 48 × 10−4 dia−1 6, 85 × 10−4 dia−1

γh Taxa de perda de imuni-
dade

4, 11 × 10−4 dia−1 5, 48 × 10−4 dia−1 6, 85 × 10−4 dia−1

δh Taxa de recuperação de la-
tentes

8, 25 × 10−3 dia−1 1, 10 × 10−2 dia−1 1, 37 × 10−2 dia−1

φh Inverso do perı́odo de
incubação

3, 00 × 10−4 dia−1 4, 00 × 10−4 dia−1 5, 00 × 10−4 dia−1

σh Taxa de recuperação para
imunes

1, 35 × 10−3 dia−1 1, 81 × 10−3 dia−1 2, 26 × 10−3 dia−1

bh Proporção de picadas in-
fectivas

7, 50 × 10−3 1, 00 × 10−2 1, 25 × 10−2

ηh Proporção de casos subno-
tificados

5, 28 × 10−1 7, 05 × 10−1 8, 81 × 10−1

µd Taxa de mortalidade natu-
ral

1, 71 × 10−4 dia−1 2, 28 × 10−4 dia−1 2, 85 × 10−4 dia−1

αd Taxa de letalidade calazar
especı́fica

1, 35 × 10−3 dia−1 1, 81 × 10−3 dia−1 2, 26 × 10−3 dia−1

ad Taxa média de picadas
diárias

9, 37 × 10−2 dia−1 1, 25 × 10−1 dia−1 1, 56 × 10−1 dia−1

wdh Razão humano:cão
para o municı́pio de
Araçatuba/SP

4, 16 5, 55 6, 93

pd Taxa de perda de imuni-
dade oferecida pela vacina

2, 05 × 10−3 dia−1 2, 74 × 10−3 dia−1 3, 42 × 10−3 dia−1

φd Inverso do perı́odo de
incubação

8, 25 × 10−4 dia−1 1, 10 × 10−3 dia−1 1, 37 × 10−3 dia−1

bd Proporção de picadas in-
fectivas

7, 05 × 10−3 dia−1 1, 00 × 10−2 dia−1 1, 25 × 10−2 dia−1

rd Taxa de recuperação es-
pontânea

2, 05 × 10−4 dia−1 2, 74 × 10−4 dia−1 3, 42 × 10−4 dia−1

essa informação pode ser uma importante diretriz para o planejamento das atividades de

controle voltadas para a dinâmica da população de vetores.

Os outros 3 parâmetros que foram indicados como sensı́veis para mais de 10

variáveis foram γd, δd e σd. Entre esses 3 parâmetros, o δd se mostrou sensı́vel para 18

variáveis. Tanto os parâmetros δd quanto σd contribuem para diminuir naturalmente a
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Tabela 8 – Valores mı́nimos, médios e máximos atribuı́dos aos parâmetros para a análise de sensibilidade.
Na tabela, h relaciona o parâmetro para os humanos, d para cães e s para flebotomı́neos (Continuação da
Tabela 7).

Parâmetro Significado biológico Valor mı́nimo Valor médio Valor máximo

γd Taxa de perda de imuni-
dade (de recuperados para
suscetı́veis)

2, 05 × 10−3 dia−1 2, 74 × 10−3 dia−1 3, 42 × 10−3 dia−1

σd Taxa de recuperação de
clinicamente doentes para
imunes

6, 78 × 10−3 dia−1 9, 04 × 10−3 dia−1 1, 13 × 10−2 dia−1

δd Taxa de recuperação de la-
tentes

6, 16 × 10−3 dia−1 8, 22 × 10−3 dia−1 1, 03 × 10−2 dia−1

fd Taxa de recuperação de cli-
nicamente doentes para la-
tentes

0 0 0, 5

qd Taxa de perda de imuni-
dade (recuperados para la-
tentes)

0 0 0, 5

ψd Proporção de cães que não
desistem do tratamento

0, 5 1, 0 1, 0

uc Inverso do perı́odo de ati-
vidade do colar

5, 02 × 10−3 dia−1 6, 70 × 10−3 dia−1 8, 37 × 10−3 dia−1

ζc Taxa de perda do colar 4, 50 × 10−3 dia−1 6, 00 × 10−3 dia−1 7, 50 × 10−3 dia−1

µs Taxa de mortalidade natu-
ral

3, 75 × 10−2 dia−1 5, 00 × 10−2 dia−1 6, 25 × 10−2 dia−1

εv Eficácia da vacinação 7, 23 × 10−1 9, 64 × 10−1 1, 0

εc Diminuição da taxa de pi-
cadas devido ao uso do co-
lar

6, 00 × 10−1 8, 00 × 10−1 1, 0

τ Perı́odo de incubação
extrı́nseco

5, 25 dias 7, 00 dias 8, 75 dias

cl Fração de flebotomı́neos
que adquirem a infecção
após picar um cão latente

6, 97 × 10−1 9, 30 × 10−1 1, 0

cy Fração de flebotomı́neos
que adquirem a infecção
após picar um cão clinica-
mente doente

5, 02 × 10−1 6, 70 × 10−1 8, 37 × 10−1

ck Proporção de cães clinica-
mente curados, mas que
continuam parasitados

1, 15 × 10−1 1, 54 × 10−1 1, 92 × 10−1

ξd Taxa de eliminação de cães
positivos

0 0 0, 5

θd Taxa de cães que recebem
coleira impregnada com
inseticida

0 0 0, 5

υd Taxa de cães que são vaci-
nados

0 0 0, 5

ωd Taxa de cães doentes que
são tratados

0 0 0, 5

ξc Taxa de casas que são tra-
tadas (controle vetorial)

0 0 0, 5
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Tabela 9 – Sumário dos resultados numéricos e da análise de sensibilidade pelo método PRCC. As variáveis
indicadas por ∗ representam os estados de equilı́brio na ausência de estratégias de controle preventivo
(ξd = θd = ωd = υd = ξs = 0).

Variável Valor numérico Parâmetros para os quais o valor calculado é mais sensı́vel

xh
∗ 3, 92 × 10−1 µh, ah, mh, γh, bh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl

lh∗ 3, 03 × 10−2 ah, mh, γh, δh, bh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl, cy

yh
∗ 1, 70 × 10−3 αh, ah, mh, γh, δh, φh, σh, bh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl

zh
∗ 5, 75 × 10−1 µh, ah, mh, γh, δh, bh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl

xd
∗ 3, 14 × 10−1 mh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, ζc, µs, τ, cl

xC
d
∗ 0, 00 mh, ad, wdh, δd, bd, ζc, uc, µs, τ, cl, θd

ld∗ 1, 64 × 10−1 mh, ηh, µd, ad, wdh, γd, δd, φd, bd, µs, τ, τ, cl, ck

lCd
∗ 0, 00 ad, θd

yd
∗ 1, 63 × 10−2 mh, δh, ηh, αd, ad, wdh, γd, δd, φd, σd, bd, µs, τ, cl, cy

yC
d
∗ 0, 00 ad, θd

zd
∗ 5, 05 × 10−1 mh, δh, ηh, ad, wdh, γd, σd, bd, µs, τ, cl

zC
d
∗ 0, 00 ad, θd

vd
∗ 0, 00 mh, ad, wdh, rd, δd, bd, pd, fd, εv, µs, τ, cl, υd

vC
d
∗ 0, 00 αd, mh, υd, θd

s1
∗ 7, 10 × 10−1 mh, ηh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl, cy, ck, ξd

s2
∗ 8, 58 × 10−2 µh, mh, ηh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl, cy, ck

s3
∗ 2, 05 × 10−1 mh, ηh, ad, wdh, γd, δd, σd, bd, µs, τ, cl, cy, ck, ξd

R 3, 58 × 10−6/dia ah, mh, whc, γh, δh, φh, bh, ηh, ad, wdh, γd, δd, bd, µs, τ, cl, cy, υd

R0,(ld) 4, 20 mh, ηh, ad, wdh, δd, φd, bd, µs, τ, cl, ck, ξd

R0,(lCd ) 0, 00 mh, ad, wdh, δd, bd, εc, µs, τ, cl, θd

R0,(yd) 0, 30 αh, mh, αd, ad, wdh, δd, φd, σd, bd, µs, τ, cy

R0,(yC
d ) 0, 00 mh, αd, ad, wdh, δd, φd, σd, bd, εc, µs, τ, cy, θd

R0 4, 50 mh, ηh, ad, wdh, δd, σd, bd, µs, τ, cl, cy, ck, ξd

fonte de infecção (isto é, eles diminuem, respectivamente, a quantidade de cães latentes

(ld e lCd ) e de clinicamente doentes (yd e yC
d ) por transferi-los para a categoria de cães

recuperados (zd e zC
d )). Em particular, o parâmetro δd torna-se mais impactante por se

relacionar diretamente com a categoria de cães latentes ld (visto que a probabilidade do
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Figura 15 – Contagem do número de parâmetros que foram identificados como sensı́veis para cada variável.
Na legenda da figura, foram discriminados o número de parâmtros referentes à população de humanos, cães,
mosquitos e aqueles que representam as estratégias de controle.

vetor se tornar infectado é maior ao picar um cão latente (cl = 0, 93) do que um clinica-

mente doente (cy = 0, 67))80. Já o parâmetro γd contribui na remoção de cães da categoria

de recuperados para o de suscetı́veis ((xd e xC
d )). Portanto, esses três parâmetros justifi-

cam sua indicação como sensı́veis por interferirem diretamente em pontos importantes na

instalação da doença no sistema.

4.4 A estabilidade do modelo nos estados de equilı́brio
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Figura 16 – Contagem do número de variáveis que foram identificados como sensı́veis para o respectivo
parâmetro. Na legenda da figura, foram discriminados o número de variáveis referentes à população de
humanos, cães, mosquitos e outros ı́ndices estimados neste estudo.

O modelo matemático deste estudo apresenta dois estados de equilı́brio. Em um

deles, temos o estado de equilı́brio livre da doença (que basicamente seriam os estados
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de equilı́brio triviais, onde há apenas indivı́duos suscetı́veis nas três populações). O outro

seria o estado de equilı́brio endêmico, que corresponde ao estado de equilı́brio quando a

doença se instala na população (que para o caso deste modelo são os valores densidades

das categorias representadas na Tabela 9).

Para a estudo da estabilidade, é necessário calcular duas Jacobianas, conforme

apresentado na secção 3.5. Devido ao fato do modelo ser extenso, não apresentaremos

aqui todos os detalhes do cálculo, porém, deixaremos indicado como procedê-las.

Primeiramente, a Jacobiana usual em relação às variáveis instantâneas (isto é,

sem argumentos com atraso), é calculada por (Eq. (84)):

J0 =



∂ẋh

∂xh
. . .

∂ẋh

∂xd
. . .

∂ẋh

∂s3
...

. . .
...

∂ẋd

∂xh
. . .

∂ẋd

∂xd
. . .

∂ẋd

∂s3
...

. . .
...

∂ṡ3

∂xh
. . .

∂ṡ3

∂xd
. . .

∂ṡ3

∂s3


(84)

e também calculamos o Jacobiano em relação às variáveis com argumentos com atraso

(Eq. (85)):

Jτ =



∂ẋh

∂xhτ
. . .

∂ẋh

∂xdτ
. . .

∂ẋh

∂s3τ
...

. . .
...

∂ẋd

∂xhτ
. . .

∂ẋd

∂xdτ
. . .

∂ẋd

∂s3τ
...

. . .
...

∂ṡ3

∂xhτ
. . .

∂ṡ3

∂xdτ
. . .

∂ṡ3

∂s3τ


(85)

Não foi possı́vel estabelecer um resultado analı́tico para a resolução desta análise,

pois os cálculos são extensos e complexos. Porém, apresentaremos os resultados numéricos.

Estes resultados numéricos representam os resultados dos autovalores relativos a cada um

dos estados de equilı́brio.
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4.4.1 Estabilidade para o estado de equilı́brio livre da doença

Inicialmente, para o estado de equilı́brio livre da doença, temos que as densidades

de equilı́brio triviais são dadas por xh = xd = s1 = 1, com todas as outras categorias iguais

a zero.

Calculando os Jacobianos (Eq. (84) e (85)) com relação a este estado de equilı́brio

livre da doença, e aplicando a Eq. (53), resta-nos determinar as raı́zes dessa equação, que

corresponderiam aos autovalores para este estado de equilı́brio.

Não apresentaremos os cálculos da resolução do cálculo dos autovalores relativos

ao estado de equilı́brio livre da doença. Porém, a informação importante com relação a

este procedimento é relativo ao conjunto de autovalores calculados: (−0, 0157; −0, 0122;

−0, 0169; −0, 0219; −0, 0240; −0, 0120; −0, 0073; −0, 0006; −0, 0010; −0, 0030; −0, 0030;

0, 0; 0, 0; −0, 0500). Para este conjunto de autovalores, concluı́mos que o ponto de

equilı́brio livre da doença é não-assintoticamente estável82,83,95.

4.4.2 Estabilidade para o estado de equilı́brio endêmico

Seguindo o mesmo procedimento para o caso do estado de equilı́brio livre da

doença, temos que as densidades de equilı́brio não-triviais são dadas pelos valores de

densidade das categorias apresentados na Tabela 9.

Calculando os Jacobianos (Eq. (84) e (85)) com relação a este estado de equilı́brio

endêmico, e aplicando a Eq. (53), novamente resta-nos determinar as raı́zes dessa equação,

que corresponderiam aos autovalores para este estado de equilı́brio. Assim, o conjunto

de autovalores calculados foram: (−0, 0156; −0, 0129; −0, 0172; −0, 0218; −0, 0240;

−0, 0030; −0, 0015; −1, 53 × 10−13; −0, 0015; −0, 0074; −0, 0120). Para este conjunto

de autovalores, concluı́mos que o ponto de equilı́brio livre da doença é assintoticamente

estável82,83.

4.5 Qual a estratégia ótima de controle?
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Neste modelo nós incluimos cinco estratégias de controle preventivo: (1) elimina-

ção de cães positivos, (2) controle vetorial, (3) uso de coleiras impregnadas com delta-

metrina 4%, (4) vacinação de cães e (5) tratamento canino. Entretanto, o Ministério da

Saúde adota apenas a elminação de cães positivos e o controle vetorial como métodos de

controle oficiais8,73.

A fim de checar a eficácia das estratégias de controle alternativos, nós simulamos

o modelo numericamente considerando cada estratégia, que foi avaliada sistematicamente

para uma mesma faixa de valores.

Para uma análise comparativa, nós observamos o efeito das taxas das estratégias

sobre a taxa diária de casos humanos notificados (Figura 17).

Figura 17 – Relação entre o número de casos humanos notificados por dia e os valores das taxas de controle,
após 2000 dias. A: (0, 0045; 3, 88× 10−6); B: (0, 0120; 3, 61× 10−6); C: (0, 0215; 2, 66× 10−6); Vet0:(0, 01;
1, 05 × 10−9); Vac0:(0, 025; 2, 81 × 10−9); Eli0:(0, 04; 2, 36 × 10−9); Col0:(0, 05; 3, 07 × 10−9).

Ribas et al.10 também publicaram um modelo matemático para a dinâmica da

leishmaniose visceral zoonótica e este modelo foi baseado no trabalho previamente publi-

cado por Burattini et al.9. Neste modelo publicado em 2013, Ribas et al.10 apresentaram

uma discussão sobre a estratégia de controle ótima entre essas mesmas 5 estratégias que

consideramos aqui. Porém, em nosso modelo, nós podemos observar (1) a dinâmica e o
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movimento da população de cães entre os compartimentos ”sem coleira”(xd, ld, yd, zd) e

”com coleira”(xC
d , lCd , yC

d , zC
d ), e (2) entre os ”vacinados”(vd) e ”não vacinados”(xd) (Figura

9). No caso do tratamento canino, nós incluı́mos um termo para estimar a proporção de

cães que se tornariam livres do status de fonte de infecção para os mosquitos (1 − ck).

Finalmente, sendo que a sorologia (ELISA e Imunofluorescência Indireta - RIFI)8 é o

método de diagnóstico canino oficial adotada pelo Ministério da Saúde e, considerando

que este método não é capaz de diferenciar se o anticorpo é vacinal ou se foi originado do

processo infeccioso, nós assumimos que qualquer cão que tenha tido prévio contato com

os parasitas (antı́genos) está sujeito a ser eliminado91,96.

Os resultados obtidos neste trabalho são diferentes dos obtidos por Burattini et

al.9 e Ribas et al.10. Embora esses trabalhos tenham apresentado conclusões sobre os

resultados relacionados à prevalência humana, o controle vetorial foi considerado a es-

tratégia de controle mais eficiente. Entretanto, nós ressaltamos que nosso modelo apre-

sentou modificações e que alguns parâmetros foram atualizados.

Considerando a população de mosquitos, nós assumimos que esta população é r-

estrategista e, assim, a permanência de mosquitos em uma determinada área dependeria do

poder de sua capacidade de reprodução. Classicamente, os indivı́duos r-estrategistas são

indivı́duos de porte (isto é, tamanho) pequeno, com curta expectativa de vida, maturidade

rapidamente alcançada, alta taxa de mortalidade e curtos ciclos reprodutivos97. Assim,

nós simulamos o controle da população de vetores por meio da adição de um termo extra

para a taxa de mortalidade (ξs).

Se considerarmos apenas os valores de taxas e ignorar os custos, a Figura 17

apresenta que o controle vetorial (determinado por número de casas) seria a estratégia

mais eficiente. Em seguida, temos a vacinação, uso da coleira e eliminação de cães posi-

tivos. O tratamento de cães infectados praticamente não causaria impacto sobre o número

de casos humanos notificados.

Entretanto, pela Figura 17, observa-se que, um cão causa mais impacto do que

um mosquito. Isso pode ser observado pela comparação das curvas geradas por ξc e ξs

(controle vetorial por casa e por mosquito, respectivamente). Para um mesmo valor de
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taxa, é intuitivo que o controle aplicado em uma casa seja mais impactante do que em um

mosquito, visto que, em média, a densidade de mosquito por casa é em torno de whc×mh =

10, 86 mosquitos/casa. Além disso, pela Figura 17, vacinar ou aplicar a coleira inseticida

em um cão é mais impactante sobre o número de casos notificados do que eliminar um

mosquito. Neste caso, o argumento é o mesmo que o levantado para a comparação entre

o controle vetorial sobre casas e sobre mosquitos. Ao vacinar um cão suscetı́vel, estamos

prevenindo que ele tenha contato com pelo menos wdh×mh = 20, 11 mosquitos. O mesmo

ocorre quando aplicamos a coleira inseticida. Portanto, cada cão protegido pela vacina

ou pela coleira poderia evitar a progressão do ciclo da doença em aproximadamente 20

mosquitos (seja no caso do mosquito se infectar ou no caso do mosquito infectar um cão).

Ainda com relação à Figura 17, fazemos uma observação importante ao ponto

C. Observe que para valores ξd < 0, 0215/dia, a eliminação de um mosquito apresen-

taria impacto mais favorável do que a eliminação de um cão positivo. A compreensão

deste fenômeno é complexa e multifatorial. Primeiramente, lembramos que neste mo-

delo estamos considerando que qualquer cão que tenha tido contato prévio com o parasita

(antı́geno) seria considerado elegı́vel para ser eliminado. Portanto, a eliminação de cães

positivos não selecionaria apenas as categorias de cães latentes (ld, lCd ) ou clinicamente

doentes (yd, yC
d ) (mas também os cães resistentes (zd, zC

d ), bem como os vacinados vd, vC
d ).

Assim, para que a eliminação de um cão seja mais eficiente que a de um mosquito, deve-

mos adotar uma taxa de eliminação de cães positivos ξd ≥ 0, 0215/dia. Para taxas acima

deste valor, haveria redução significativa da fonte de infecção (categoria de cães latentes

e clinicamente doentes), de forma a diminuir o desenvolvimento de mosquitos infectivos

(s3).

Ressaltamos também que eliminar cães positivos a uma taxa ξd ≤ 0, 0215/dia

possibilitaria a renovação de cães suscetı́veis sem diminuir significativamente a proporção

de cães latentes e clinicamente doentes. Portanto, manterı́amos o as fontes de infecção (ld,

lCd , yd, yC
d ) no sistema e ainda aumentarı́amos a proporção de cães suscetı́veis (pois haveria

a reposição de cães eliminados das categorias yd, yC
d , vd e vC

d ). Diante dessa argumentação,

seria (em tese), mais eficiente eliminar um mosquito ao invés de um cão, caso se adote

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 98 Universidade de São Paulo

uma taxa de estratégia abaixo de 0, 0215/dia.

Finalmente, nós temos o tratamento de cães, o qual seria a estratégia de controle

menos efetiva. Embora nós tenhamos assumido o uso de um protocolo de tratamento que

resulte na eliminação da parasitemia29, nossa hipótese é que o cão tratado ou retornaria

à categoria de cães suscetı́veis (xd, xC
d ) ou retornaria à categoria de cães latentes (ld, lCd ),

dependendo da probabilidade do cão tratado continuar sendo fonte de infecção para os

mosquitos (1−ck). Portanto, o tratamento canino não evitaria que o cão se torne infectado

novamente e, consequentemente, fonte de infecção.

4.6 Qual estratégia apresenta melhor desempenho econômico?

A análise do controle ótimo foi desenvolvida por meio de duas abordagens: (1)

o custo total investido em cada estratégia e (2) o custo gasto com pacientes humanos ao

longo de 2000 dias de atividades.

4.6.1 O custo total investido em cada estratégia

A Figura 18 relaciona o custo total de cada estratégia de controle em função

do respectivo valor da taxa. Observando esta figura, temos uma avaliação diferente em

relação ao que foi comentado a respeito da Figura 17. No total, foram realizadas 200

valores de taxas × 5 estratégias de controle = 1000 simulações (conforme apresentado na

secção 3.8). Para cada simulação, estimamos o valor total investido em cada estratégia,

em correspondência a um dado valor de taxa. Os custos de cada estratégia estão resumi-

damente apresentados na Tabela 6.

Os pontos Vac0, Eli0 e Col0 são os pontos que apresentariam significante redução

(100 vezes menor) do número de casos humanos notificados. Observe que o ponto Eli0,

que corresponde à eliminação de cães positivos, é o ponto que indicaria o menor custo para

se alcançar a redução em 1/100 do número de casos humanos notificados. Pelo controle

vetorial também seria possı́vel obter redução do número de casos humanos notificados,
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porém este ponto não está representado no gráfico (o custo do investimento é da ordem

de USD 1011).

Mais uma observação deve ser comentada a respeito da Figura 18. Todas as

estratégias de controle teriam maior custo conforme se aumenta o valor da taxa. No caso

do controle vetorial (ξc), da vacinação (υd) e da aplicação de coleira (θd), essa relação

diretamente proporcional acontece, pois essas estratégias seriam atribuı́das a todos os

indivı́duos de suas respectivas populações. Assim, todos os mosquitos seriam afetados

pela borrifação e manejo ambiental; todos os cães estariam aptos a utilizar coleira; e

todos os cães receberiam vacina. No caso do tratamento, foi observado pela Figura 17

que esta estratégia pouco interfere na dinâmica da doença. Portanto, a categoria de cães

clinicamente doente (yd e yC
d ) permaneceria constante. Logo, por mais que se aumente

a taxa de tratamento canino (ωd), pouquı́ssima alteração seria notada na dinâmica da

doença. Por isso, quanto maior a taxa de tratamento canino, maior seria o custo envolvido.

Contudo, uma ressalva deve ser feita à elimnação de cães positivos. Conforme

aumentamos a taxa de eliminação, observamos que a curva toma a forma de um ”sino”,

com o pico obtido pelo ponto II da Figura 18. Porém devemos ficar atentos ao fato de que

embora tenhamos um alto investimento para este ponto II, a taxa de ξd = 0, 0125/dia não

seria suficiente para reduzir o número de casos humanos notificados a 1/100. Portanto,

mantendo a eliminação de cães positivos a esta taxa de ξd = 0, 0125/dia, na prática,

estarı́amos removendo diariamente um número de cães insuficiente para a redução do

número de casos humanos diários. Como consequência, terı́amos um custo alto pela

eliminação de cães sem ter a esperada redução da incidência humana.

Ainda, os pontos I e Eli0 estão praticamente no mesmo patamar do eixo ”Custo

(USD) acumulado”. Entretanto, correspondem a valores diferentes de taxa. Para argu-

mentarmos sobre este fenômeno, devemos lembrar que a eliminação de cães positivos

seria uma estratégia seletiva (bem como o próprio nome sugere). Portanto, se iniciarmos

a estratégia com uma taxa alta (digamos, aquela correspondente ao ponto Eli0, ξd = 0, 04),

estarı́amos introduzindo uma alta pressão de eliminação sobre os cães positivos e, com o

tempo, a proporção de cães positivos diminuiria. Em contrapartida, se introduzirmos uma
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taxa baixa (como aquela indicada pelo ponto I, ξd = 0, 001), a pressão de eliminação

seria pequena e insuficiente para mudar a dinâmica da doença. Logo, terı́amos o mesmo

custo total que aquele apresentado pelo ponto Eli0, porém, haveria pouca variação na

quantidade diária de cães eliminados ao longo dos 2000 dias de atividades.

Para simplificar o pensamento a respeito do comportamento da curva que repre-

senta a eliminação de cães positivos na Figura 18, devemos imaginar a seguinte situação:

Há disponı́vel um montante X a ser investido na eliminação de cães positivos. Como
deverı́amos investir este montante? Eliminarı́amos o máximo de cães possı́veis no
inı́cio da estratégia? Ou manterı́amos a taxa de eliminação a nı́veis constantes,
mantendo a atividade de controle ”viva”até o final do planejamento da estratégia?

O ideal é se esforçar para eliminar o máximo de cães positivos o mais breve
possı́vel.

Figura 18 – Relação entre o custo total investido em cada estratégia de controle e sua respectiva taxa.
I:(0, 001; 7, 50 × 108), II:(0, 0125; 4, 01 × 109); III:(0, 0295; 1, 65 × 109); IV:(0, 0365; 8, 13 × 108); Vac0:
(0, 0250; 1, 52 × 109); Eli0: (0, 04; 7, 23 × 108); Col0: (0, 05; 8, 77 × 108).

4.6.2 O custo total com pacientes humanos
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De forma similar ao que foi desenvolvido na secção 4.6.1, também é possı́vel

estimar como o custo total com pacientes humanos variaria conforme a estratégia de con-

trole. A Figura 19 apresenta o resultado desta relação.

Com exceção do tratamento canino (ωd), observa-se pela Figura 19 que todas

as outras estratégias diminuiriam os custos médico-hospitalares, devido à tendência de

queda do número diário de casos humanos (Figura 17). Observe que os pontos Vet0,

Vac0, Eli0 e Col0 correspondem às taxas mı́nimas de cada estratégia onde obterı́amos o

número diário de casos humanos notificados reduzidos em 100 vezes. Assim, entre esses

quatro cenários possı́veis, terı́amos que o controle vetorial desenvolvido por residência

(ξc) traria a menor redução dos custos médicos hospitalares, seguido pela eliminação de

cães positivos (ξd), uso de coleira impregnada com deltametrina 4% (θd) e vacinação

canina (υd). Entretanto, embora o controle vetorial resulte na diminuição mais acentuada

nos custos médico-hospitalares, esta estratégia seria a de maior custo (Figura 18).

Figura 19 – Relação entre o valor da taxa de cada estratégia de controle e o valor gasto com tratamento
médico-hospitalar após 2000 dias de atividades. Vet0: (0, 01; 3, 85 × 106); Vac0: (0, 0250; 1, 07 × 107);
Eli0: (0, 04; 6, 79 × 106); Col0: (0, 05; 6, 34 × 106).

4.6.3 Custos totais entre a estratégia de controle e o tratamento médico hospitalar
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por valor de taxa de controle

As Figuras 20 a 23 são gráficos relacionados aos custos envolvidos em cada

estratégia de controle. Cada gráfico apresenta de forma conjunta a variação do custo da

estratégia e do tratamento médico hospitalar, em correspondência com o valor da taxa.

É apresentado em cada figura o valor mı́nimo total (a soma do custo da estratégia e o

do tratamento médico-hospitalar) e o correspondente valor para o número diário de casos

humanos notificados (R).

Controle vetorial

Figura 20 – Relação entre o custo total investido no controle vetorial e no tratamento médico-hospitalar
de pacientes humanos e a respectiva taxa da estratégia. Em destaque, o custo mı́nimo e o correspondente
número de casos notificados por dia (R). A área em cinza corresponde à região do gráfico onde obterı́amos
valores menores que o R indicado.
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Vacinação de cães

Figura 21 – Relação entre o custo total investido na vacinação de cães e no tratamento médico-hospitalar
de pacientes humanos e a respectiva taxa da estratégia. Em destaque, o custo mı́nimo e o correspondente
número de casos notificados por dia (R). A área em cinza corresponde à região do gráfico onde obterı́amos
valores menores que o R indicado.
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Eliminação de cães positivos

Figura 22 – Relação entre o custo total investido na eliminação de cães positivos e no tratamento médico-
hospitalar de pacientes humanos e a respectiva taxa da estratégia. Em destaque, o custo mı́nimo e o corres-
pondente número de casos notificados por dia (R). A área em cinza corresponde à região do gráfico onde
obterı́amos valores menores que o R indicado.
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Coleira impregnada com deltametrina 4%

Figura 23 – Relação entre o custo total investido na distribuição de coleiras impregnadas com inseticidas
aos cães e no tratamento médico-hospitalar de pacientes humanos e a respectiva taxa da estratégia. Em
destaque, o custo mı́nimo e o correspondente número de casos notificados por dia (R).

Na próxima secção exemplificaremos o efeito da ação destas quatro estratégias

de controle (controle vetorial, eliminação de cães positivos, vacinação canina e uso da

coleira impregnada com deltametrina 4%), para os valores mı́nimos de taxa apontados

neste estudo (ξc = 0, 01/dia, ξd = 0, 04/dia, υd = 0, 025/dia e θd = 0, 05/dia).

4.7 Simulações numéricas para a intervenção de algumas estratégias

A tı́tulo de ilustração, exemplificaremos como seria a dinâmica do controle da

doença, considerando a aplicação de uma dada estratégia de controle.

Em todos os exemplos, estamos supondo a doença se instalando na população

entre os dias 0 a 2000 e a estratégia sendo introduzida a partir do dia 2000. Além disso,

em todos os gráficos é possı́vel observar a projeção das curvas das categorias xh, lh, yh,
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zh, xd, ld, yd, zd, s1, s2 e s3 em tons de cinza. Esta projeção auxilia na visualização sobre

como a dinâmica da doença se alteraria com a introdução da estratégia de controle.

4.7.1 Eliminação de cães positivos

As Figuras 24 a 26 representam a dinâmica do controle da leishmaniose visceral

considerando a eliminação de cães positivos a uma taxa de ξd = 0, 04/dia.

Figura 24 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de humanos, considerando a introdução
da estratégia de eliminar cães positivos (ξd = 0, 04/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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Figura 25 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de cães, considerando a introdução da
estratégia de eliminar cães positivos (ξd = 0, 04/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.

Figura 26 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de mosquitos, considerando a introdução
da estratégia de eliminar cães positivos (ξd = 0, 04/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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4.7.2 Vacinação

As Figuras 27 a 29 representam a dinâmica do controle da leishmaniose visceral

considerando a vacinação de cães a uma taxa de υd = 0, 025/dia.

Figura 27 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de humanos, considerando a introdução
da estratégia de vacinação canina (υd = 0, 025/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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Figura 28 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de cães, considerando a introdução da es-
tratégia de vacinação canina (υd = 0, 025/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza representam
a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.

Figura 29 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de mosquitos, considerando a introdução
da estratégia de vacinação canina (υd = 0, 025/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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4.7.3 Coleira impregnada com deltametrina 4%

As Figuras 30 a 32 representam a dinâmica do controle da leishmaniose visceral

considerando a aplicação de coleiras impregnadas com deltametrina 4% a uma taxa de

θd = 0, 05/dia.

Figura 30 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de humanos, considerando a introdução
da estratégia de distribuição de coleiras impregnadas com deltametrina 4% (θd = 0, 05/dia) a partir do dia
2000. As curvas em tons de cinza representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das
estratégias de controle.
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Figura 31 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de cães, considerando a introdução da
estratégia de distribuição de coleiras impregnadas com deltametrina 4% (θd = 0, 05/dia) a partir do dia
2000. As curvas em tons de cinza representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das
estratégias de controle.

Figura 32 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de mosquitos, considerando a introdução
da estratégia de distribuição de coleiras impregnadas com deltametrina 4% (θd = 0, 05/dia) a partir do dia
2000. As curvas em tons de cinza representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das
estratégias de controle.
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4.7.4 Controle vetorial

As Figuras 33 a 35 representam a dinâmica do controle da leishmaniose visceral

considerando o controle vetorial (por meio do tratamento de casas) a uma taxa de ξc =

0, 01/dia.

Figura 33 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de humanos, considerando a introdução da
estratégia de controle vetorial (ξc = 0, 01/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza representam
a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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Figura 34 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de cães, considerando a introdução da
estratégia de distribuição de controle vetorial (ξc = 0, 01/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de
cinza representam a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.

Figura 35 – Simulação numérica da dinâmica sobre a população de mosquitos, considerando a introdução da
estratégia de controle vetorial (ξc = 0, 01/dia) a partir do dia 2000. As curvas em tons de cinza representam
a projeção das curvas caso não houvesse a introdução das estratégias de controle.
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4.7.5 Casos humanos notificados por dia

A Figura 36 representa a dinâmica do número de casos humanos notificados por

dia. Nesta figura foram inclusas as 4 curvas referentes à ação das quatro estratégias de

controle (controle vetorial, eliminação de cães positivos, vacinação canina, uso de coleiras

impregnadas com deltametrina 4%).

Figura 36 – Simulação numérica da dinâmica sobre a quantidade de casos humanos notificados por dia. A
partir do dia 2000 temos as curvas que representam cada estratégia de controle. As curvas em tons de cinza
representam a projeção das curvas caso não houvesse a intervenção.

A modificação da dinâmica da doença sobre a população humana (conforme

apresentado nas Figuras 24, 27, 30 e 33) produziria o mesmo comportamento, indepen-

dente da estratégia adotada. A diferença é observada com relação ao momento em que

se obtém o aumento na proporção de humanos sucetı́veis xh. Comparando-se as quatro

figuras, observa-se que para o controle vetorial terı́amos a proporção de xh = 0, 818 no

instante t = 4000 dias, a maior entre as quatro estratégias neste mesmo instante de tempo.

Neste mesmo quesito, a estratégia de vacinação seria a mais baixa, atingindo a proporção

de xh = 0, 784 no instante t = 4000 dias.

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 115 Universidade de São Paulo

Este fenômeno encontrado na dinâmica da doença em humanos é reflexo das

alterações que ocorreriam no número de casos humanos notificados por dia. Assim, pela

Figura 36, o controle vetorial é a estratégia que reduziria mais rapidamente o número

diário de casos humanos notificados, seguido pelo uso de coleiras impregnadas com del-

tametrina 4%, pela eliminação de cães positivos e pela vacinação canina.

Quando realizamos o controle vetorial, estamos acelerando a reposição de novos

indivı́duos na população de mosquitos9, levando ao aumento da proporção de mosquitos

s1 (mosquito não-infectado). Além disso, sendo a força de infecção caracterizada pela Eq.

(86)43 (onde i = h, d, no caso de humanos ou cães, e S 3, o valor absoluto desta categoria),

a redução de s3 evitaria o desenvolvimento tanto de novos casos humanos quanto de novas

fontes de infecção. Por essa razão, o controle vetorial é considerado uma das estratégias

mais eficazes9,10 (devido a esta sinergia presente na dinâmica desta estratégia).

λi = miaibiS 3(t) (86)

i = h, d

Por outro lado, no caso da vacinação canina, embora estejamos assumindo que

todos os cães seriam vacinados, os efeitos protetores da vacina apareceriam apenas nos

cães suscetı́veis. Portanto, conforme o plano de vacinação seja executado, cães latentes

(ld e clinicamente doentes (yd) permaneceriam na população até que fossem naturalmente

eliminados. Por essa razão, a vacinação é a estratégia mais lenta com relação ao cresci-

mento da proporção de humanos suscetı́veis xd.

Sendo que as estratégias de controle têm suas ações focadas sobre as populações

de cães e de mosquitos, temos que elas causariam impacto considerável na dinâmica da

doença nessas duas populações. Note que a remoção de cães positivos (Figura 25) é a que

elevaria mais rapidamente a proporção de cães suscetı́veis xd, visto que esta estratégia

agiria diretamente sobre as fontes de infecção, eliminando-as da população. No caso

do controle vetorial (Figura 34), a tendência seria similar ao caso da eliminação de cães

positivos, porém seria um processo mais lento. Neste caso, pela diminuição da proporção
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de mosquitos infectivos, terı́amos a inibição do desenvolvimento de novos cães latentes

e a diminuição natural da proporção de cães clinicamente doentes e latentes. O efeito da

vacinação de cães sobre a dinâmica da doença nesta população seria similar ao que foi

comentado sobre o seu efeito sobre a dinâmica da doença na população humana (Figura

28). A diferença é que a própria população de cães receberia a vacina, enquanto que

os efeitos apresentados pela população de humanos seriam o reflexo do que ocorre com a

população de cães. Por fim, a dinâmica impulsionada pelo uso da coleira impregnada com

deltametrina 4% (Figura 31) seria, a princı́pio, semelhante à eliminação de cães positivos

(embora as curvas da correspondente figura façam a distinção entre as categorias com

e sem a coleira). Quando as coleiras são distribuı́das aos cães, estarı́amos diminuindo

o acesso (isto é, a probabilidade de picada) do mosquito ao cão. Portanto, ao distribuir

a coleira para cães latentes (ld) e clinicamente doentes (yd) seria como se estivéssemos

eliminando estas categorias da população.

Por fim, o impacto das estratégias de controle sobre a dinâmica da doença na

população de mosquito são semelhantes entre si. Em linhas gerais, todas elas (Figuras

26, 29, 32 e 35) atuariam renovando a população, eliminando os mosquitos infectados e

repondo mosquitos não-infectados. A tı́tulo de observação, no caso do controle vetorial,

conforme representado pela Figura 35, ocorreria a eliminação direta dos mosquitos devido

ao aumento da taxa de mortalidade e sua reposição por indivı́duos não-infectados. Conse-

quentemente, temos a aceleração do ”turnover”da reposição de indivı́duos da população, o

que diminuiria a probabilidade do mosquito infectivo (s3) entrar em contato com cães (xd)

e humanos suscetı́veis (xh) ou do mosquito não-infectado (s1) entrar em contato com cães

ou humanos latentes (ld, lh) ou clinicamente doentes (yh, yd). Por outro lado, as outras três

estratégias (eliminação de cães positivos, vacinação canina e uso de coleiras impregnadas

com deltametrina 4%), não diminuiriam de imediato a proporção de mosquitos infectivos

s3. Assim, essas outras três estratégias, diminuiriam o desenvolvimento de novos mosqui-

tos infectados e a diminuição dos mosquitos infectivos ocorreria naturalmente (conforme

pode ser visto nas Figuras 26, 29 e 32).
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5 DISCUSSÃO

5.1 As contribuições deste estudo

O modelo apresentado neste estudo proporcionou uma nova e interessante visão

sobre a dinâmica da transmissão da leishmaniose visceral entre humanos, cães e mos-

quitos (flebotomı́neos). Além disso, desenvolvemos uma análise matemática e simulação

computacional do impacto das estratégias de controle neste sistema. Por fim, nós estima-

mos a estratégia ótima ao compararmos os seus resultados entre si. Para avaliarmos essa

eficácia, tomamos como referência a estimativa da redução do número diário de casos

humanos notificados e dos custos envolvidos nas atividades de controle e no tratamento

médico-hospitalar para pacientes humanos.

As pesquisas referentes às estratégias de controle da leishmaniose visceral rara-

mente propõem a otimização de estratégias em uma abordagem geral. Em outras palavras,

é muito usual encontrarmos resultados de caráter mais empı́rico do que analı́tico. Assim,

qualquer extrapolação das conclusões desses resultados empı́ricos para outros cenários

deve ser realizada com cautela. Ainda, com o crescimento do número de casos de leish-

maniose visceral em paı́ses endêmicos (como o Brasil) e o aumento da propagação da

transmissão para áreas sem registro de casos, surgem dúvidas sobre o impacto das medi-

das contı́nuas de controle98. Ademais, tais estudos têm analisado a eficácia das estratégias

de controle individualmente e, ao compararem os estudos com outras estratégias, suas dis-

cussões se baseiam em resultados de estudos desenvolvidos em diferentes cenários99–103.

Novamente, esta abordagem dificulta uma análise prática, visto que as discussões apre-

sentadas são referentes a desenhos experimentais nem sempre similares e às áreas de

estudo distintas. Por último, a definição de um grupo controle em estudos dessa natureza
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é controversa devido a questões éticas98.

A revisão escrita por Romero e Boelaert98 sobre o controle da leishmaniose vis-

ceral na América Latina revelou que muito trabalho ainda deve ser realizado para escla-

recer a dinâmica da transmissão na população de humanos, cães e vetores. No modelo

apresentado neste trabalho, foi possı́vel desenvolver uma simulação que prediz o que

poderia acontecer se as estratégias de controle ocorrerem. Assim, nosso estudo teórico

apresentou uma clara aplicação prática e ainda apresenta a vantagem de não entrar em

conflito com procedimentos éticos (justamente por ser um trabalho teórico, não envolve

experimentação com seres vivos). Por outro lado, embora seja possı́vel desenvolver um

estudo de otimização por meio de um estudo de campo, nós precisarı́amos organizar equi-

pes de apoio e obter recursos materiais e financeiros. Outro detalhe importante é que nós

obterı́amos os resultados desses estudos a médio e a longo prazo. Entretanto, deve ser

ressaltado que ensaios experimentais desse tipo não seriam tão simples nem diretos, visto

que (possivelmente) os projetos necessitariam ser submetidos ao tramite burocrático para

receber o aval de execução da parte de todas as entidades e instituições envolvidas. Logo,

é possı́vel supor um alto investimento de recursos e de tempo, visto que terı́amos que de-

senvolver vários ensaios/experimentos/estudos de campo, até alcançarmos a intensidade

correta (ótima) para se investir na estratégia de controle.

Como exemplo, nós podemos mencionar alguns estudos de campo relativos ao

controle da leishmaniose visceral. Magalhães et al.104 publicaram um trabalho sobre o

impacto de ações combinadas, que consistiam no (i) tratamento de casos humanos, na

(ii) eliminação de cães positivos e no (iii) controle vetorial. Como resultado, os casos

humanos foram controlados em 15 anos de aplicação dessas estratégias. Moreira Ju-

nior et al.105 registraram a taxa de incidência de leishmaniose canina em uma coorte de

cães submetidos a uma estratégia de eliminação otimizada, que considera (i) o monito-

ramento de amostras de soro por meio do teste de ELISA; (ii) a diminuição do intervalo

de tempo entre o resultado do sorodiagnóstico e a eliminação dos cães positivos; e (iii) a

intensificação da vigilância sobre a população canina. Nesse ensaio, foi observado que,

durante a aplicação dessas atividades de controle, a incidência da infecção canina perma-
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neceu estável por 2, 5 anos. Porém, não houve um controle para comparação. Costa et

al.106 compararam o efeito de quatro estratégias sobre controle da leishmaniose visceral

em humanos. As quatro estratégias consideradas foram: (i) pulverização de casas e currais

com insceticida piretróide; (ii) pulverização de casas e eliminação de cães positivos; (iii)

combinação de pulverização de casas e de currais, mais a eliminação de cães positivos;

e (iv) pulverização de casas (apenas como referência para comparação). Os resultados

desse estudo indicaram um efeito positivo da eliminação de cães sobre a incidência em

humanos, mas a combinação entre a eliminação de cães e a pulverização de abrigos de

animais em peridomicı́lio não apresentou efeito significativo. Souza et al.107 compararam

o efeito (i) da pulverização do inseticida piretróide; e (ii) da pulverização do inseticica

piretróide e a eliminação de cães positivos, ambos com o cenário sem intervenção. As

intervenções foram mantidas por dois anos e os resultados foram registrados ano a ano,

com a pulverização do inseticida sendo desenvolvida a cada seis meses. Como resultado

desse trabalho, a menor incidência foi observada nos grupos submetidos às intervenções,

sendo que o impacto foi mais evidenciado no segundo ano do estudo. Embora todos esses

estudos tenham apresentado excelentes resultados, é necessário termos em mente que eles

foram alcançados mediante condições e cenários experimentais distintos. Além disso, to-

dos foram desenvolvidos a médio e a longo prazo, o que reforça a ideia do investimento e

esforço realizado na execução desses trabalhos.

Em nosso modelo, foi possı́vel estimar a proporção de indivı́duos em cada cate-

goria da população e como elas variaram ao longo do tempo. Este tipo de estimativa é

muito interessante, visto que é algo difı́cil de ser avaliado em estudos de campo (princi-

palmente a categoria de indivı́duos latentes, tanto para humanos quanto para cães). Foi

possı́vel estimar também o número diário de casos humanos notificados (veja a Figura

14, onde o valor obtido no estado de equilı́brio foi de 3.58× 10−6 dia). Killick-Kendrick2

ressalta que a chave para se alcançar o controle da leishmaniose visceral é a educação.

O efeito do impacto educativo não foi avaliada em nosso modelo, mas sabe-se que a

educação sanitária e vigilância epidemiológica estão muito próximas e trabalham juntas.

Como exemplo, caso as pessoas infectadas tenham pouco conhecimento sobre a leishma-
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niose visceral (e não procurem os serviços de saúde, por ignorarem os sinais e sintomas

clı́nicos da doença) pode haver casos sub-notificados da doença. Como consequência,

poucos casos seriam relatados e o planejamento de programas de controle tornar-se-

ia insuficientemente organizado (pois todo o planejamento é baseado em dados epide-

miológicos). Assim, ao obtermos a estimativa da proporção de casos sub-notificados,

podemos avaliar a eficácia do serviço de vigilância. A eficácia desse serviço, por sua

vez, pode influenciar os programas de controle, pois o sistema de vigilância bem estru-

turado é fundamental para evitar a sub-notificação de casos humanos e para acompanhar

a dinâmica da infecção tanto em cães quanto na população humana. A vigilância for-

talecida certamente contribuirá para melhorar a qualidade dos dados epidemiológicos e,

consequentemente, para a tomada de decisões neste cenário complexo70,98.

5.2 Interpretação dos resultados

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser analisados por duas abordagens.

Inicialmente, podemos avaliar o impacto das estratégias de controle sem considerar as

limitações econômicas. Em seguida, podemos interpretar os resultados dentro da ótica do

custo-benefı́cio. Para facilitar o raciocı́nio, apresentaremos a discussão por partes.

5.2.1 As caracterı́sticas e os resultados do modelo

Diferente do que foi adotado no modelo matemático apresentado por Burattini

et al.9, em nosso estudo apenas os cães são considerados fontes de infecção para leish-

maniose visceral. Portanto, é natural que o número de reprodutibilidade basal estimado

(R0) seja dependente apenas das categorias de populações de cães (em particular, os cães

latentes (ld e lCd ) e os clinicamente doentes (yd e yC
d )). Ainda, de forma similar ao resul-

tado apresentado por Burattini et al.9, a contribuição dos cães clinicamente doentes para

o R0 (R0,(yd) = 0, 30) foi numericamente menor do que a contribuição dos cães latentes

(R0,(ld) = 4, 50). Porém, observe que a contribuição devido aos cães clinicamente doentes
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foi estimada como R0,(yd) ≤ 1. Este resultado foi obtido devido às premissas do mo-

delo e, em especial, devido aos parâmetros utilizados (a fração de vetores que adquirem

a infecção após picar um cão clinicamente doente foi assumida como cy = 0, 67, en-

quanto que para o caso de picar um cão latente, foi de cl = 0, 93)80. Este resultado aponta

a imporância dos cães latentes na manutenção e instalação da leishmaniose visceral na

população. Ainda, considerando o fato de os cães latentes serem visualmente sadios e

devido ao perı́odo de incubação variável8, torna-se ainda mais difı́cil detectá-los. Assim,

esses cães permaneceriam livres para atuar como fonte de infecção durante o tempo em

estiverem incubando a doença.

Neste trabalho, a análise se concentrou em estratégias de controle de caráter pre-

ventivo. Logo, o objetivo esperado é evitar a ocorrência de novos casos humanos. Para

tanto, focamos o estudo no impacto de estratégias que se aplicam sobre a população de

cães (cujos indivı́duos infectados são considerados as fontes de infecção da leishmani-

ose visceral) e na população de vetores (que são efetivamente os transmissores clássicos

desta doença). A atenção sobre estratégias de controle se justifica também pelos resulta-

dos apresentados na análise de sensibilidade (secção 4.3). Pela análise de sensibilidade,

os parâmetros considerados mais dominantes (por serem apontados como responsáveis

pela sensibilidade de pelo menos 10 variáveis, conforme a Figura 16) estão diretamente

relacionados à manutenção da leishmaniose visceral no sistema. Neste modelo, esses

parâmetros são responsáveis por determinar as proporções de cães suscetı́veis (xd), la-

tentes (ld), clinicamente doentes (yd) e os hábitos alimentares e de sobrevivência dos

mosquitos. Portanto, as estratégias de controle preventivo consideradas neste trabalho

atuam diretamente na contenção e no avanço da doença sobre esses pontos cruciais. A

eliminação de cães positivos (ξd) e o controle vetorial (ξc) atuam eliminando as fontes de

infecção (no caso, os cães positivos, principalmente os cães da categoria ld, lCd , yd e yC
d ) e

aumentando a taxa de mortalidade de vetores, respectivamente. A vacinação canina (υd)

atua diminuindo a proporção de cães suscetı́veis (xd e xC
d ). A coleira impregnada com

inseticida (θd) age diminuindo o contato do cão (com particular interesse sobre os da ca-

tegoria xd, xC
d , ld, lCd , yd e yC

d ) com os vetores. E, embora o tratamento canino (ωd) tenha se
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mostrado ineficiente, ele teria por objetivo remover os cães da categoria de clinicamente

doentes (yd e yC
d ) para o de suscetı́veis (xd e xC

d ).

A simulação desenvolvida neste trabalho apresentou resultados muito interes-

santes, mesmo quando a estratégia de eliminação de cães positivos não foi aplicada. Na

literatura cientı́fica, há alguns autores que enfatizam a importância do desenvolvimento e

da utilização de vacinas caninas, a fim de reduzir a fonte de infecção (categorias de cães

latentes ld e clinicamente doentes yd). Por conseguinte, isto poderia interromper o ciclo

de transmissão de parasitas de Leishmania para os mosquitos (e indiretamente aos seres

humanos) e poderia se tornar um método alternativo ao sacrifı́cio de cães positivos3,5.

Outros autores enfatizam o uso de coleiras impregnadas com inseticida23,99,100. Assim,

podemos compreender que o controle da leishmaniose visceral pode ser alcançado sob

restrições éticas. Além disso, há algumas pesquisas que destacam a eficácia do controle

da população de flebotomı́neos, quando comparado com a eliminação de cães infecta-

dos9,10,22,98. Portanto, se tomarmos como referência o número diário de casos humanos

notificados (independente dos custos envolvidos), pela Figura 36, o controle vetorial (ξs)

(considerando como referência a quantidade de casas trabalhadas) seria a estratégia mais

eficiente, seguida pelo uso da coleira impregnada com inseticida (θd), eliminação de cães

positivos (ξd) e vacinação canina (υd). Dessa forma, a evidência de um controle mais

humano e ético deveria atrair a atenção dos serviços de vigilância epidemiológica para a

possibilidade de estratégias alternativas à eliminação de cães positivos.

Embora nosso modelo tenha apontado a ineficácia do tratamento canino para o

controle da leishmaniose visceral e apesar de encontrarmos estudos que não recomendam

esta conduta108–110 (visto que há controvérsias sobre a obtenção da cura parasitológica),

nosso modelo indicou que seria possı́vel obter o controle da leishmaniose visceral sem

a necessidade de eliminar cães positivos. Assim, se um controle humano e ético pode

ser utilizado (isto é, reduzir o sacrifı́cio de cães), poderı́amos supor que o tratamento de

cães infectados seria aceitável. Supondo que um cão infectado seja domiciliado (portanto,

tenha um proprietário responsável) e que os outros métodos de controle preventivo sejam

aplicados, o proprietário poderia ter liberdade para tratar seu próprio cão.
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5.2.2 Os custos das estratégias apresentados por este estudo

Apesar da simplicidade na análise econômica abordada neste trabalho, pode-

se dizer que ela traz o ineditismo de apresentá-la por meio de um modelo matemático

dinâmico. No modelo utilizado, nos concentramos sobre as vias de transmissão clássicas,

bem como os hospedeiros, vetores e fontes de infecção preponderantes. Portanto, as es-

timativas de custo ótimo são uma diretriz muito interessante para avaliar a estratégia de

controle mais eficaz.

Em relação ao controle da leishmaniose visceral, poucos trabalhos desenvol-

veram algum estudo econômico sobre as estratégias de controle preventivo19. Muitos

apresentaram a análise econômica referente ao tratamento e diagnóstico de casos huma-

nos19,59,60 e, dentro dessa visão, uma das conclusões é a vantagem econômica em se in-

vestir em atividades preventivas55,56,59.

Inicialmente, desenvolvemos uma análise similar a uma ”triagem”, onde apenas

avaliamos o impacto epidemiológico das estratégias, sem considerar os potenciais custos

(conforme apresentado na secção 3.8). Com exceção do tratamento canino (ωd), todas as

outras quatro estratégias foram capazes de reduzir a taxa de casos humanos notificados

(R) (Figura 17). E, entre essas quatro estratégias, aquelas que reduziram a taxa de casos

humanos notificados com menor custo foram a eliminação de cães positivos (ξd), uso da

coleira impregnada com inseticida (θd) e a vacinação canina (υd).

Segundo os resultados obtidos por Camargo-Neves57 (entre 1999 a 2001) para o

municı́pio de Araçatuba/SP, o controle vetorial (ξc) foi considerado uma estratégia de alto

custo (USD 11.186, 17 para o controle quı́mico e USD 4.815, 38 para o manejo ambien-

tal), quando comparada com a eliminação de cães positivos (ξd) (que variou entre USD

3.045, 07 a USD 3.572, 82). Segundo os resultados do nosso modelo, o custo mı́nimo to-

tal estimado para a eliminação de cães positivos em 2000 dias de atividade seria de USD

7, 23 × 108, enquanto que para o controle vetorial, terı́amos USD 3, 23 × 1010. Portanto,

os nossos resultados também concordam com o que foi concluı́do por Camargo-Neves57,
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apesar da diferença em ordem de grandeza dos valores.

Uma possı́vel justificativa deste resultado foi comentado anteriormente na secção

4.6. Um cão tende a viver mais que um flebotomı́neo. Portanto, se investirmos apenas no

controle vetorial (que foi um dos cenários simulados neste trabalho), deveremos manter

a taxa de eliminação de mosquitos (ξc) até que a densidade de cães latentes (ld e lCd ) e

clinicamente doentes (yd e yC
d ) diminuam de tal forma a refletir na diminuição do número

de casos humanos notificados (R) (isto é, ao mesmo tempo que mosquitos seriam elimi-

nados, também deverı́amos aguardar pela morte natural dos cães). Logo, deve-se investir

continuamente na remoção de vetores, o que significa que este controle atuaria de forma

constante ao longo do tempo. Consequentemente, terı́amos um custo fixo (por exemplo,

diário), visto que terı́amos que estar sempre removendo fleobotomı́neos da população.

Por outro lado, um cão latente ou clinicamente doente eliminado tenderia a deixar de ser

alvo de md = wdh ×mh = 20, 11 mosquitos. Assim, seguindo este raciocı́nio e observando

a dinâmica apontada pelo modelo, a redução da densidade de cães latentes e clinicamente

doentes, bem como de humanos infectados, tenderia a ser mais intensa. Com o tempo, o

número de cães infectados tenderia a diminuir e, consequentemente, o número de cães eli-

minados. Logo, o investimento na eliminação de cães diminuiria com o tempo. Contudo,

Das et al.56 referem em seu trabalho que o controle vetorial pode ser uma alternativa de

alto custo-efetividade, dependendo dos fatores sociais e econômicos especı́ficos do local.

Ainda em um segundo estudo desenvolvido por Camargo-Neves et al.23,58, no

municı́pio de Andradina/SP, foi comparado o impacto do uso de coleiras impregnadas com

inseticida (θd) com o controle vetorial (ξc), sendo ambos associados com a eliminação de

cães positivos (ξd). Neste trabalho, conduzido entre 2002 a 2005, concluiu-se que o custo

da associação entre o uso de coleiras com a eliminação de cães foi economicamente mais

favorável do que a associação entre o controle vetorial e a eliminação de cães positivos.

Este fato também foi observado pelo modelo matemático desenvolvido neste trabalho.

Uma possı́vel justificativa para este fenômeno é muito similar ao que foi comentado para

a comparação entre controle vetorial e eliminação de cães positivos, no parágrafo anterior.

Porém, em termos de dinâmica de transmissão da doença, o uso da coleira apresenta
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um detalhe adicional, devido ao seu fator de repelência, pois diminui a probabilidade

de contato entre os mosquitos e os cães. Assim, o uso da coleira protege tanto o cão

suscetı́vel de se infectar pela picada de mosquitos infectivos s3, quanto o mosquito não-

infectado de se infectar por meio do repasto sanguı́neo sobre cães latentes (ld e lCd ) e/ou

clinicamente doentes (yd e yC
d ).

Não foram encontrados estudos com abordagem econômica sobre a vacinação

canina. Entretanto, o estudo de Lee et al.54 apresenta uma análise econômica a respeito

de vacinação humana para a prevenção de leishmaniose visceral. Apesar deste estudo

usar como referência o Estado de Bihar (Índia) e, portanto, considerar dinâmicas distin-

tas daquelas conhecidas no Brasil (por exemplo, neste trabalho de Lee et al.54, humanos

também são fonte de infecção), foi demonstrado por meio de simulações computacio-

nais que a vacinação é altamente custo-benéfica e é também capaz de proporcionar uma

grande economia de custos. Esse resultado traz alguma semelhança ao encontrado em

nossa simulação. A vacinação canina também foi considerada uma das que apresenta me-

nor custo (foi a terceira (USD 1, 52 × 109), atrás do custo total estimado da eliminação

canina (USD 7, 23 × 108), e do uso da coleira (USD 8, 77 × 108)). A provável justi-

ficativa da vacinação canina ocupar o terceiro posto seria o fato de estarmos conside-

rando que (1) todos os cães seriam vacinados (não apenas os sucetı́veis) e que (2) há um

perı́odo de defasagem para que o impacto da vacina sobre o número de casos humanos

notificados (R) apareça. Em outras palavras, para se obter a mesma redução que aquela

desempenhada pela eliminação de cães (ξd) e pelo uso da coleira (θd), seria necessário

aguardar a eliminação ”natural”das fontes de infecção (cães latentes e clinicamente doen-

tes), enquanto que os cães suscetı́veis remanescentes se tornariam protegidos pela vacina.

Portanto, seria um processo mais lento, já que não selecionaria os indivı́duos a serem

vacinados e dependeria da eliminação natural. Este fato poderia justificar, em parte, a

argumentação de que a vacina canina seria ”custo-limitante”e que necessitaria de mais

estudos sobre sua eficácia a campo27.

Assim, até este ponto, nosso modelo aponta que a estratégia que apresentou me-

nor custo foi a eliminação de cães positivos (ξd). Entretanto, esta estratégia não foi a que

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 127 Universidade de São Paulo

reduziu mais rapidamente o número diário de casos humanos notificados (R). Neste caso,

o controle vetorial (ξc) foi estratégia mais eficaz neste sentido (Figura 36). Consequente-

mente, o controle vetorial, entre todas as estratégias, foi (1) a estratégia capaz de reduzir

os custos hospitalares aos menores valores e (2) a que diminuiu esses custos de forma

mais rápida (Figura 19). Estas duas consequências se destacam, visto que assumimos em

nosso modelo que a taxa de casos humanos notificados equivale à taxa de pacientes que

são submetidos ao tratamento. Logo, se o controle vetorial é o que possibilita a menor e a

mais rápida redução dessa taxa R, consequentemente teremos a menor soma de pacientes

tratados ao longo dos 2000 dias.

Diante dos resultados apresentados, embora todas as estratégias de controle te-

nham como objetivo comum a redução de casos humanos, cada uma delas atua em pontos

distintos dentro da cadeia epidemiológica. Portanto, a atuação conjunta (isto é, o con-

trole integrado) entre elas não só potencializará os resultados positivos do controle, como

também resultará em uma otimização ainda maior dos custos54,57. Embora não tenhamos

tratado da questão relativa a este tipo de cenário, a atuação simultânea de diferentes es-

tratégias de controle torna-se uma motivação para prosseguirmos no estudo do controle

da leishmaniose-visceral.

5.3 Limitações do estudo

Apesar de todas as contribuições e resultados interessantes obtidos neste estudo,

ainda assim, devemos estar atentos com relação às limitações.

A modelagem matemática é uma forma muito prática de avaliar a dinâmica de

um fenômeno (em particular, a dinâmica da leishmaniose visceral). Entretanto, o modelo

matemático é uma representação simplificada da realidade54,81. Assim, o modelo apre-

sentado neste trabalho, apesar da sofisticação matemática e das hipóteses adotadas, ainda

assim é considerado uma simplificação.

Devido a esta simplificação, alguns fatores que atualmente têm ganho importância

na dinâmica da leishmaniose visceral não foram levados em consideração. Recentemente,
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casos de transmissão vertical do parasita entre cães infectados têm sido relatados111. Ou-

tro ponto a ser ressaltado é o fato deste modelo não considerar o impacto gerado pelas

mudanças climáticas sobre a dinâmica da doença. Tais alterações climáticas refletem o

aspecto sazonal da população de vetor8. Para este estudo, preferimos apenas manter as

vias clássicas de transmissão da doença e a hipótese simples de que as três populações são

constantes ao longo do tempo. Assim, a inclusão desses novos fatores torna-se um ponto

de motivação para estudos futuros sobre a dinâmica da leishmaniose visceral.

Limitações também devem ser ressaltadas com relação à modelagem das es-

tratégias de controle. No caso do controle vetorial (ξc), assumimos que o único efeito

gerado por este controle é o aumento da mortalidade dos mosquitos. Entretanto, visto que

o controle vetorial é baseado na borrifação das residências com inseticida e no manejo

ambiental, não apenas ocorre o aumento da mortalidade, mas também a diminuição da

população. Ao executar o controle quı́mico baseado na borrifação, devem ser respeitados

os perı́odos residuais do produto quı́mico utilizado8,112. A princı́pio, durante o perı́odo re-

sidual haveria ação do produto quı́mico impregnado nas superfı́cies borrifadas, impedindo

a presença do mosquito próximo a estas superfı́cies. Além disso, o manejo ambiental (que

se baseia na limpeza de terrenos e na alteração das condições ambientais propı́cias para o

desenvolvimento do mosquito)8 também refletiria na diminuição da população de vetores.

Portanto, apesar de nossa simplificação a respeito do controle vetorial, devemos ressaltar

que o impacto dela vai além do aumento da taxa de mortalidade dos mosquitos.

No caso da vacinação de cães (υd), da coleira impregnada com inseticida (θd) e da

eliminação de cães positivos (ξd), devemos fazer uma ressalva com relação aos custos por

cão. Todas essas três estratégias, em algum momento de seus desenvolvimentos, envolve-

riam todos os cães da população. Assim, adotamos a hipótese de que todos os cães seriam

aptos para receber a vacina ou a coleira. Entretanto, a vacina só teria efeito sobre os cães

suscetı́veis (xd e xC
d ). De forma similar, o real interesse sobre a aplicação das coleiras recai

nos cães suscetı́veis (xd), latentes (ld) e clinicamente doentes (yd). No caso da eliminação

de cães positivos, devemos notar que a decisão para eliminar um cão depende do resultado

do diagnóstico sorológico. Dentro deste cenário hipotético, a aplicação do diagnóstico fa-
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ria parte da atividade de vigilância epidemiológica sobre a população de cães. Portanto, o

custo da eliminação de cães envolveria a soma do custo total do número de diagnósticos

e do total de animais sacrificados (que não necessariamente corresponderia ao número de

cães submetidos ao diagnóstico). Portanto, os custos dessas três estratégias deveriam ser

corrigidas (Eq. (87), (88) e (89)).

C cor
υd
=

Nd

xd(t) + xC
d (t)

υdCυd (87)

C cor
θd
=

xd(t) + ld(t) + yd(t) + zd(t) + vd(t)
xd(t) + ld(t) + yd(t)

θdCθd (88)

C cor
ξd
=

(
1 − xd(t) − xC

d (t)

ld(t) + lCd (t) + yd(t) + yC
d (t)

)
ξd

(
1

1 − xd(t) − xC
d (t)

Cdiag + Csac

)
(89)

Na Eq. (87), o termo Nd/(xd(t) + xC
d (t)) representa a ”concentração”do custo

investido na distribuição de vacinas por toda população canina entre apenas aqueles que

realmente seriam os indivı́duos de eleição para a vacinação. Já a Eq. (88), o termo

(xd(t)+ ld(t)+yd(t)+zd(t)+vd(t))/(xd(t)+ ld(t)+yd(t)) representa a mesma idéia para o caso

da coleira, em que o custo investido na sua distribuição seria ”concentrado”entre apenas

aqueles que seriam os indivı́duos de eleição para o uso da coleira. Finalmente, na Eq.

(89) (onde Cdiag representa o custo do diagnóstico por cão e Csac o custo do sacrifı́cio por

cão), o termo 1/(1− xd(t)− xC
d (t)) ”concentra”o custo de todos os diagnósticos realizados

entre aqueles que realmente seriam sacrificados e o termo (1− xd(t)− xC
d (t))/(ld(t)+ lCd (t)+

yd(t)+yC
d (t)) ”concentra”o custo total da eliminação de todos os cães entre apenas aqueles

que realmente contribuiriam para a manutenção da doença na população.

Apesar destas correções, para este trabalho foi dada a preferência de considerar

uma situação idealizada (conforme apresentado na secção 3.9) e esses ajustes sobre o

custos não foram adotados. Dado que as proporções das categorias populacionais são

apenas estimativas, há uma margem de erro inerente a elas. Portanto, a estimativa de

custos totais apresentada neste estudo pela Figura 18 (que foram baseadas neste cenário

idealizado) já embute uma margem de erro, que se ajustada conforme as Eq. (87), (88) e
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(89), poderia agregar uma margem de erro ainda maior85.

Uma outra simplificação que merece ressalva é com relação à dinâmica imuológica

do cão. Observe pela Tabela 2 que os parâmetros fd e qd (respectivamente taxa de recu-

peração de clinicamente doentes para latentes e Taxa de perda de imunidade (recupera-

dos para latentes)) foram assumidos como nulos. Na realidade, esta informação é difı́cil

de ser interpretada nos trabalhos que abordam o tema113. No momento, decidimos assu-

mir a situação mais simples, que foi fd = qd = 0.

Por fim, um último aspecto deve ser comentado. Em uma situação de campo,

nada impediria que mais de uma estratégia de controle fosse aplicada ao mesmo tempo.

Inclusive, considerar a avaliação de intervenções combinadas poderia melhorar a avaliação

econômica19. Dois estudos de autoria de Camargo-Neves23,57 apresentaram o impacto

(em diferentes protocolos experimentais) da aplicação simultânea do controle vetorial,

eliminação de cães positivos e da distribuição de coleiras impregnadas com deltametrina

4%. Embora existam na literatura métodos de otimização mais robustos e especı́ficos para

sistemas de equações diferenciais114–116, optamos por um procedimento mais simples que

propõe a avaliação do método ótimo. O desenvolvimento de um modelo de otimização

mais robusto, que leve em conta a ação simultânea de todas as estratégias de controle,

seria o próximo passo a ser proposto no progresso desta pesquisa.
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6 CONCLUSÕES

O modelo de otimização apresentado teve um resultado muito positivo na com-

preensão do impacto das estratégias de controle preventivo e nas modificações que elas

causariam sobre a dinâmica da leishmaniose visceral. Além disso, diante dos resultados

relativos à análise econômica e verificando estudos similares, o investimento em ativida-

des preventivas tende a envolver custos menores, se comparado com os custos de ativida-

des curativas.

E, em correspondência com os objetivos especı́ficos, considerando as estratégias

que foram capazes de diminuir o número diário de casos humanos notificados (R) (lem-

bramos que a estratégia de tratar cães doentes não gerou impacto na diminuição de R),

temos que:

1. O controle vetorial (aplicado por residência) (ξc) mostrou ser a estratégia

que causaria a diminuição mais rápida em R e, consequentemente, foi

também a que mais reduz os custos médico-hospitalares. Entretanto, foi

a estratégia de maior custo;

2. Segundo o modelo utilizado, os custos mı́nimos para se obter a redução

do número diário de casos notificados a 1/100 seriam de:

(1) USD 7, 30 × 108 para a eliminação de cães positivos a uma taxa de

ξd = 0, 04/dia;

(2) USD 8, 83 × 108 para o uso de coleiras impregnadas com inseticida

a uma taxa de θd = 0, 05/dia;

(3) USD 1, 53×109 para a vacinação canina a uma taxa υd = 0, 025/dia;

(4) USD 3, 23 × 1010 para o controle vetorial ξc = 0, 01/dia;

3. A estratégia de eliminar cães positivos foi a que apresentou o menor
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custo.
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culdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.. São Paulo; 2004.

[58] de Camargo-Neves VLF. Avaliação do emprego das coleiras impregna-

das com deltametrina 4% associada às medidas tradicionais de controle
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[104] Magalhães PA, Mayrink W, da Costa CA, Melo MN, Dias M, Batista S, et al. Kala-

azar in Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. Results of a prophylactic campaign. Inst

Med Trop S Paulo. 1980;22(4).

[105] Moreira-Junior ED, de Souza VMM, Sreenivasan M, Nascimento EG, de Carvalho

LP. Assessment of an optimized dog-culling program in the dynamics of canine

Leishmania transmission. Veterinary Parasitology. 2004;122(4):245–52.

[106] Costa CHN, Tapety CMM, Werneck GL. Control of visceral leishmaniasis in urban

areas: randomized factorial intervention trial. Revista da Sociedade Brasileira de

Medicina Tropical. 2007;40(4):415–19.

[107] de Souza VMM, da Silva Julião F, Neves RCS, Magalhães PB, Bisinotto TV,
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Apêndice

Os apêndices a seguir são informações complementares ao trabalho desenvol-

vido, que não foram incorporados ao longo do texto para não haver prejuı́zo de objetivi-

dade e clareza.
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Apêndice A - Resumo em chinês
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Apêndice A - Descrição das equações do modelo (sem as estratégias de controle)

Explicaremos sobre a estrutura do modelo esquematizado pela Figura 8 e das

respectivas equações, observando as categorias individualmente.

Começaremos pelas equações referentes à dinâmica da leishmaniose visceral so-

bre a população humana.

Humanos suscetı́veis (xh(t))

O princı́pio básico para a elaboração das equações é a mesma para todas elas.

Assim, iremos explicar com detalhes a respeito da dinâmica sobre a categoria de humanos

suscetı́veis, a fim de facilitar a compreensão da lógica inserida sobre as demais categorias.

Podemos considerar que o inı́cio da dinâmica da LVZ sobre a população humana

se inicia a partir do momento em que ocorre a transmissão do parasita L. d. chagasi ao

humano suscetı́vel. Em epidemiologia matemática, esta taxa de transmissão da doença

é indicada pela letra grega β. No caso da LVZ, tal transmissão é realizada pelo contato

(picada) de um mosquito. Porém, sabemos que nem todos os mosquitos são infectivos

e, portanto, uma proporção deles (s3(t)) é a que consideramos como infectivos. Assim,

podemos imaginar que a taxa de transmissão diária seja diretamente proporcional ao total

de picadas diárias ah geradas pelos mosquitos infectivos. Porém, apenas uma fração bh

dessas picadas tornam o humano suscetı́vel em latente (Eq. (90)).

β︸︷︷︸
1

dia

∼ bh︸︷︷︸
adimensional

ah︸︷︷︸
1

dia

S︸︷︷︸
adimensional

s3︸︷︷︸
adimensional

(90)

Portanto, a quantidade de humanos suscetı́veis que se infectam (ou seja, que

se tornam latentes) em um intervalo de tempo dt é bhahS (t)s3(t)xhdt. Somado a este

termo, temos também o decréscimo devido à mortalidade natural dos indivı́duos desta

categoria. Logo, para o mesmo intervalo de tempo dt, a categoria de humanos suscetı́veis
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decresce proporcionalmente à taxa de mortalidade µh, ou seja, µhXh(t)dt, (Xh sendo o

número absoluto de humanos suscetı́veis). Em outras palavras, a categoria de humanos

suscetı́veis apresenta um decréscimo de (bhahS (t)s3(t)xh + µhXh(t))dt a cada intervalo de

tempo dt.

Por outro lado, a categoria xh(t) também apresenta elementos de acréscimo. A

partir da categoria de humanos latentes lh(t), há um fluxo diário de indivı́duos que é pro-

porcional à taxa de recuperação espontânea (rhLh(t), onde Lh é o número absoluto de

humanos latentes - ”L”maiúsculo). Ideia semelhante ocorre com os humanos imunes que

revertem sua condição de recuperados proporcionalmente à taxa de perda de imunidade

(γdZh(t), com Zh o número absoluto de humanos imunes).

Por fim, há também o fluxo diário de entrada a este sistema. Biologicamente, este

fluxo representa o termo de entrada devido à natalidade e, basicamente, ele repõe as perdas

devido à mortalidade natural e à letalidade calazar especı́fica. Assim, consideramos que

este fluxo diário de entrada é proporcional à taxa de mortalidade natural (µhNh(t), onde

Nh é o total absoluto de humanos na população) e à taxa de letalidade calazar especı́fica

(αhYh(t), onde Yh é o total absoluto de humanos clinicamente doentes na população).

Ao final, em um intervalo de tempo dt, o acréscimo é dado por (µhNh(t)+rhLh(t)+

αhYh(t)+ γdZh(t))dt. Isso significa que a cada intervalo de tempo dt, a categoria de huma-

nos suscetı́veis aumenta desta quantidade.

Finalmente, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de su-

cetı́veis dXh (Xh sendo o número absoluto de humanos suscetı́veis) será:

dXh = (µhNh(t) + rhLh(t) + αhYh(t) + γdZh(t))dt (91)

−(bhahS (t)s3(t)xh + µhXh(t))dt

Dividindo a Eq. (91) por Nhdt e nomeando S (t)/Nh(t) = mh obtemos a Eq. (1).

Ressaltamos que ao dividirmos os valores absolutos das respectivas categorias pelo total

da população de humanos, nós obtemos as respectivas categorias em termos de proporção

(isto é, normalizados). Assim, quando utilizamos letras maı́usculas ”X”, ”L”, ”Y”e ”Z”,
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estamos nos referindo a valores absolutos, e quando utilizamos letras minúsculas, ”x”, ”l”,

”y”e ”z”, estamos nos referindo à respectiva proporção dessas categorias na população.

Este esclarecimento também é válido para as populações de cães e de mosquitos, que

explicaremos a seguir.

Humanos latentes (lh(t))

O crescimento diário da categoria de humanos latentes é modulado pela trans-

missão do parasita aos humanos suscetı́veis (bhahS (t)s3(t)xh), conforme descrito anterior-

mente. Porém, a diminuição desta categoria é modulada por quatro taxas. Em primeiro

lugar, há uma saı́da de indivı́duos desta categoria que é proporcional à taxa de mortali-

dade natural (µhLh(t)). Além disso, os humanos latentes podem seguir por três caminhos

diferentes: (1) eles pode retornar ao estado de humano suscetı́vel xh e, neste caso, o fluxo

é proporcional à taxa de recuperação espontânea (rhLh(t)); (2) eles podem sofrer com a

evolução da doença, passando a apresentar sinais e sintomas clı́nicos (categoria de hu-

manos clinicamente doentes yh), sendo o fluxo proporcional ao inverso do perı́odo de

incubação (φhLh(t)); (3) eles podem evoluir para estado de humano recuperado (imune)

zh e, neste caso, o fluxo é proporcional à taxa de recuperação dos latentes para imunes

(δhLh(t));

Portanto, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de latentes

dLh (Lh sendo o número absoluto de humanos suscetı́veis) será:

dLh = bhahS (t)s3(t)xhdt − (µh + rh + φh + δh)Lh(t)dt (92)

Dividindo a Eq. 92 por Nh(t)dt e nomeando S (t)/Nh(t) = mh obtemos a Eq. (2).

Humanos clinicamente doentes (yh(t))
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A categoria de humanos clinicamente doentes contém os humanos que sofreram

pela progressão clı́nica da doença. Assim, o fluxo diário de entrada é proporcional ao

termo φhLh(t), conforme descrito anteriormente. Porém, o fluxo de saı́da é modulado por

três taxas. Em primeiro lugar, temos a saı́da de indivı́duos devido à mortalidade natu-

ral (cujo princı́pio é o mesmo para as categorias de humanos suscetı́veis e de latentes):

µhYh(t). A outra saı́da é decorrente da letalidade calazar especı́fica (isto é, a morte devido

à doença) e é proporcional à taxa de letalidade para esta doença, αhYh(t). Por fim, os in-

divı́duos desta categoria podem se recuperar e se tornar imunes, fluxo que é proporcional

à taxa de recuperação dos clinicamente doentes para imunes, σhYh(t).

Logo, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de latentes

dYh (Yh sendo o número absoluto de humanos suscetı́veis) será:

dYh = φhLh(t)dt − (µh + αh + σh)Yh(t)dt (93)

Dividindo a Eq. (93) por Nh(t)dt, obtemos a Eq. (3).

Humanos recuperados (imunes) (zh(t))

A última categoria dentro desta sequência relativa à dinâmica da LVZ sobre a

população humana é a categoria de humanos recuperados (imunes). O humano infec-

tado pode se tornar imune a partir de sua condição de latente, δhLh(t), ou de clinicamente

doente, σhYh(t), conforme os fluxos diários provenientes das categorias comentadas ante-

riormente.

Já o fluxo diário de saı́da é dada pela reversão da condição de imune para sus-

cetı́vel, e este fluxo é proporcional à taxa de perda de imunidade, γhZh(t). Ainda, há

também as perdas devido à mortalidade natural dos indivı́duos, µhZh(t).

Assim, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de latentes

dZh (Zh sendo o número absoluto de humanos suscetı́veis) será:
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dZh = (δhLh(t) + σhYh(t))dt − (µh + γh)Zh(t)dt (94)

Dividindo a Eq. (94) por Nhdt, obtemos a Eq. (4).

A seguir, comentaremos sobre as equações referentes à dinâmica da leishmaniose

visceral sobre a população canina.

Cães suscetı́veis (xd(t))

A dinâmica da LVZ sobre a população de cães é muito similar àquela apresentada

para a população de humanos. Apenas alguns detalhes são acrescidos.

Em particular, no caso da categoria de cães suscetı́veis, o princı́pio básico para

descrever a dinâmica desta categoria é a mesma utilizada para o equivalente em humanos.

Portanto, podemos resumir dizendo que a mesma equação para a dinâmica da categoria

de humanos suscetı́veis pode ser utilizada para os cães suscetı́veis, com a diferença de

que devemos utilizar as taxas referentes à população de cães.

Assim, como resultado, obtemos a Eq. (5).

Cães latentes (ld(t))

Seguindo o curso natural da doença, temos a categoria de cães latentes ld(t). A

dinâmica que envolve esta categoria é muito próxima ao equivalente em humanos. Porém,

há o acréscimo de dois fluxos diários em relação ao similar em humanos.

O fluxo de entrada é basicamente o mesmo que o descrito para humanos. Con-

tudo há o acréscimo de um fluxo originário da categoria de cães clinicamente doentes

yd(t) que se recuperam, mas que mantém o status de fonte de infecção ld(t). Este fluxo
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é proporcional à taxa de recuperação de clinicamente doentes para latentes fd, portanto

fdYd(t). Ainda, há também um fluxo originário da categoria de cães imunes zd(t), que

perdem o status de imune e passam a se tornar fontes de infecção. Neste caso, o fluxo é

proporcional à taxa de perda de imunidade (de imunes para latentes) qd, logo qdZd(t). Já

o fluxo de saı́da se mantém basicamente o mesmo ao equivalente dos humanos latentes

Como resultado, obtemos a Eq. (6).

Cães clinicamente doentes (yd(t))

A diferença entre esta categoria e a equivalente em humanos é a adição de um

fluxo de saı́da. Este fluxo (comentado anteriormente) representa a recuperação de cães

clinicamente doentes yd(t), mas que mantém o status de fonte de infecção ld(t) (ou seja

fdYd(t)).

Como resultado, obtemos a Eq. (7).

Cães recuperados (imunes) (zd(t))

Por fim, em relação ao seu equivalente humano zh(t), a categoria de cães imunes

zd difere em sua dinâmica pelo acréscimo de um fluxo de saı́da. Este fluxo (explicado

anteriormente) se refere à perda do status de imune zd(t), passando para o status de cães

latentes ld(t), portanto, qdZd(t).

Assim, obtemos a Eq. (8).

Finalmente, comentaremos sobre a dinâmica da leishmaniose visceral sobre a

população de vetores.

Mosquito não-infectado (s1(t))
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Esta categoria da população de mosquitos se equivale a categoria de suscetı́veis

das populações de humanos e de cães. Porém, há algumas diferenças em termos estrutu-

rais sobre o desenvolvimento dos termos que modulam a sua dinâmica.

O fluxo diário de entrada contém o mesmo princı́pio daquele aplicado para as

categorias de sucetı́veis. Basicamente, o fluxo de entrada tem por finalidade repor os

indivı́duos nesta população. Assim, dado que a população é constante, as entradas são

numericamente equivalentes às saı́das. Por essa ótica, as saı́das desse sistema são pro-

porcionais à taxa de mortalidade natural µs (ou seja, µsNs, onde Ns é o total absoluto de

mosquitos na população).

Por outro lado, o fluxo diário de saı́da é composto por duas vias. Uma delas é a

mortalidade natural. Matematicamente, este fluxo é proporcional à taxa de mortalidade

natural, µsS 1(t).

A outra via de saı́da representa a infecção do mosquito pelo parasita. Essa

infecção ocorre no momento da picada de um mosquito não-infectado s1(t) sobre cães

latentes ld(t) ou clinicamente doentes yd(t). Se considerarmos que a frequência de picadas

diárias é dada por ad e que apenas uma proporção de picadas efetivamente levam ao es-

tado de mosquito infectado (cl, para o caso do contato com cães latentes, e cy, para o caso

dos cães clinicamente doentes), então o fluxo de saı́da devido ao processo de infecção do

mosquito é dado por ad(clld(t) + cyyd(t))S 1(t).

Assim, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de mosquitos

não infectados dS 1 (S 1(t) sendo o número absoluto de mosquitos não-infectados) será:

dS 1 = µhNs(t)dt − (µs + ad(clld(t) + cyyd(t)))S 1(t)dt (95)

Dividindo a Eq. (95) por Nsdt, obtemos a Eq. (9).

Mosquito infectado, porém não-infectivo (s2(t))
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Seguindo o curso natural da doença, ao ser infectado, o mosquito passa a um

estágio de latência antes de se tornar infectivo (isto é, transmissor do parasita).

Nesta categoria, o fluxo diário de entrada é representado pela via de saı́da dada

pela infecção dos mosquitos não-infectados s1, ou seja ad(clld(t) + cyyd(t))S 1(t).

O fluxo diário de saı́da é dado por duas vias. Uma delas é a mortalidade natural,

da mesma forma que ocorre para a categoria dos mosquitos não-infectados s1. Matemati-

camente, este fluxo é dado por µsS 2(t).

A outra via é dada pela progressão dos mosquitos desta categoria para o estágio

de infectivos. Entretanto, na dinâmica desta categoria, há o envolvimento do termo τ

(perı́odo de incubação extrı́nseco), que numericamente equivale a cerca da metade da ex-

pectativa de vida das mosquitos. Biologicamente, este termo significa que somente após

τ dias a partir do contato do mosquito não-infectado com o cão latente ou clincamente

doente é que o mosquito passará a ser infectivo (isto é, transmissor). Assim, para tradu-

zirmos este efeito biológico em termos matemáticos, incorporamos o efeito da defasagem

nas variáveis envolvidas (termos com atraso, isto é, aqueles com o argumento (t − τ)).

Como resultado final, o termo de saı́da desta via é o mesmo termo de entrada, porém

referente a τ dias atrás. Logo, obtemos ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))S 1(t − τ).

Um último detalhe deve ser ressaltado. Por hipótese, a partir do instante em que o

mosquito se infecta, há uma probabilidade de que ele sobreviva até se tornar infectivo. Em

outras palavras, a presença de um perı́odo de incubação extrı́nseco do parasita no vetor

implica em um termo de exponencial negativo na transição de infectado para infectivo.

Este termo exponencial (e−µsτ) representa esta probabilidade de um mosquito infectado

sobreviver até se tornar infectivo9. Portanto, o fluxo de mosquitos que efetivamente se

tornam infectivos é representado por ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))S 1(t − τ)e−µsτ.

Logo, para um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de mosquitos

infectados dS 2 (S 2(t) sendo o número absoluto de mosquitos infectados) será:

dS 2 = ad(clld(t) + cyyd(t))S 1(t)dt − µsS 2(t)dt (96)

−ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))S 1(t − τ)e−µsτdt
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Dividindo a Eq. (96) por Nsdt, obtemos a Eq. (10).

Mosquito infectado, porém infectivo (s3(t))

O último estágio da dinâmica da infecção sobre os mosquitos ocorre a partir do

momento em que eles se tornam infectivos s3(t). A dinâmica desta categoria é modulada

pelo fluxo de entrada (referente a saı́da da categoria s2(t)), ad(clld(t−τ)+cyyd(t−τ))S 1(t−

τ)e−µsτ, enquanto que o de saı́da é dada pela mortalidade natural aplicada a esta categoria,

µsS 3(t).

Considerando um dado intervalo de tempo dt, a variação da categoria de mosqui-

tos infectivos dS 3 (S 3(t) sendo o número absoluto de mosquitos infectados) será:

dS 3 = ad(clld(t − τ) + cyyd(t − τ))S 1(t − τ)e−µsτdt − µsS 3(t)dt (97)

Dividindo a Eq. (97) por Nsdt, obtemos a Eq. (11).
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Apêndice B - Descrição das equações do modelo (com as estratégias de controle)

Descreveremos a seguir a dinâmica envolvida em cada categoria considerando a

inclusão das estratégias de controle.

Modificações sobre a população de cães

Cães suscetı́veis sem coleira (xd(t))

Com a adição das estratégias de controle, a categoria de cães suscetı́veis passa a

sofrer alterações no fluxo de saı́da e de entrada.

Em relação ao modelo com as estratégias de controle, além do fluxo de saı́da

devido à transmissão do parasita aos sucetı́veis (bdadmd s3(t)xd(t)), agora temos também

o fluxo diário de aplicação de coleiras e de vacinas. Estes dois fluxos são proporcionais

às respectivas taxas de encoleiramento θd e de vacinação υd (lembrando que apenas uma

proporção εv de cães vacinados efetivamente adquire imunidade). Portanto, o novo fluxo

de saı́da passa a ser (bdadmd s3(t) + θd + εvυd)xd(t).

Por outro lado, o fluxo de entrada também passa por algumas modificações. O

princı́pio da reposição de cães por recrutamento devido à (1) mortalidade natural e (2) le-

talidade calazar especı́fica permanece o mesmo. Entretanto, no caso da letalidade calazar

especı́fica, a reposição passa a ser proporcional também à categoria de cães clinicamente

doentes encoleirados yC
d (t). Ainda com relação à reposição por recrutamento, também

consideramos a reposição devido aos cães eliminados por serem positivos para a LVZ.

Esta reposição é proporcional à taxa de eliminação de cães ξd e está vinculada a todos as

categorias soropositivas para o parasita (neste caso, as únicas categorias que não conside-

ramos soropositivas são a de suscetı́veis xd(t) e xC
d (t)). Portanto, o fluxo de entrada devido

ao recrutamento é definido por µd(1 − xd(t)) + ξd(1 − xd(t) − xC
d (t)) + αd(yd(t) + yC

d (t)).
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Além do fluxo de entrada por recrutamento, há também novos fluxos a serem con-

siderados. Primeiramente, há o fluxo devido ao tratamento de cães clinicamente doentes

(sem coleira), que eliminam a parasitemia e se tornam suscetı́veis. Este fluxo é propor-

cional à taxa de tratamento ωd. Porém, este fluxo está sujeito à proporção de cães que

não desiste do tratamento ψd e da proporção de cães que consegue eliminar a parasitemia

1 − ck. Portanto, este fluxo é dado por (1 − ck)ψdωdyd(t).

Há também o fluxo de entrada devido à perda de efetividade da coleira e da va-

cina. No caso da perda da efetividade da coleira, isso ocorre devido a duas taxas: a perda

fı́sica da coleira ζc e ao decaimento natural devido à perda de atividade da deltametrina

uc. Portanto, este fluxo é proporcional a essas duas taxas e envolve a categoria de cães

suscetı́veis e encoleirados xC
d (t). Já no caso da perda da efetividade da vacina, o princı́pio

é basicamente o mesmo, sendo que neste caso consideramos o decaimento natural devido

à perda da atividade, pd. Assim, este fluxo é proporcional à taxa pd e está relacionado à

categoria de cães vacinados vd. Logo, o fluxo de entrada devido à perda de efetividade

dessas duas estratégias é dada por (ζc + uc)xC
d (t) + pdvd(t).

Logo, a Eq. (5) passa a ser modificada para (12).

Cães suscetı́veis com coleira (xC
d (t))

A categoria de cães suscetı́veis com coleira é uma espécie de categoria similar a

de cães suscetı́veis sem coleira. Porém, ela apresenta algumas diferenças no seus fluxos

de entrada e de saı́da.

Um dos fluxos de entrada é proporcional à taxa de aplicação de coleiras em cães

suscetı́veis e está relacionado a esta categoria. Portanto, este fluxo é dado por θd xd(t). As

outras vias de entrada estão relacionadas a fluxos originários de outras categorias enco-

leiradas. Assim, há a recuperação de cães latentes encoleirados para suscetı́veis rdld(t)

e a perda de imunidade de cães recuperados encoleirados para suscetı́veis γdzd(t). Há

também o fluxo de cães clinicamente doentes, porém encoleirados, que são tratados e que

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 162 Universidade de São Paulo

eliminam a parasitemia, portanto (1 − ck)ψdωdyC
d (t). Finalmente, temos também os cães

encoleirados que também optam por ser vacinados, mas que passam pelo decaimento do

efeito da vacinação pd, tornando-se cães suscetı́veis encoleirados pdvC
d (t).

Por outro lado, o fluxo de saı́da apresenta algumas diferenças em relação a sua

categoria similar sem coleira. Primeiramente, observamos a saı́da de indivı́duos devido à

mortalidade natural, µd xC
d (t). Em seguida, cães suscetı́veis encoleirados podem optar por

uma proteção adicional, como a vacinação. Neste caso, a saı́da desta categoria para a ca-

tegoria de vacinados com coleira vC
d (t) é proporcional à taxa de vacinação, à proporção de

cães que efetivametne adquirem a imunidade e à categoria de cães suscetı́veis, mas enco-

leirados, εvυd xC
d (t). Há também a saı́da de indivı́duos devido à perda fı́sica da coleira e ao

decaimento do efeito da deltametrina impregnada na coleira, portanto (uc+ζc)xC
d (t). Final-

mente, apesar dos cães suscetı́veis estarem encoleirados, a coleira não oferece proteção

100% eficaz. Portanto, uma parcela dos cães encoleirados (1 − εc) ainda permanece ex-

posta à picada do mosquito e pode se tornar latente. Esse mecanismo pode ser traduzido

para o nosso modelo pelo mesmo termo utilizado para representar o processo de trans-

missão do parasita aos sucetı́veis (1 − εc)bdadmd s3(t)xC
d (t).

Logo, temos que a dinâmica desta categoria de cães suscetı́veis e encoleirados é

dada pela Eq. (13).

Cães latentes sem coleira (ld(t))

A dinâmica dos cães latentes sem coleira sofre algumas modificações ao incor-

porar o efeito das estratégias de controle.

Uma das vias de entrada se mantém a mesma, isto é, bdadmd s3(t)xd(t). Há

também, uma via correspondente àquela devido à perda da atividade da coleira (simi-

lar ao que foi comentado para o caso da categoria de cães suscetı́veis sem a coleira xC
d (t)).

Portanto, o fluxo de entrada devido a esta perda da atividade é proporcional à taxa de perda

fı́sica ζc e à taxa de decaimento da efetividade da coleira uc, além de depender também
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da categoria de cães latentes, porém encoleirados, (ζc + uc)lCd (t). Por fim, há também uma

via de entrada nova devido ao tratamento de cães clinicamente doentes que não elimina

a parasitemia, ckψdωdyd(t). Também devem ser considerados (1) o fluxo de entrada de-

vido a cães clinicamente doentes que se recuperam espontâneamente para latentes fdyd(t)

e (2) os cães imunes que perdem a imunidade para a categoria de latentes qdzd(t). Logo,

o fluxo de entrada para esta categoria é dada por bdadmd s3(t)xd(t) + (ζc + uc)lCd (t) + ( fd +

ckψdωd)yd(t) + qdzd(t).

Já o fluxo de saı́da é basicamente o mesmo que aquele considerado para o caso

sem as estratégias de controle. Neste caso, há a adição da aplicação do encoleiramento e

da eliminação dos cães positivos. Assim, o fluxo de saı́da é dada por (µd + rd + δd + φd +

ξd + θd)ld(t).

Logo, temos que a dinâmica desta categoria de cães latentes sem coleira passa a

ser modificada da Eq. (6) para (14).

Cães latentes com coleira (lCd (t))

No caso dos cães latentes com coleira, a dinâmica é composta por quatro vias de

entrada. Uma delas corresponde à aplicação da coleira sobre os cães latentes, θdld(t). As

outras são originadas de categorias em que os cães já estão com a coleira. Assim, há aque-

les animais suscetı́veis que, mesmo usando a coleira, acabam se infectando pela picada do

mosquito, (1 − εc)bdadmd s3(t)xC
d (t). Da categoria de cães clinicamente doentes que usam

a coleira, os animais ou podem ser tratados, sem se livrar da parasitemia, ckψdωdyd(t),

ou podem se recuperar espontaneamente, passando para a categoria de latentes, fdyd(t).

Finalmente, os cães imunes que utilizam coleira podem perder a imunidade e migrar para

a categoria de cães latentes, qdzd(t). Portanto, o fluxo de entrada para esta categoria é dada

por θdld(t) + (1 − εc)bdadmd s3(t)xC
d (t) + ( fd + ckψdωd)yd(t) + qdzd(t).

Com relação às saı́das, são basicamente as mesmas do fluxo de saı́da da categoria

de cães latentes ld(t) (Eq. (6)). Entretanto, para esta categoria de cães latentes com coleira,
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há três fluxos de saı́da adicionais: (1) eliminação de cães positivos, (2) perda fı́sica da

coleira e (3) decaimento da eficácia da coleira. Portanto, o fluxo de saı́da desta categoria

é dada por (ξd + µd + ζc + uc + rd + δd + φd)lCd (t).

Logo, a dinâmica da categoria de cães latentes com coleira é determinada pela

Eq. (15).

Cães clinicamente doentes sem coleira (yd(t))

Seguindo a evolução da dinâmica, a categoria de cães clinicamente doentes apre-

senta uma dinâmica muito próxima da apresentada pela Eq. (7).

Neste caso, o fluxo de entrada apresenta dois fluxos adicionais. Estes dois flu-

xos adicionais se referem à inatividade da coleira dos cães clinicamente doentes que a

utilizam. Logo, este fluxo é proporcional à perda fı́sica da coleira e à perda da atividade

da deltametrina, (ζc + uc)yC
d (t). Portanto, o fluxo de entrada para esta categoria se torna

φdld(t) + (ζc + uc)yC
d (t).

Já o fluxo de saı́da ganha o acréscimo de três vias novas: (1) o animal cli-

nicamente doente pode ser sacrificado (ξdyd(t)), (2) pode adquirir a coleira (θdyd(t)),

ou (3) pode ser tratado (ψdωdyd(t)). Contudo, o animal desta categoria quando é tra-

tado, ele pode ou não eliminar a parasitemia. Portanto, o fluxo de saı́da é dado por

( fd + µd + α + σd + θd + ξd + ψdωd)yd(t).

Logo, a dinâmica da categoria de cães clinicamente doentes sem coleira é alte-

rada da Eq. (7) para (16).

Cães clinicamente doentes com coleira (yC
d (t))

A dinâmica desta categoria é muito similar à de cães clinicamente doentes sem

coleira yd(t). Entretanto, há uma pequena diferença nos fluxos de entrada e de saı́da.

Comparando com a categoria de cães clinicamente doentes sem coleira yd(t), há

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 165 Universidade de São Paulo

uma troca de posição entre duas vias de fluxo. Enquanto a aplicação de coleira é uma via

de saı́da para yd(t), esta passa a ser a via de entrada para a categoria de cães clinicamente

doentes com coleira yC
d (t). Por outro lado, a perda de atividade da coleira é uma via de

entrada para yd(t), ao passo que ela é uma via de saı́da para yC
d (t). O restante das vias de

fluxo permanecem as mesmas.

Assim, a dinâmica da categoria de cães clinicamente doentes com coleira é de-

terminada pela Eq. (17).

Cães recuperados (imunes) sem coleira (zd(t))

A dinâmica da categoria de cães recuperados é dependente da entrada de in-

divı́duos infectados de outras categorias ou que perdem a coleira, e da saı́da de indivı́duos

que perdem a imunidade ou que adquirem a coleira.

O fluxo de entrada é dependente de quatro vias. Duas delas são relativas à

aquisição da imunidade pelo cão infectado. Assim, cães latentes ld(t) e cães clinica-

mente doentes yd(t) adquirem imunidade proporcionalmente a uma taxa de recuperação

espontânea, δd e σd, respectivamente. Além disso, há também os cães imunes que perdem

a coleira ou que a coleira perde a eficiência. Portanto, os cães imunes com a coleira zC
d (t)

passam a migrar para a categoria de imunes sem a coleira zd(t) proporcionalmente à taxa

ζc (perda fı́sica da coleira) e à taxa uc (decaimento da atividade da deltametrina). Logo, o

fluxo de entrada é dado por δdld(t) + σdyd(t) + (ζc + uc)zC
d (t).

Em contrapartida, o fluxo de saı́da é similar ao apresentado para a Eq. (8). Entre-

tanto, há o acréscimo de duas vias adicionais. Os cães imunes também estariam sujeitos

a serem eliminados, pois seriam soropositivos aos testes de diagonósticos oficiais. Além

disso, os cães imunes desta categoria também estariam sujeitos ao uso da coleira. Logo,

o fluxo de saı́da é dado por (qd + µd + γd + θd + ξd)zd(t).

Por fim, temos que a dinâmica da categoria de cães imunes sem coleira é modifi-

cada da Eq. (8) para (18).
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Cães recuperados (imunes) com coleira (zC
d (t))

A dinâmica relacionada aos cães imunes com coleira yC
d (t) é bastante similar a

categoria análoga sem a coleira yd(t).

Ao passo que os cães imunes sem coleira passam a ser encoleirados, este processo

se torna um dos componentes do fluxo de entrada para a categoria de cães imunes com

coleira yC
d (t). Portanto, o fluxo de entrada se modifica para δdlCd (t) + σdyC

d (t) + θdzd(t).

E, de forma oposta, dois componentes do fluxo de entrada da categoria de cães

imunes sem coleira ((ζc + uc)zC
d (t)) é uma das vias de saı́da da categoria de cães imunes

com coleira. Logo, temos que o fluxo de saı́da total se torna (qd+µd+γd+ζ+uc+ξd)zC
d (t).

Assim, a dinâmica da categoria de cães imunes com coleira é determinada pela

Eq. (19).

Cães vacinados sem coleira (vd(t))

A categoria de cães vacinados vd(t) é uma categoria nova que está sendo inclusa

em nosso modelo a partir de agora. Estrategicamente, esta categoria tem por finalidade

diminuir a quantidade de cães suscetı́veis expostos à picada do mosquito infectivo e que

possam se tornar latentes.

O fluxo de entrada para esta categoria é composta por duas vias. Uma delas diz

respeito à vacinação de cães suscetı́veis sem coleira (xd(t)), sendo proporcional à taxa de

vacinação e à fração de cães que se tornam efetivamente imunes (εvυd xd(t)). A outra via

de entrada está relacionada aos cães vacinados e que também estão encoleirados (vC
d (t)),

mas que passam a perder a atividade da coleira, (ζc + uc)vC
d (t). Assim, o fluxo de entrada

é dado por εvυd xd(t) + (ζc + uc)vC
d (t).

E, no caso do fluxo de saı́da, temos quatro fatores envolvidos. Uma vez vacinado

e imune, o cão pode emigrar desta categoria devido à (1) mortalidade natural, (2) perda
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da eficácia da vacinação, (3) aplicação de coleira e (4) ao sacrifı́cio. Lembramos que os

cães vacinados também são passı́veis de serem eliminados, pois estamos assumindo que

os métodos de diagnóstico não são capazes de diferenciar o anticorpo de cães infectados

daqueles vacinados117. Portanto, o fluxo de saı́da é dado por (pd + µd + θd + ξd)vd(t)

Assim, a dinâmica da categoria de cães vacinados sem coleira é determinada pela

Eq. (20).

Cães vacinados com coleira (vC
d (t))

A dinâmica da categoria de cães vacinados com coleira vC
d (t) é parecida com a

dos vacinados sem coleira vd(t).

O fluxo de entrada é semelhante, porém, com algumas diferenças. Os cães va-

cinados que pertencem a esta categoria podem ser provenientes da categoria de cães sus-

cetı́veis com coleira xC
c (t), que foram vacinados, ou dos cães vacinados vd(t), que recebe-

ram coleira. Portanto, o fluxo de entrada é dado por εvυd xC
d (t) + θdvd(t).

Já o fluxo de saı́da é composto pelos mesmos componentes do análogo sem a

coleira. Porém, enquanto na categoria de cães vacinados sem a coleira, uma das vias de

saı́da é devido à aplicação da coleira, no caso dos cães vacinados com coleira, há uma

via de saı́da devido à perda da atividade da coleira. Portanto, o fluxo de saı́da é dado por

(pd + µd + ζc + uc + ξd)vC
d (t).

Logo, a dinâmica da categoria de cães vacinados com coleira é determinada pela

Eq. (21).

Modificações sobre a população de mosquitos

As modificações relativas a esta população são simples e descreveremos em pou-

cas palavas.

Das cinco estratégias de controle, uma age sobre a população de mosquitos: o
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controle da população de vetores (ξs). Em nosso modelo, a premissa adotada é que o con-

trole da população de vetores é baseada no aumento da taxa de mortalidade. O aumento

da mortalidade é consequência das ações de saneamento ambiental e do controle quı́mico

(por exemplo, por meio da aspersão do inseticida nas áreas infestadas pelos mosquitos).

Por fim, este acréscimo à taxa de mortalidade natural é representada por ξs, sendo que a

taxa de mortalidade total nesta população passa a ser µs + ξs.

Outra observação importante é a respeito da presença de novas fontes de infecção.

Dado que o colar não é 100% eficaz, temos que tanto cães latentes e clinicamente doen-

tes que usam a coleira ainda continuam expostos (embora em menor grau) à ação do

mosquito. Assim, a contribuição dessas duas novas categorias (isto é, (1 − εc)(cllCd (t) +

cyyC
d (t))) devem ser somadas àquelas já descritas e que não utilizam a coleira. Logo,

clld(t) + cyyd(t) + (1 − εc)(cllCd (t) + cyyC
d (t)).
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Apêndice C - Descrição do cálculo dos pontos de equilı́brio

Pelo aspecto biológico do sistema, temos que a população de humanos apenas

adquire o parasita leishmania. Já a população de cães tanto adquire quanto transmite o

parasita para a população de flebotomı́neos. Por fim, a população de mosquitos adquire

o parasita apenas pela população de cães (fonte de infecção), mas transmite para cães

e humanos. Portanto, observamos que as densidades de equilı́brio da população de hu-

manos depende diretamente dos equilı́brios da população de mosquitos. Sendo assim,

nosso cálculo dos pontos de equilı́brio se inicia considerando as populações de cães e de

mosquitos.

Devemos fazer aqui uma breve observação é com relação aos termos com atraso.

Quando o sistema entra em estado de equilı́brio, o valor numérico de uma determinada

categoria (por exemplo, ld(t)) τ dias atrás (em relação a um instante de tempo t) será o

mesmo que o do próprio instante de tempo t. Assim, adotamos para o cálculo dos pontos

de equilı́brio que f (t − τ) = f (t).

Uma segunda observação importante é que a dinâmica da doença na população de

cães depende da categoria s3(t), que é a categoria dos mosquitos que transmite o parasita

para esta população. Por outro lado, a dinâmica sobre a população de mosquitos depende

da presença das fontes de infecção, em particular, das categorias ld(t), lCd (t), yd(t) e yC
d (t).

Portanto, para que possamos obter um único sistema composto por categorias de uma

única população, devemos (1) descrever os pontos de equilı́brio das categorias ld(t), lCd (t),

yd(t) e yC
d (t) em termos de s3(t), ou (2) obter os pontos de equilı́brio de s3(t) em termos de

ld(t), lCd (t), yd(t) e yC
d (t). Por uma mera questão de conveniência, optamos pelo primeiro

método.

Assim, iniciaremos pela população de cães.

Pontos de equilı́brio referentes à população canina
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A população de cães é composta por 10 categorias (Eq. (12) a (21)). Porém, para

determinar os pontos de equilı́brio não triviais devemos substituir uma das 10 equações

pela condição:

1 = xd + xC
d + ld + lC

d + yd + yC
d + zd + zC

d + vd + vC
d (98)

A Eq. (98) deve substituir qualquer uma das Eq. (12) a (21). Aqui, substituire-

mos a Eq. (12), por ser considerada a mais complexa entre as 10 equações.

A fim de simplificar os cálculos, vamos adotar que:

a1 = ξd + θd + rd + δd + µd + φd (99)

a2 = fd + ckψdωd (100)

a3 = ξd + ζc + uc + µd + rd + δd + φd (101)

a4 = ζc + uc (102)

a5 = fd + σd + αd + µd + θd + ξd + ψdωd (103)

a6 = fd + σd + αd + µd + ζc + uc + ξd + ψdωd (104)

a7 = qd + γd + µd + θd + ξd (105)

a8 = qd + γd + µd + ζc + uc + ξd (106)

a9 = pd + µd + ξd + θd (107)

a10 = pd + µd + uc + ζc + ξd (108)

a11 = ξd + µd (109)

a12 = (1 − ck)ψdωd (110)

Inicialmente, podemos determinar os pontos de equilı́brio ld, lC
d e vd diretamente

das Eq. (16), (17) e (20).
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ld =
a5yd − a4yC

d

φd
(111)

lC
d =

a6yC
d − θdyd

φd
(112)

vd =
a4vC

d + εvυdxd

a9
(113)

Substituindo Eq. (111), (112) e (113) sobre as demais equações, temos:

b1 = fd + σd + αd + µd + ξd + ψdωd (114)

1 =

(
1 +

εvυd

a9

)
xd + xC

d +

(
1 +

b1

φd

)
(yd + yC

d ) + zd + zC
d +

(
1 +

a4

a9

)
vC

d (115)

0 = θdxd − ((1 − εc)bdadmds3 + εvυd + a4 + µd)xC
d −

rdθd

φd
yd (116)

+

(
a12 +

rda6

φd

)
yC

d + γdzC
d + pdvC

d

0 = bdadmds3xd +

(
a2 −

a5a1

φd
− a4θd

φd

)
yd +

(
a1a4

φd
+

a6a4

φd

)
yC

d + qdzd (117)

0 = (1 − εc)bdadmds3xC
d +

(
a5θd

φd
+

a3θd

φd

)
yd +

(
a2 −

a4θd

φd
− a3a6

φd

)
yC

d (118)

+qdzC
d

0 =

(
δda5

φd
+ σd

)
yd −

δda4

φd
yC

d − a7zd + a4zC
d (119)

0 =

(
δda6

φd
+ σd

)
yC

d −
δdθd

φd
yd + θdzd − a8zC

d (120)

0 =
θdεvυd

a9
xd + εvυdxC

d +

(
θda4

a9
− a10

)
vC

d (121)

Agora, com algumas manipulações algébricas, podemos isolar zC
d e vC

d das Eq.
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(120) e (121), respectivamente.

vC
d =

εvυd(θdxd + (a11 + pd + θd)xC
d )

(pd + a11)(a10 + θd)
(122)

zC
d =

(δda6 + φdσd)yC
d − θdδdyd + φdθdzd

φda8
(123)

Então, substituindo Eq. (122) e (123) nas Eq. (115) a (119), temos:

1 =

(
a9 + εvυd

a9
+

(a9 + εvυd)εvυdθd

a9(pd + a11)(a10 + θd)

)
xd +

pd + a11 + εvυd

pd + a11
xC

d (124)

+

(
φd + b1

φd
+
θdδd

φda8

)
yd +

(
φd + b1

φd

)
yC

d +

(
a6δd + φdσd

φda8

)
yC

d +

(
a8 + θd

a8

)
zd

0 =
θd((pd + a11)(a10 + θd) + pdεvυd)

(pd + a11)(a10 + θd)
xd +

pdεvυda9

(pd + a11)(a10 + θd)
xC

d (125)

−((1 − εc)bdadmds3 + εvυd + µd + a4)xC
d −

θd(a8rd + γdδd)
φda8

yd

+

(
γd(a6δd + φdσd)

φda8
+

a12φd + rda6

φd

)
yC

d +
γdφdθd

φda8
zd

0 = bdadmds3xd +

(
a2 −

(a5a1 − a4θd)
φd

)
yd +

a4(a6 + a1)
φd

yC
d + qdzd (126)

0 = (1 − εc)bdadmds3xC
d +

(
(a6 + a1)θd

φd
− qdδdθd

φda8

)
yd (127)

+

(
a2yC

d −
a4θd

φd
− a3a6

φd
+

(a6δd + φdσd)qd

φda8

)
yC

d +
qdθd

a8
zd

0 =

(
δda5 + φdσd

φd
− a4θdδd

φda8

)
yd +

(c1δd + φdσd)a4

φda8
yC

d +

(
a4θd

a8
− a7

)
zd (128)

A partir da Eq. (128), podemos isolar zd.

c1 = fd + σd + αd + ψdωd − qd − γd (129)

zd =
(δda5 + φdσd)a8 − a4θdδd

(a7a8 − a4θd)φd
yd +

(c1δd + φdσd)a4

(a7a8 − a4θd)φd
yC

d (130)
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Antes de prosseguirmos, vamos renomear os termos:

d1 =

(
(a6 + a1)a8 − qdδd +

qd((δda5 + φdσd)a8 − a4θdδd)
a7a8 − a4θd

) (
θd

φda8

)
(131)

d2 = (a2φd − a4θd − a3a6)a8 + (a6δd + φdσd)qdφda8 (132)

+
qdθd(c1δd + φdσd)a4

a8(a7a8 − a4θd)φd

d3 =
a9 + εvυd

a9
+

(a9 + εvυd)εvυdθd

a9(pd + a11)(a10 + θd)
(133)

d4 =
pd + a11 + εvυd

pd + a11
(134)

d5 =
φd + b1

φd
+
θdδd

φda8
+

(a8 + θd)(δda5 + φdσd)
φd(a7a8 − a4θd)

(135)

− (ζc + uc)θdδd(a8 + θd)
φda8(a7a8 − (ζc + uc)θd)

d6 =
(φd + b1)a8

φda8
+

a6δd + φdσd

φda8
+

(a8 + θd)a4(c1δd + φdσd)
a8(a7a8 − a4θd)φd

(136)

d7 =
θd((pd + a11)(a10 + θd) + pdεvυd)

(pd + a11)(a10 + θd)
(137)

d8 =
pdεvυda9

(pd + a11)(a10 + θd)
− εvυd − a4 − µd (138)

d9 =
γdθd(δda5 + φdσd)

(a7a8 − a4θd)φd
− γdθd(ζc + uc)θdδd

a8(a7a8 − a4θd)φd
− θd(a8rd + γdδd)

φda8
(139)

d10 =
γd(a6δd + φdσd)

φda8
+

(1 − ck)ψdωdφd + rda6

φd
(140)

+
γdθd(c1δd + φdσd)(ζc + uc)

a8(a7a8 − a4θd)φd

d11 = a2 −
a5a1

φd
− a4θd

φd
+

qd(δda5 + φdσd)a8

(a7 − a4θd)φd
− qda4θdδd

(a7 − a4θd)φd
(141)

d12 =
(a6 + a1)a4

φd
+

qd(c1δd + φdσd)a4

(a7a8 − a4θd)φd
(142)
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Substituindo Eq. (130) nas Eq. (124), (125), (126) e (127), temos:

1 = d3xd + d4xC
d + d5yd + d6yC

d (143)

0 = d7xd + (d8 − (1 − εc)bdadmd s3)xC
d + d9yd + d10yC

d (144)

0 = bdadmdxd + d11yd + d12yC
d (145)

0 = (1 − εc)bdadmds3xC
d + d1yd + d2yC

d (146)

A partir da Eq. (146), podemos obter yC
d :

yC
d = −

(1 − εc)bdadmds3xC
d + d1yd

d2
(147)

Substituindo Eq. (147) nas Eq. (143), (144) e (145), temos:

1 = d3xd + d4xC
d +

(
d5 −

d6d1

d2

)
yd −

d6(1 − εc)bdadmds3

d2
xC

d (148)

0 = d7xd +

(
d8 −

(
1 +

d10

d2

)
(1 − εc)bdadmds3

)
xC

d +

(
d9 −

d10d1

d2

)
yd (149)

0 = bdadmds3xd +

(
d11 −

d12d1

d2

)
yd −

d12

d2
(1 − εc)bdadmds3xC

d (150)

A partir da Eq. (150), obtemos yd:

yd =
(d12(1 − εc)xC

d − d2xd)bdadmds3

d11d2 − d12d1
(151)

Novamente, simplificaremos os termos:

f1 =
d5d2 − d6d1

d11d2 − d12d1
(152)

f2 =
(d5d2 − d6d1)d12

d2(d11d2 − d12d1)
− d6

d2
(153)
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f3 =
d9d2 − d10d1

d11d2 − d12d1
(154)

f4 =
(d9d2 − d10d1)d12

d2(d11d2 − d12d1)
− 1 − d10

d2
(155)

Portanto, substituindo Eq. (151) nas Eq. (148) e (149), obtemos:

1 = (d3 − f1bdadmds3)xd + (d4 + f2(1 − εc)bdadmds3)xC
d (156)

0 = (d7 − f3bdadmds3)xd + (d8 + f4(1 − εc)bdadmds3)xC
d (157)

A partir das Eq. (156) e (157), pode-se obter todos os pontos de equilı́brio das

categorias da população de cães em termos dos parâmetros e do ponto de equilı́brio da

categoria s3. Portanto, obtemos (Eq. (30) e (31)):

xC
d =

d7 − f3bdadmds3

g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3

xd = −
d8 + f4(1 − εc)bdadmds3

g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3

onde:

g1 = ( f1 f4 − f2 f3)(1 − εc) (158)

g2 = ( f2d7 − d3 f4)(1 − εc) + f1d8 − d4 f3 (159)

g3 = d4d7 − d3d8 (160)

As categorias yd e yC
d passam a ser (Eq. (32) e (33)):

yd =

(
h1 + h2(1 − εc)bdadmds3

h3(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3
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yC
d = −

(
d1h1 + h3(1 − εc)d7 + (d1h2 − h3 f3)(1 − εc)bdadmds3

d2h3(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3

onde:

h1 = d12d7(1 − εc) + d8d2 (161)

h2 = f4d2 − f3d12 (162)

h3 = d11d2 − d12d1 (163)

A categoria zd se torna (Eq. (34)):

zd =

(
j2 + j3(1 − εc)bdadmds3

j1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3

onde:

j1 = (a7a8 − a4θd)varphidd2h3 (164)

j2 = ((δda5 + φdσd)a8 − a4θdδd)d2h1 (165)

−(c1δd + φdσd)a4(d1h1 + h3(1 − εc)d7)

j3 = ((δda5 + φdσd)a8 − a4θdδd − (c1δd + φdσd)a4(d1h2 − h3 f3))d2h2 (166)

Para zC
d , temos (Eq. (35)):

zC
d =

(
k2 + k3(1 − εc)bdadmds3

k1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3

onde:

k1 = φda8d2h3 j1 (167)

k2 = d2(h3φdθd j2 − j1θdδdh1) − j1(a6δd + φdσd)(d1h1 + h3(1 − εc)d7) (168)
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k3 = d2(h3φdθd j3 − j1θdδdh2) − j1(a6δd + φdσd)(d1h2 − h3 f3) (169)

A categoria vC
d (Eq. (39)):

vC
d =

l2 − l3bdadmds3

l1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

onde:

l1 = (pd + a11)(a10 + θd) (170)

l2 = εvυd((a11 + pd + θd)d7 − θdd8) (171)

l3 = εvυd(θd f4(1 − εc) + (a11 + pd + θd) f3) (172)

Para ld (Eq. (37)):

ld =

(
m2 + m3(1 − εc)bdadmds3

m1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3

onde:

m1 = φdd2h3 (173)

m2 = a5d2h1 + a4(d1h1 + h3(1 − εc)d7) (174)

m3 = a5d2h2 + a4(d1h2 − h3 f3) (175)

Para lC
d , temos (Eq. (38)):

lC
d = −

(
n2 + n3(1 − εc)bdadmds3

n1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3

onde:
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n1 = φdd2h3 (176)

n2 = a6(d1h1 + h3(1 − εc)d7) + θdd2h1 (177)

n3 = a6(d1h2 − h3 f3) + θdd2h2 (178)

Finalmente, para vC
d (Eq. (39)):

vC
d =

a4l2 − εvυdl1d8 − (a4l3 + εvυdl1 f4(1 − εc))bdadmds3

a9l1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

Pontos de equilı́brio referentes à população de mosquitos

A população de mosquitos é composta por três categorias, representadas pelas

Eq. (23) a (25). Entretanto, para obtermos os pontos de equilı́brio não triviais, é ne-

cessário substituir uma dessas três equações pela condição:

1 = s1 + s2 + s3 (179)

A partir da Eq. (179), isolamos s2 (Eq. (29)):

s2 = 1 − s1 − s3

Substituindo s2 presente nas Eq. (23) e (25) por (29), obtemos:

0 = −ad(clld + cyyd + (1 − εc)(cllC
d + cyyC

d ))s1 + (µs + ξs)(1 − s1) (180)

0 = −(µs + ξs)s3 + ad(clld + cyyd + (1 − εc)(cllC
d + cyyC

d ))s1e−(µs+ξs)τ (181)

Note que as Eq. (180) e (181) estão desacopladas entre si. Assim podemos isolar

s1 e s3 diretamente:

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 179 Universidade de São Paulo

s1 =
µs + ξs

ad(clld + cyyd + (1 − εc)(cllC
d + cyyC

d )) + µs + ξs
(182)

s3 =
ad(clld + cyyd + (1 − εc)(cllC

d + cyyC
d ))e−(µs+ξs)τ

ad(clld + cyyd + (1 − εc)(cllC
d + cyyC

d )) + µs + ξs
(183)

Porém, as Eq. (182) e (183) continuam vinculadas à população de cães por meio

das categorias ld, yd, lCd e yC
d . Por outro lado (conforme já calculamos anteriormente)

os pontos de equilı́brio dessas 4 categorias podem ser descritas em termos de s3. Logo,

adotando uma simplificação para os termos, obtemos:

p1 = d2h3m1n1 (184)

p2 = n1d2(clh3m2 + cym1h1) (185)

−(1 − εc)m1(cld2h3n2 + cyn1(d1h1 + h3(1 − εc)d7))

p3 = (clh3m3 + cym1h2)n1d2 − (1 − εc)m1(cld2h3n3 + cyn1(d1h2 − h3 f3)) (186)

clld + cyyd + (1 − εc)(cllC
d + cyyC

d ) = (187)

(p2 + p3(1 − εc)bdadmds3)bdadmds3

p1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

Assim, reescrevendo as Eq. (182) e (183), obtemos (Eq. (28) e (188)):

s1 =
(µs + ξs)p1(g1(bdadmd)2s3

2 + g2bdadmds3 + g3)
q1s3

2 + (p1(µs + ξs)g2 + ad p2)bdadmds3 + p1(µs + ξs)g3

s3 =

ad

(
(p2 + p3(1 − εc)bdadmds3)bdadmds3

p1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3e−(µs+ξs)τ

ad

(
(p2 + p3(1 − εc)bdadmds3)bdadmds3

p1(g1(bdadmd)2s3
2 + g2bdadmds3 + g3)

)
bdadmds3 + (µs + ξs)

(188)

Finalmente, podemos calcular s3 exclusivamente em termos dos parâmetros. Para

tanto, para facilitar os cálculos, renomearemos os termos:
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q1 = (ad p3(1 − εc) + p1(µs + ξs)g1)(bdadmd)2 (189)

q2 = (p1(µs + ξs)g2 + ad p2)bdadmd − ad p3(1 − εc)e−(µs+ξs)τ(bdadmd)2 (190)

q3 = p1(µs + ξs)g3 − p2bda2
dmde−(µs+ξs)τ (191)

Assim, obtemos uma equação de segundo grau simples a partir da Eq. (188):

0 = q1s3
2 + q2s3 + q3 (192)

A raiz positiva da Eq. (192) equivale ao ponto de equilı́brio s3 (Eq. (27)):

s3 =
−q2 −

√
q2

2 − 4q1q3

2q1

Portanto, foram obtidas as expressões para o ponto fixo para as categorias das

populações de cães e de mosquitos em termos dos parâmetros e de s3. Consequentemente,

ao substituirmos o termo s3 (nas Eq. (28) a (39)) pela expressão obtida na Eq. (27),

obtemos todas os pontos fixos das respectivas categorias exclusivamente em termos dos

parâmetros do modelo.

Pontos de equilı́brio referentes à população humana

Os pontos de equilı́brio das categorias referentes à população de humanos de-

pende diretamente da população de mosquitos (em particular, s3).

A dinâmica sobre a população de humanos é descrita pelas Eq. (1) a (4). Porém,

para determinarmos os pontos de equilibrio não triviais, devemos substituir uma das 4

equações pela condição:

1 = xh + yh + lh + zh (193)
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Por conveniência, substituiremos a Eq. (1) pela Eq. (193).

A partir da Eq. (3), podemos isolar lh (Eq. (43)):

lh =
(µh + αh + σh)yh

φh

Substituindo Eq. (43) em (2), (4) e (193), temos:

0 = bhahmhs3xh −
(µh + rh + δh + φh)(µh + αh + σh)

φh
yh (194)

0 =

(
δh(µh + αh + σh) + φhσh

φh

)
yh − (µh + γh)zh (195)

1 = xh +

(
µh + αh + σh + φh

φh

)
yh + zh (196)

A partir da Eq. (195), determinamos yh (Eq. (42)):

yh =
φh(µh + γh)

(δh(µh + αh + σh) + φhσh)
zh

E, substituindo Eq. (42) em (194) e (196), temos:

0 = bhahmhs3xh −
(
(µh + rh + δh + φh)(µh + αh + σh)(µh + γh)

(δh(µh + αh + σh) + φhσh)

)
zh (197)

1 = xh +

(
(µh + αh + σh + φh)(µh + γh)
δh(µh + αh + σh) + φhσh

+ 1
)

zh (198)

A partir da Eq. (197), isolamos zh (Eq. (41)):

zh =
δh(µh + αh + σh) + φhσh

(µh + rh + δh + φh)(µh + αh + σh)(µh + γh)
bhahmhs3xh

Simplificando o termo:

r1 =
(µh + αh + σh + φh)(µh + γh) + δh(µh + αh + σh) + φhσh

(µh + rh + δh + φh)(µh + αh + σh)(µh + γh)
(199)
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Portanto, substituindo a Eq. (41) na Eq. (198), obtemos xh em termos de x3 (Eq.

(40)):

xh =
1

1 + r1bhahmhs3

Conforme visto anteriormente, s3 foi calculado explicitamente em termos dos

parâmetros pela Eq. (27). Portanto, pela Eq. (40), xh também está determinado em termos

dos parâmetros. Por consequência, as demais categorias da população humana (lh, yh, zh)

também passam a estar determinados em termos dos parâmetros (isto é, substituindo o

termo s3 nas Eq. (40) a (43) pela Eq. (27)).
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Apêndice D - Representação gráfica da análise de incerteza e sensibilidade

Os gráficos a seguir representam os resultados das análises de incerteza e sen-

sibilidade pelas técnicas LHS/PRCC e apresentam de forma mais detalhada os resulta-

dos sumarizados pela Tabela 9. Esta análise foi realizada considerando (1) os estados

de equilı́brio das 17 variáveis de estado (na ausência das estratégias de controle, isto é,

ξd = θd = υd = ωd = ξd = 0), (2) a expressão do R0 e de suas componentes referentes à

contribuição das categorias ld, yd, lCd e yC
d , e (3) a expressão referente ao número de casos

humanos notificados por dia (R).
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Figura 37 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria xh. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 38 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria lh. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 186 Universidade de São Paulo

Figura 39 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria yh. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 40 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria zh. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 41 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria xd. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.

Shimozako HJ Modelo de otimização para o controle da leishmaniose



Faculdade deMedicina 189 Universidade de São Paulo

Figura 42 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria xC
d . Próximo de cada

barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 43 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria ld. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 44 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria lCd . Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 45 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria yd. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 46 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria yC
d . Próximo de cada

barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 47 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria zd. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 48 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria zC
d . Próximo de cada

barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 49 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria vd. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 50 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria vC
d . Próximo de cada

barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 51 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria s1. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 52 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria s2. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 53 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à categoria s3. Próximo de cada
barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza
escuro.
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Figura 54 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação ao número de casos notificados
por dia (R). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros
significantes estão em cinza escuro.
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Figura 55 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à contribuição da categoria ld ao
número de reprodutibilidade basal (R0). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos
parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza escuro.
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Figura 56 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à contribuição da categoria lCd ao
número de reprodutibilidade basal (R0). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos
parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza escuro.
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Figura 57 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à contribuição da categoria yd ao
número de reprodutibilidade basal (R0). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos
parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza escuro.
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Figura 58 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação à contribuição da categoria yC
d ao

número de reprodutibilidade basal (R0). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos
parâmetros. Os parâmetros significantes estão em cinza escuro.
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Figura 59 – Valores do PRCC para os parâmetros do modelo em relação ao número de reprodutibilidade
basal (R0). Próximo de cada barra, há o valor de PRCC para os respectivos parâmetros. Os parâmetros
significantes estão em cinza escuro.
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Apêndice E - Artigos publicados

Estimating the optimal control of zoonotic visceral leishmaniasis by the use of a

mathematical model
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Apêndice F - Artigos aceitos para publicação

Zoonotic visceral leishmaniasis: a novel model involving dynamic interactions of

humans, dogs and sandflies
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