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Kurauchi ATN. Modelagem do efeito de uma vacina contra a dengue na 
redução da evolução da resistência contra o antibiótico devido uso inadequado 
em casos de dengue [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2020. 
 

Sir Alexander Fleming, que descobriu o antibiótico já se inquietava com a 
indução à resistência pelo seu uso. O antibiótico que deveria ser utilizado para 
tratamento do doenças em humanos é também utilizado em animais, na 
pecuária e avicultura e na agricultura para prevenir perdas econômicas. É 
esperado que antibiótico mate todas as bactérias, entretanto isso não ocorre 
devido ao aumento da resistência do microrganismo ao antibiótico através de 
translocação, conjugação e mutação. Sua utilização tem sido descrita até por 
dificuldade em estabelecer o diagnóstico, principalmente em países com 
doenças endêmicas como malária. A dengue, doença viral, transmitida por 
artrópodes, tem manifestação clínica desde um quadro viral inespecífico até um 
quadro com manifestações graves, como hemorragia e morte. Neste trabalho 
será utilizado um modelo matemático associando dois trabalhos publicados: um 
o modelo sobre a evolução da resistência contra antibióticos e o clássico de 
Ross-MacDonald para transmissão de dengue e verificar como uma vacina 
hipotética contra dengue pode contribuir na evolução da resistência bacteriana 
aos antibióticos, reduzindo o número de pacientes que possam ser tratados 
inadequadamente com antibiótico. Ter uma ideia do comportamento da 
evolução da resistência a antibiótico, utilizando a fonte de dados do Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica do Hospital das Clínicas de pacientes internados no 
Instituto Central e no Instituto da Criança no período de janeiro de 2008 a 
dezembro de 2018. Dos 103 casos confirmados de dengue, 35 (34%) 
receberam antibióticos de forma inadequada. Esse uso inadequado pode 
agravar a pressão seletiva que leva à evolução da resistência contra esses 
antibióticos. Tanto o aumento na proporção de bactérias resistentes devido ao 
uso indevido de antibióticos em casos de dengue em função da fração de 
pacientes tratados e da redução dessa proporção em função da cobertura 
vacinal ocorre de maneira altamente não linear. Concluímos que o uso de uma 
vacina contra a dengue é útil na redução da taxa de evolução da resistência a 
antibióticos em um cenário de uso indevido dos antibióticos em pacientes com 
dengue. 

Descritores: Dengue, Modelagem, Simulação, Epidemiologia, Evolução, 
Antibióticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kurauchi ATN. Modeling the effect of a dengue vaccine on reducing the 
evolution of antibiotic resistance due to inappropriate use in dengue cases 
[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 
The use of antibiotics for treatment of diseases in humans and animals may 
create resistance to its use and even disturbed the discoverer of penicillin, Sir 
Alexander Fleming. For economic reasons, antibiotics are prophylactically used 
in agriculture, livestock and poultry farming to decrease losses. It is expected 
that antibiotics will kill all bacteria, but this does not occur due to the increased 
resistance of the microorganisms to the antibiotics through translocation, 
conjugation and mutation. It is even used when correct diagnosis is difficult, 
especially in countries with endemic diseases such as malaria. Dengue, a viral 
disease, transmitted by arthropods, has clinical manifestation ranging from an 
unspecified viral picture to severe manifestations such as hemorrhage and 
death. In this work, a mathematical model associating two published papers: 
one model on the evolution of antibiotic resistance and Ross-MacDonald classic 
for dengue transmission to verify how a hypothetical dengue vaccine can 
contribute to the evolution of resistance antibiotics, reducing the number of 
patients who can be treated improperly with antibiotics. Have an idea of the 
behavior of the evolution of antibiotic resistance, using the data source of the 
Epidemiological Surveillance Center of the Hospital das Clínicas of patients 
hospitalized at the Central Institute and the Children's Institute in the period 
from January 2008 to December 2018. Of the 103 confirmed cases of dengue, 
35 (34%) antibiotics were received inappropriately. This inappropriate use can 
aggravate selective pressure that leads to the evolution of resistance against 
these antibiotics.   Both the increase in the proportion of resistant bacteria due 
to the misuse of antibiotics in dengue cases due to the fraction of treated 
patients and the reduction of this proportion due to vaccination coverage occurs 
in a highly nonlinear manner. We conclude that the use of a dengue vaccine is 
useful in reducing the rate of antibiotic resistance evolution in a scenario of 
antibiotic misuse in dengue patients. 

Descriptors: dengue, modeling, simulation, epidemiology, evolution, antibiotics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A procura por medicamentos para a cura de doenças é perseguida 

desde a antiguidade. Em ossos de ancestrais da Núbia Sudanesa datados de 

350 AC, cerca de 1400 anos antes da descrição de antibióticos, através de 

microscopia fluorescente, observou-se padrões de fluorescência idênticos ao 

que hoje são rotulados de tetraciclina (1–6).  

Porém, a paternidade da descoberta do antibiótico foi dada a 

Alexander Fleming em 1948, após uma descoberta casual, que ocorreu depois 

de fazer uma viagem, em que deixou seus recipientes com culturas sem 

supervisão. Ao retornar da viagem, percebeu que o conteúdo de uma das suas 

amostras da bactéria Staphylococcus aureus havia vazado, e que a cultura 

tinha sido contaminada com o mofo da atmosfera. Ele percebeu que onde o 

mofo havia crescido, as bactérias haviam morrido, e o mofo era constituído do 

fungo Penicillium notatum. Entretanto, apesar de não ter conseguido isolar a 

substância, ele o chamou de penicilina. O desenvolvimento da penicilina, 

contudo, devido a múltiplas dificuldades, em especial as condições de 

temperatura e umidade, ocorreu 10 anos depois por Ernst B. Chain e Howard 

W. Florey (6).  

De acordo com a História da medicina, o antibiótico foi e é 

considerado o medicamento quimioterápico de maior sucesso e tem salvado 

milhões de vidas. E isso faz com que aumente a expectativa que os antibióticos 

matem todos os tipos de bactérias. Entretanto não há antibiótico perfeito, e isso 

acaba restringindo o seu uso (7–9), e seu uso indiscriminado tem criado 
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gradientes cuja concentração de inibição é menor do que a concentração 

necessária (6,8,10). O uso excessivo é frequente: aproximadamente dois terços 

(68%) dos antibióticos são prescritos para infecção de doença respiratória 

superior (11,12), mas mais de 80% das prescrições tem se mostrado 

desnecessária a inapropriada com efeitos adversos incluindo a ameaça de 

resistência bacteriana. A sua utilização é muito ampla, indo além da área 

medica, sendo comumente utilizada em outras áreas relacionada a produção 

de alimentos, trazendo à tona a questão relacionada a resistência bacteriana, 

tornando-se uma crise crescente de saúde pública, que vem encarecendo o 

tratamento e aumentando a procura por esses serviços e consequentemente 

aumentando a morbidade e mortalidade (5,8,13–15). A resistência a antibióticos 

(capacidade dos micróbios de evoluir e suportar os efeitos de antibióticos) é 

uma causa significativa de morbimortalidade (16–18) e o consumo excessivo de 

antibióticos é o fator principal de resistência a antibióticos (19). A associação 

entre o consumo de antibióticos e resistência está bem documentada em 

escalas espaciais e temporais em hospital (20), casa de repouso( 21), atenção 

primária (22), e comunidades (23), bem como entre países (17,24). 

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC), mais de 2 milhões de americanos adoecem com infecções resistentes a 

antibióticos todos os anos, com mais de 23.000 mortes resultantes (25). A 

resistência ao antibiótico faz com que as pessoas não sejam tratadas 

adequadamente, ficando doentes por um tempo maior, com maior risco de 

morte, prolongando a epidemia e aumentando o risco de infecção (26,27). Na 

tentativa de diminuir a resistência, muitos países adotaram planos de ação 

nacionais sobre resistência bacteriana (RAM) que visam reduzir o consumo per 
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capita de antibióticos. O Plano de Ação Global sobre Resistência 

antimicrobiana endossada pelos estados membros da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) firmado durante a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas (28), 

recomenda que todos os países coletem e relatem dados de consumo de 

antibióticos( 29,30).Dados de vigilância sobre o uso de antibióticos são 

necessários para monitorar as tendências nacionais e globais ao longo do 

tempo; comparar o uso de antibióticos entre países, fornece uma linha de base 

para a avaliação de futuros esforços para reduzir o uso de antibióticos e 

resistência ao longo do tempo (31); apoiar políticas que visem reduzir a 

resistência a antibióticos, Fazer melhor uso das vacinas existentes e 

desenvolver novas vacinas são formas importantes para combater a resistência 

a antibióticos e reduzir doenças e mortes evitáveis. 

A evolução da resistência antibiótica é provavelmente o caso mais 

bem documentado de evolução contemporânea (8,32). O processo mais 

conhecido que pode criar essa resistência é a translocação, mas também 

podem ocorrer conjugação e mutação (6,8,33)  e o uso inadequado de antibióticos 

possibilita o aparecimento de resistências, tornando os agentes menos 

eficiente (13,34,35). 

Com diversidade de etiologias e sintomas, a febre que é uma das 

causas mais comuns de procura em serviços de saúde sendo um grande 

desafio para o diagnóstico em saúde pública (36). Em países com recursos 

limitados, os conhecimentos de epidemiologia local conduzem o tratamento, 

muitas vezes sem a identificação da etiologia (27,37). Como o espectro das 

doenças infecciosas varia muito nas nações e continentes, o viajante 
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internacional pode adquirir ou disseminar as doenças e muitas vezes serem 

mal diagnosticados, recebendo tratamento inadequado (38–40). Na África, por 

exemplo, por falta de rotina diagnóstica, comumente, as doenças febris são 

tratadas como malária ou infecções fúngicas ou bacterianas (41). Com isso, as 

doenças como dengue passam a ser subnotificadas afetando a compreensão 

epidemiológica (42,43). Um estudo particular na Índia (44), de 370 casos 

confirmados de dengue, em 267 (74,6%) casos foram prescritos antibióticos. 

Um único antibiótico foi prescrito para 225 casos (60,8% de todos os casos). 2 

antibióticos para 33 casos de dengue (8,9%) e 3 antibióticos para 9 casos 

(2,4%). O tratamento com 3 antibióticos incluiu cefotaxima em todas as 

prescrições com cefixima, azitromicina, amoxicilina-clavulanato, doxicilina e 

ceftriaxona em diferentes combinações. O tratamento com 2 antibióticos foi: 

associação cefitriaxona/doxicilina, cefotaxima ou amoxicina-clavulanato ou 

cefotaxima com doxicilina, cefixima ou metronidazol. Outro estudo em Java 

Ocidental, na Indonésia (45) , mostrou que havia 547 (17,8%) de 3078 pacientes 

com dengue que receberam antibióticos. 

Os avanços nas pesquisas na área médicas, na segunda metade do 

século XX, trouxeram vitórias no campo das doenças infectocontagiosas como 

varíola, malária, febre amarela, dengue, cólera, tuberculose e praga. Entretanto 

a inadvertência das autoridades de saúde pública frente a doenças 

infectocontagiosas permitiu o recrudescimento da epidemia de doenças outrora 

controladas. E contribuíram para essa tendência a ineficiência no controle do 

Aedes aegypt, o crescimento populacional, a falta de planejamento urbano e o 

transporte aéreo de pessoas, animais e mercadorias (46,47). A gravidade dos 

sintomas da Dengue depende de fatores individuais como idade, etnicidade e 
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comorbidades tipo: asma brônquica, diabetes mellitus, anemia falciforme e 

infecção secundária. Crianças menores que 15 anos, por exemplo, podem 

desenvolver dengue hemorrágica primária com mais frequência do que em 

outra faixa etária(46,48). O quadro febril associado a dor abdominal e vômito, 

associado a diagnóstico equivocado acaba induzindo a indicação do uso de 

antibiótico. E essa pratica acaba consequentemente contribuindo para o 

aumento da resistência bacteriana (25). 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A Dengue é uma doença que apresenta sintomas comuns a outras 

doenças, com febre e dores no corpo e esse quadro associado a uma 

infraestrutura muitas das vezes caóticas de saúde pública, acaba recebendo 

um tratamento inadequado com administração de antibiótico. E como 

consequência dessa má administração, ocorre um aumento na resistência no 

uso desse tipo de medicamento. Na tentativa de compreender melhor essa 

dinâmica, utilizaremos neste projeto, um modelo matemático epidemiológico 

para ter uma ideia do comportamento da evolução da resistência a antibiótico, 

independentemente de sua utilização em pacientes com ou sem diagnóstico de 

dengue. 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste projeto é investigar como uma vacina hipotética 

contra a dengue poderia contribuir para a diminuição da resistência bacteriana. 

O indivíduo vacinado não adquirindo a dengue, não será internado e, 

consequentemente contribui com a diminuição do número de prescrição de 

antibiótico desnecessariamente.  

 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

4.1 Resistência a Antibiótico 

Para compreender como os antibióticos atuam e como, a certa altura 

se tornam ineficazes é necessário conhecer os alvos de atuação das principais 

classes de antibióticos. Os antibióticos basicamente possuem cinco 

mecanismos de ação: 

1. Inibição da síntese da parede celular:  

a) Glicopeptídeos: vancomicina e teicoplanina; 

b) Β-lactâmicos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemos, 

monobactâmicos.  

2. Inibição da síntese proteica: (bactericida ou bacteriostático): 
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a) Aminoglicosídeos: estreptomicina, gentamicina, tobramicina, 

netilmicina, amicacina; 

b) Macrolídeos e Lincosamidas, Eritromicina, Claritromicina, 

Azitromicina, Roxitromicina, Clindamicina; 

c) Cloranfenicol 

d) Tetraciclina 

e) Ácido fusídico; 

f) Oxazolidonas: Linezolide 

g) Espectinomicina, Gliciclinas, Cetolidos, Estreptograminas, 

Mupirocina, Evernimicina. 

3. Inibição da síntese dos ácidos nucleicos (reparação e replicação do 

DNA): 

a) Quinolonas:Ciproflxacina, Ofloxacina, Norfloxacina, Levofloxacina; 

b) Rifampsina, Nitrofurantoína; 

c) Metronidazol.  

4. Alteração da membrana celular (antibióticos membrano-ativos): 

a) Polimixinas (Colistina), Gramicidina, Tirotricina, Daptomicina 

5. Inibição do metabolismo celular (antibióticos anti-metabólitos ou 

análogos metabólicos) 

a) Sulfonamidas e PAS (p-amino-salicilato) 

b) Trimetropim (49). 
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As bactérias são prevalentes em todos os habitantes com o total 

estimado excedendo a um milhão. Entretanto apenas 10 a 20 espécies de 

bactérias são conhecidas como patogênicas para humanos, enquanto centenas 

de espécies são consideradas oportunistas, produzindo doenças somente em 

algumas condições (8). 

Apesar da evolução da resistência ao antibiótico ser provavelmente 

o caso mais bem documentado contemporâneo de evolução, muito pouco se 

conhece sobre as consequências ecológicas e evolucionárias do uso de 

antibióticos em humanos (8). A resistência ao antibiótico ocorre quando a droga 

perde a habilidade de inibir o crescimento da bactéria. A bactéria fica resistente 

e continua a se multiplicar na presença dos níveis terapêuticos de antibióticos. 

As bactérias quando replicam mesmo na presença de antibióticos são 

chamadas bactérias resistentes. Pode ocorrer como um processo de seleção 

natural onde a natureza habilita a toda bactéria algum grau de resistência. O 

uso indiscriminado de antibiótico é responsável por resistência a antibiótico (13). 

Já em 1945, Sir Fleming visualizou a possibilidade do uso 

inadequado de antibiótico e publicou no The New York Times, essa 

preocupação de que esse uso levaria a seleção de formas mutantes resistentes 

(14). 

Entender a epidemiologia da resistência ao antibiótico é importante 

na formulação de intervenções ao controle da transmissão em humanos. O 

efeito do reservatório em humanos tem sido estudado através do aspecto de 

fatores de reservatório cruzado. São definidos 5 fatores de risco para fatores de 

resistência ao antibiótico em humanos: 
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- Doença subjacente; 

- Uso de antibióticos 

- Procedimentos invasivos 

- Característica do hospital 

- Domínio do nível comunitário (50). 

Paulson & Zaoutis, em 2015, afirmaram que os animais colonizados 

com microrganismos resistentes podem alcançar os humanos através da 

cadeia alimentar por contato direto ou contaminação com água ou cultivo com 

excretas animais, e posteriormente, esses patógenos resistentes podem ser 

disseminados pelo processamento e embalagem do alimento ou produtos 

agrícolas (15). 

A adição de penicilina e tetraciclina em ração de frangos para 

promover crescimento foi aprovada pelo FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) em 1951 e encorajou a indústria farmacêutica a investirem em 

agricultura e pecuária (14). O uso indiscriminado de antibióticos pode levar à 

evolução da resistência por seleção direta de patógenos como também 

elementos genéticos móveis contaminando humanos e animais. Antibióticos e 

bactérias resistentes podem ser encontrados no ar, lençóis freáticos e solos ao 

redor de fazendas e refeições a varejo (14,32). 

As bactérias resistentes de animais podem ser espalhadas através 

de material fecal, águas residuais ou contato ambiental, levando a reservatórios 

ambientais de patógenos e genes de resistência. As fezes de animais podem 

contaminar alimentos quando o dejeto contendo organismos resistentes é 
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aplicado em solos agrícolas e os organismos estão presentes na água que 

escoa da fazenda. A contaminação cruzada de frutas e hortaliças pode ocorrer 

quando as águas residuais são usadas para irrigar culturas, e peixes criados 

em água contaminada também podem ser expostos. Os agentes 

antimicrobianos ativos foram detectados em águas superficiais e sedimentos 

fluviais, e genes de resistência idênticos aos encontrados em lagoas de 

resíduos de suínos foram encontrados em águas subterrâneas e micróbios do 

solo centenas de metros rio abaixo (15). 

O mecanismo de resistência antimicrobiana pode estar presente em 

elementos genéticos móveis como plasmídeos ou a transposição conjugativa. 

Estes elementos podem ser transmitidos horizontalmente entre bactérias de 

diferentes espécies (51). Os plasmídeos podem se mover com ou sem genes 

cromossômicos capturados de uma célula bacteriana para outra, em um 

método chamado transferência gênica horizontal. Se os plasmídeos carregam 

genes de resistência antibiótica, as bactérias receptoras serão capazes de 

expressar resistência aos antibióticos. Em contraste, uma retrospectiva de 10 

anos estudo de Pseudomonas aeruginosa isolado da pneumonia mostrou que 

a resistência a antibióticos aumentou significativamente na última década (34).  

Segundo Barceló, bacteriófagos são vírus capazes de infectar e 

matar a bactéria. São inimigos naturais da bactéria e estão presentes em todos 

os ecossistemas da terra, causando impacto na comunidade de bactérias. São 

capazes de inserir o DNA ou RNA nas células bacterianas adicionando genes, 

trazendo consequências inesperadas para a ecologia bacteriana, incluindo um 

aumento na resistência a antibióticos. Quando a bactéria adquire resistência 
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antibiótica, novas mutações podem ocorrer espontaneamente pela 

transferência horizontal entre células de mesma espécie ou de espécies 

diferentes, através do mecanismo de transdução, descrito em 1951 (14). 

A resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública. As 

infecções resistentes aos antimicrobianos são frequentemente mais caras para 

tratar, prolongam o uso dos serviços de saúde e aumentam a morbidade e a 

mortalidade. Os custos nacionais para o sistema de saúde dos Estados Unidos 

da América (EUA) atribuíveis a infecções resistentes aos antimicrobianos foram 

estimados em US$ 21 bilhões a US$ 34 bilhões anuais, resultando em 8 

milhões de dias hospitalares adicionais (15). Infelizmente, no Brasil não temos 

disponibilidade de informações que nos permita quantificar esses custos, mas 

acredita-se que seja de mesma magnitude dos custos do EUA. 

A automedicação é praticada em países em desenvolvimento sendo 

uma alternativa para pessoas que não tem acesso a serviços de saúde. 

Potencialmente incluem efeitos adversos e interações medicamentosas, 

mascarando doenças severas. Além de aumentar o risco de desenvolvimento 

de patógenos mais resistentes (52). 

De acordo com a resposta aos antibióticos a resistência bacteriana a 

drogas podem ser divididas em dois tipos fundamentais: tolerância e destruição 

da droga. A resposta medicamentosa, frequentemente múltiplas pode ser 

transmitida pelo contato entre várias bactérias (53). 

O uso inadequado de antibióticos sem critério, sem período, sem 

dose e sem indicação correta, acelera os mecanismos de defesa das bactérias, 

fazendo com que o medicamento perca sua eficiência (54). As bactérias 
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desenvolvem resistência aos antibióticos numa velocidade maior com que são 

descobertos e elaborados novos fármacos. A resistência bacteriana refere-se à 

capacidade das bactérias se multiplicarem na presença de antibióticos em 

doses mais altas que as que contêm em doses ministradas em pacientes. 

Trata- se de um processo biológico natural que surgiu com a utilização desses 

fármacos no tratamento de infecções e, que devido ao uso irracional e 

indiscriminado desses em humanos e animais, tem aumentado cada vez mais 

(6). 

Os bebês e as crianças são afetados pela transmissão de patógenos 

zoonóticos alimentares suscetíveis e resistentes através dos alimentos, contato 

direto com animais e ambiente. Em 2013, um total de 10.056 infecções, 4.200 

internações e 80 mortes foram reportadas à Foodborne Diseases Active 

Surveillance Network, sistema de vigilância do CDC que cobre 15% da 

população dos EUA (15).  

No Brasil, já foram notificados casos de “superbactérias”, intituladas 

dessa forma por serem organismos multirresistentes aos antibióticos existentes 

e, como consequência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

determinou a publicação de medidas regulatórias, publicadas em outubro de 

2010, com o propósito de reduzir a exposição da população aos antibióticos e, 

com isso, combater a resistência bacteriana. Essa determinação inicialmente 

provocou uma redução significativa nas vendas de antibióticos no país, no 

entanto em 2012 os números voltaram a crescer atingindo valores 

apresentados nas medidas regulatórias, mantendo assim o elevado nível de 

comercialização desses medicamentos. Assim, as infecções causadas por 
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micro-organismos mutantes resistentes, tendem a comprometer o tratamento 

de pacientes fazendo com que estes tenham que prolongar o mesmo, elevando 

os custos e aumentando o risco de morte além de contágio de outras pessoas 

com essas “superbactérias” (6).  

 

 

4.2 Sintomas da Dengue outras doenças. 

Dengue, doença viral transmitida pelo artrópode Aedes aegypti 

ocorre em todo o mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais (55), 

é causada por quatro sorotipos de vírus, conhecidos por dengue 1, 2, 3 e 4. O 

surto de dengue é muito difícil de se prever e controlar, devido seu 

desenvolvimento muito rápido, causando superlotação em hospitais de países 

endêmicos (55). O quadro clínico mais comum é de síndrome febril, 

caracterizada por febre, cefaleia intensa e dores articulares e musculares. 

Embora ocorram pacientes sem sintomatologia clínica, pode ocorrer a forma 

hemorrágica e a mais graves da doença em 3% dos casos (56,57). Os casos 

assintomáticos ou oligo sintomáticos de dengue ocorrem principalmente em 

crianças. É quadro febril inespecífico, cujo diagnóstico só é confirmado pela 

sorologia e que poderia ocorrer sem ter diagnóstico firmado. O exantema está 

presente em apenas 1/3 dos casos ( 40). O diagnóstico diferencial da dengue é 

com outras doenças febris agudas inespecífica em crianças, embora em 

adultos está acompanhado de cefaleia, dor abdominal e manifestações 

hemorrágicas ( 54). 
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O manejo inadequado de doenças febris como malária e outras 

infecções bacterianas na África (52,58)  e até mesmo com resultados negativos 

para malária, interpretados como falso negativo (59), recebem antibióticos 

indiscriminadamente. Em Karagwe, na África, a falta de rotina diagnóstica para 

arbovirose induz tratamento de forma comum doenças como malária e 

infecções fúngicas ou bacterianas (41). 

 

 

4.3 Modelo Matemático 

4.3.1 Modelo de resistência a antibiótico. 

O modelo de resistência a antibiótico baseia-se no modelo 

epidemiológico determinístico S-I-R clássico (Suscetíveis – Infectados – 

Recuperados) (61) no qual a classe recuperada é transferida instantaneamente 

para a suscetível (ou seja, sem classe imunológica).  

Considere um sistema como um hospital geral, no qual a população 

pode ser dividida em TRÊS classes:  

- Indivíduos suscetíveis,  

- Os infectados por uma cepa sensível a drogas de uma dada bactéria e  

- Indivíduos infectados por uma cepa resistente.  
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O número de membros das três classes é indicado por X (t), Y (t) e Z 

(t), respectivamente. Sua dinâmica é descrita pelo seguinte sistema de 

equações diferenciais ordinárias: 

 

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝛬(𝑡) − 𝜇𝑋(𝑡) − 𝛽1𝑋(𝑡)𝑌(𝑡) − 𝛽2𝑋(𝑡)𝑍(𝑡) + 𝑝𝛾𝑌(𝑡) 

𝑑𝑌(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛽1𝑋(𝑡)𝑌(𝑡) − [(1 − 𝑝)𝛼 + 𝑝𝛾]𝑌(𝑡) − 𝐹[𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡)] + 𝐺[𝑍(𝑡)] 

(1) 

𝑑𝑍(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛽2𝑋(𝑡)𝑍(𝑡) − 𝛼𝑍(𝑡) + 𝐹[𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡)] − 𝐺[𝑍(𝑡)] 

 

onde 𝚲(𝐭) é a admissão líquida de pacientes, l/µ é o período esperado de 

detenção no hospital (após o qual o paciente é dispensado ou morto por causa 

da doença que o levou ao hospital em primeiro lugar). O termo l/α é o atraso 

esperado da alta do hospital ou a longevidade esperada de uma pessoa 

infectada, dependendo se a infecção hospitalar é fatal ou não.β1 e β2 são os 

coeficientes de transmissão das cepas sensíveis e resistentes, 

respectivamente. O termo p é a proporção dos pacientes infectados pela cepa 

sensível que é tratada com o antibiótico e 𝛾 é sua taxa de recuperação. A 

função F[Y (t), Z (t)] descreve a taxa líquida na qual os pacientes Y são 

transformados em pacientes Z e é definido por: 

 

𝑭[𝒀(𝒕), 𝒁(𝒕)] = (𝜣 + 𝒑𝝃)𝒀(𝒕) + (𝝎 + 𝒑𝜹)𝒀(𝒕)𝒁(𝒕)        (2) 
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Onde: o primeiro termo está relacionado à transformação de casos devido a 

mutação na população de germes (é independente do número de pacientes 

infectados pela linhagem resistente) e o segundo a infecção cruzada, cujos 

efeitos são assumidos como sendo aumentados pela transferência de Fatores 

de Resistência (presume-se que a taxa seja proporcional ao produto cruzado 

de Y e Z). Os termos 𝝷 e 𝝎 representam as taxas naturais (livres de doença) 

devido à mutação e transferência de plasmídeo. Os termos p𝜉 e p𝛿 são 

adicionados às respectivas taxas de transformação, a fim de levar em conta a 

mudança na capacidade competitiva entre as cepas dentro dos pacientes 

devido ao tratamento. Assim, assumimos 𝝷, 𝜉 e 𝛿>𝝷, enquanto 𝝎 pode ser 

positivo ou negativo. Supõe-se que seja um custo de resistência tal que a 

tensão suscetível seja competitivamente superior à resistente na ausência de 

tratamento. A função G [Z (t)] descreve a taxa na qual pacientes Z são 

revertidos para pacientes Y, devido a mutações posteriores. G é definido por: 

 

𝐺[𝑍(𝑡)] = 𝜎𝑍(𝑡)           (3) 

 

onde α é a taxa de mutação.  

O modelo definido pelas Equações (1 a 3) será considerado o 

modelo geral. A seguir, discutiremos dois casos especiais, o modelo de 

mutação, em que temos: 

 

𝑭 [𝒀(𝒕)] = (𝜽 + 𝒑𝝃)𝒀(𝒕)        (4a) 
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𝐺[𝑍(𝑡)] = 𝑑𝐿(𝑡)          (4b) 

 

E o modelo de transferência de plasmídeo/infecção cruzada, 

definido por: 

 

𝑭[𝒀(𝒕), 𝒁(𝒕)] = (𝝎 + 𝒑𝜹)𝒀(𝒕)𝒁(𝒕)       (5) 

Assume-se que o antibiótico seja 100% eficiente contra a cepa 

sensível e, portanto, todos os pacientes tratados acabarão se recuperando e se 

tornarão suscetíveis novamente. O modelo proposto é basicamente uma 

adaptação dos modelos de Levin e Krus (62,63). 

Assume-se que o sistema esteja fechado no sentido de que o 

tamanho total da população, N = X + Y + Z é constante (ou seja, há um número 

constante de leitos no hospital). Esta suposição pode ser satisfeita por: 

 

𝛬(𝑡) = µ𝑋(𝑡) + (1 − 𝑝)𝛼𝑌(𝑡) + 𝛼𝑍(𝑡)      (6) 

 

Substituindo no conjunto de Equação 1 do Modelo Geral e chamando X = N - Y 

- Z, depois de alguma álgebra, temos, 

 

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟1𝑦(𝑡) (1 −

𝑦(𝑡) + 𝑊12𝑧(𝑡)

𝑘1
) − 𝐶𝑦(𝑡) + 𝜎𝑧(𝑡) 

 (7) 

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟2(𝑡) (1 −

𝑊21𝑦(𝑡) + 𝑧(𝑡)

𝐾2
) + 𝐶𝑦(𝑡) − 𝜎𝑧(𝑡) 
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onde y(t) e z(t) são a proporção Y(t)/N e Z(t)/N, respectivamente, C=0 e σ=0 

para o modelo de transferência de plasmídeo, e C=(𝝷+p𝜉) e σ#0 para os 

modelos de mutação e geral. Os demais termos são definidos da seguinte 

forma: 

 

𝑟1 = 𝛽1 − [(1 − 𝑝)𝛼 + 𝑝𝛾]           (8a) 

𝑟2 = 𝛽2 − 𝛼             (8b) 

 

𝐾1 =
𝛽1−[(1−𝑝)𝛼+𝑝𝛾

𝛽1
           (9a) 

 

𝐾2 =
𝛽2−𝛼

𝛽2
             (9b) 

 

Para os modelos, geral e de transferência de plasmídeos, temos: 

 

𝑊12 =
𝛽1+(𝜔+𝑝𝛿)

𝛽1
           (10a) 

 

𝑊21 =
𝛽2−(𝜔+𝑝𝛿)

𝛽2
          (10b) 

 

Enquanto que para o modelo com mutação: 

 

𝑾𝟏𝟐 = 𝑾𝟐𝟏 = 𝟏 (11) 



 

19 
 

 

Além dos últimos termos Cy e σz nas Eqs. (7), estes são da mesma 

forma que as equações de Volterra-Lotka para a competição interespecífica. 

Isto é em analogia com a redução do modelo de uma cepa correspondente à 

equação logística quando a população hospedeira é mantida constante (61). 

 

4.3.2 Propriedades de equilíbrio do Modelo de Transferência de Plasmídeo 

As equações de competição de Volterra-Lotka têm dois equilíbrios 

limites, com uma das espécies ausentes, e podem ter um único equilíbrio 

interno que, se for localmente estável, é globalmente estável também(64). Esta 

teoria é diretamente aplicável ao modelo de transferência de plasmídeo / 

modelo de infecção cruzada, assumindo α=0 e u=0 na Eqs. (7), os quatro 

resultados possíveis da análise acima são:  

(I) A linhagem sensível "ganha" a competição. Isso ocorre se: 

 

𝐾1 >
𝐾2

𝑊21
            (12a) 

 

e 

𝐾2 <
𝐾1

𝑊12
            (12b) 

 

Essas condições podem ser expressas em termos dos parâmetros 

do modelo original, substituindo os "coeficientes de competição", Wi2 e W2i, e 
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as "capacidades de transporte", Ki2 e K2i, nas Equações (9) e (10) e na 

desigualdade (12). O que nos interessa é o nível crítico de tratamento, p, no 

qual há uma mudança na capacidade competitiva em favor de qualquer das 

cepas. A desigualdade (12a) é obedecida, em termos de p, se 

 

𝑝 < 𝐷1 𝑜𝑢 𝑝 > 𝐷2     (13) 

 

Onde 

𝐷1 =
−𝐵

2𝐴
− √𝐵2 − 4𝐴𝐶 

 

𝐷2 =
−𝐵

2𝐴
+ √𝐵2 − 4𝐴𝐶 

 

𝐴 = 𝛿(𝛾 − 𝛼) 

 

𝐵 = (𝛽2𝛼 + 𝜔𝛾 + 𝛼𝛿 − 𝛽2𝛾 − 𝛽1𝛿 − 𝜔𝛼) 

 

e 

 

𝐶 = (𝛽1𝛼 + 𝜔𝛼 − 𝛽2𝛼 − 𝛽1𝜔) 
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As equações (13) são obedecidas se B2> 4AC. No caso B2 ≤4AC, 

qualquer valor de p satisfaz a Equação (12a). A desigualdade (12b) é 

obedecida se: 

𝑝 < 𝐸  (14) 

 

onde 

 

𝐸 =
𝛽1𝛼+𝜔𝛼−𝛽2𝛼−𝛽2𝜔

𝛽2(𝛿−𝛼+𝛾)−𝛼𝛿
  

 

(II) A cepa resistente “ganha” a competição. Isto ocorre se:  

𝐾1 <
𝐾2

𝑊21
 (15a) 

 

e 

K2 >
K1

W12
  (15b) 

 

A desigualdade (15a) é obedecida se: 

𝐷1 < 𝑝 < 𝐷2 (16) 

 

A desigualdade (15b) é obedecida se: 
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𝑝 > 𝐸 (17) 

 

Com E, D1 e D2 como acima. 

 

(III) Equilíbrio Interno estável. Isso ocorre se: 

 

𝐾1 <
𝐾2

𝑊21
 (18a) 

 

e 

 

𝐾2 <
𝐾1

𝑊12
 (18b) 

 

A desigualdade (18a) é obedecida se: 

 

𝐷1 < 𝑝 < 𝐷2 (19) 

 

A desigualdade (18b) é obedecida se:  

𝑝 < 𝐸 (20) 

 

com D1, D2 e E como acima.  
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(IV) Equilíbrio interno instável. Isso ocorre se: 

𝐾1 >
𝐾2

𝑊21
 (21a) 

 

e 

 

𝐾2 >
𝐾1

𝑊12
 (21b) 

 

A desigualdade (21a) é obedecida se: 

 

𝑝 < 𝐷1  𝑜𝑢 𝑝 > 𝐷2 (22) 

 

A desigualdade (21b) é obedecida se: 

 

𝑝 > 𝐸 (23) 

 

com D1, D2 e E como acima.  

Sempre que β1=β2 e γ=α, a cepa resistente prevalecerá se a fração 

de pacientes for tratada com p>-/, enquanto a suscetível recebe uma 

vantagem se a desigualdade for na direção oposta. O significado biológico 
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disso é que, para a tensão sensível para ser sustentada, tem um custo de 

imunidade aos germes que se manifestam em uma transformação de pacientes 

Z para pacientes Y com baixos valores de p. Não há equilíbrio interno, portanto, 

quando a fração de pacientes tratada aumenta além do nível crítico, a cepa 

resistente se torna fixa. Quando β1≠β2 ou γ≠α ou ambos, um equilíbrio interno 

pode ser alcançado. 

 

 

4.3.3 Propriedades de equilíbrio do Modelo Geral sem Mutação 

O modelo de mutação e o modelo geral são mais complicados e 

desviam-se do modelo de competição de Lotka-Volterra. A análise do plano 

de fase mostra que QUATRO casos surgem: 

 

Caso 1 - A cepa SENSÍVEL "ganha" a competição.  

Isso nunca ocorre neste caso devido a uma taxa de mutação 

positiva. Isto implica uma mudança contínua da sensibilidade para a tensão 

resistente, independentemente do nível de tratamento. Deve se notar-se que o 

período de tempo necessário para atingir o equilíbrio estável apenas com a 

cepa resistente pode ser muito grande. Na verdade, o equilíbrio é um ponto de 

"nó" e é alcançado assintoticamente. É claro que esta é uma situação muito 

irreal, já que na ausência de tratamento a tensão resistente não deve ter 

nenhuma vantagem evolutiva sobre a linhagem sensível. O equilíbrio da 

seleção de mutações determinará o curso real da evolução da resistência.  
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Figura 1 - Propriedades de equilíbrio do modelo de transferência de plasmídeo. 

Os resultados possíveis são derivados em termos da proporção p, 

de indivíduos que são tratados com um antibiótico. 

 

Caso 2 - A cepa RESISTENTE "ganha" a competição.  

Isso ocorre quando, 

 

𝑲𝟐 > 
𝒓𝟏−(𝜽+𝒑𝝃)

𝜷𝟏𝑾𝟏𝟐
 (24) 

 

ou, em termos de p 

 

𝒑 > 𝑯𝟏 (25) 

 

Onde 
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𝑯𝟏 =  
𝜶(𝜷𝟏+𝝎)−𝜷𝟐(𝜶+𝝎+𝜽)

𝜷𝟐(𝜹+𝜸−𝜶−𝝃)−𝜶𝜹
 (26) 

 

Caso 3 - Equilíbrio interno ESTÁVEL.  

Isso ocorre quando as desigualdades (24) e (25) são invertidas. 

 

Caso 4 - Equilíbrio interno INSTÁVEL.  

Isso ocorre quando (25) é invertida, 

 

(𝜽+𝒑𝝃) < 𝒓𝟐𝑾𝟐𝟏 (27) 

 

ou, em termos de p 

 

𝒑 < 𝑯𝟐 (28) 

 

e 

 

𝒛∗ 
𝜷𝟐𝑾𝟐𝟏𝒛∗−(𝜽+𝒑𝝃)

𝜷𝟐𝒛∗𝟐+(𝜽+𝒑𝝃)𝒚∗ 𝑾𝟏𝟐 > 𝟏 (29) 

 

com a variável estrela significando proporção de equilíbrio e 

 

𝑯𝟐 =
𝜷𝟐[𝜷𝟐−(ɑ+ 𝝎+ 𝜣)]+ ɑ𝝎

𝜷𝟐 (𝝃+ 𝜹)−ɑ𝜹
        (30) 

 



 

27 
 

No entanto, esta é uma situação muito improvável, porque isso seria 

um ponto que implica a existência de dois atratores, ou seja, um ponto estável 

com a tensão resistente vencendo a competição e um ponto coexistente 

estável.  

 

 

 

Figura 2 - Propriedades de equilíbrio no Modelo Geral sem mutação reversa. 

Os resultados possíveis são derivados em termos de proporção p, 

de indivíduos tratados com um antibiótico em particular. 

 

 

4.3.4 Propriedades de equilíbrio do Modelo Geral sem Mutação Reversa 

Nesta situação, não há possibilidade de qualquer esforço para 

vencer a competição, a menos que uma delas desapareça por desvio 

estocástico. Além disso, não há ponto de equilíbrio instável sob o valor 

realístico dos parâmetros. Assim, a única possibilidade é uma coexistência 
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estável, que pode variar na predominância relativa de cada cepa, dependendo 

da relação entre a transferência de plasmídeo e as taxas de mutação em uma 

direção, e a taxa de mutação de retorno na outra. Assim, podemos ter três 

resultados possíveis: 

 

1 - Predominância da cepa RESISTENTE.  

Isso ocorre quando, 

 

(𝜃+𝑝𝜉)

𝑊21
> r2 − σ (31) 

 

e 

 

𝛼

𝑊12
 < 𝑟1 − (𝜃 + 𝑝𝜉) (32)  

 

A desigualdade (31) é obedecida se:  

 

𝑝 > 𝐻3 (33) 

 

Onde 
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𝐻3 = 
𝛽2[𝛽2−(𝛼+𝜔+𝜃+𝜎)]+(𝛼+𝜎)𝜔

𝛽2(𝛿+𝜉)−(𝛼+𝜎)𝛿
 (34) 

A desigualdade (32) é obedecida se: 

 

𝑝 < 𝐻4 (35) 

 

Onde 

 

𝐻4 =
[(𝛽1 + 𝜔)(𝛾 − 𝛼 − 𝜉) − 𝛿(𝛽1 − 𝛼 − 𝜃)]

2𝛿(𝛾 − 𝛼 − 𝜉)
+ 

√[(𝛽1+𝜔)(𝛾−𝛼−𝜉)−𝛿(𝛽1−𝛼−𝜃)]2+4𝛿(𝛾−𝛼−𝜉)[(𝛽1+𝜔)(𝛽1−𝛼−𝜃)−𝛽1𝜎]

2𝛿(𝛾−𝛼−𝜉)
 (36) 

 

2 - Predominância da linhagem SENSÍVEL.  

Isso ocorre quando as desigualdades (31) e (32) são invertidas.  

 

3 - NENHUMA PREDOMINÂNCIA de qualquer tipo de tensão.  

Isso ocorre quando,  

 

(𝜃+𝑝𝜉)

𝑊21
 < 𝑟2−∝ (37)  

 

e 
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𝛼

𝑊12
 < 𝑟1 − (𝜃 + 𝑝𝜉) (38) 

 

A desigualdade (37) e (38) é obedecida se: 

 

𝑝 < 𝐻3 𝑒 𝑝 > 𝐻4 (39) 

 

ou quando (37) e (38) estão invertidos. A figura 3 mostra o resumo das 

condições acima. 

 

 

 

Figura 3 - Propriedades de equilíbrio do Modelo Geral com mutação reversa. 

Os resultados possíveis são derivados em ternos de proporção p, de 

indivíduos tratados com um antibiótico. 

 

A análise de equilíbrio pode ser feita com a proporção de indivíduos 

tratados, considerando os parâmetros de transmissão β1 e β2.   
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A evolução da resistência contra antibióticos pode ser estimada em 

termos de proporção de indivíduos tratados com um antibiótico p, e em termos 

de magnitude relativa de transmissão, parâmetros β1 e β2, para cepas 

sensíveis e resistentes, respectivamente.  

Considerando um caso particular onde: 

 

β1 >
 𝛼𝛿− 𝜔(𝛾− 𝛼)

𝛿+ 𝛾− 𝛼
  (40) 

 

Neste caso particular temos muitos resultados distintos: 

Caso 1: Se 

 

0 ≤ β2<  
𝛼(𝛽1+ 𝜔+𝛿)

𝛿+ 𝛾+ 𝜔
 (41) 

 

Temos uma coexistência estável porque: 

 

W12W21 < 1; 0 ≤ p ≤ 1 (42) 

 

e 

 

K1 – K2W12 >0; 0 ≤ p ≤ 1 (43) 
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Caso 2: Se 

 

𝛼

𝛼+ 𝛿+  𝜔
 (β1 + 𝝎 + 𝛿) ≤ β2 ≤ 

𝛼

𝛼+𝜔
 (β1 + 𝝎) (44) 

 

Temos uma coexistência estável porque (42) é obedecida e  

 

K1 – K2 W12 > 0; 0 ≤ p≤ p2 (45) 

 

onde  

 

p2 = 
𝛽2−(𝛽1+ ω)

𝛿
 (46) 

 

e a cepa “vence” a competição se a proporção de indivíduos vacinados 

aumenta porque: 

 

K1 – K2W12 <0; p2 ≤ p ≤1 (47) 

 

com p2 como em (46). 
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Caso 3: se 

 

𝛼

(𝛼+  𝜔)
(β1 + 𝝎) < β2 < (β1 + 𝝎) (48) 

Temos a cepa resistente “vencendo” a competição porque: 

 

W12W21 < 1; 0 ≤ p ≤ 1 (49) 

 

e 

 

K1 – K2W12 < 0; 1; 0 ≤ p ≤ 1 (50) 

 

Caso 4: se 

 

(β1 + 𝝎) ≤ β2 ≤ (β1 + 𝝎 + 𝛿) (51) 

 

Temos também cepas resistentes e sensíveis “vencendo” a 

competição, dependendo da condição inicial do sistema porque (50) é 

obedecida e 

 

W12. W21 > 1; 0 ≤ p ≤ p3 (52) 

 



 

34 
 

Onde 

P3 = 
(𝛼+ 𝜔)[𝛽2− 

𝛼

𝛼+ 𝜔 
 (𝛽1+ 𝜔)]

(𝛿+ 𝛾+ 𝛼)[𝛽2− 
𝛼𝛿

𝛿+𝛾− 𝛼
]

 (53) 

Quando a proporção de indivíduos vacinados aumenta, temos: 

 

W12W21 < 1; p3 ≤ p < 1, (54) 

 

e as cepas resistentes vão “vencer” sempre a competição. 

 

Caso 5: se 

 

β2 > (β1 + 𝝎 + 𝛿)  (55) 

 

Ambas cepas resistentes e sensível podem “vencer” a competição 

dependo da condição inicial do sistema porque, 

 

W12W21> 1; 0 ≤ p ≤ 1 (56) 

 

e  

 

K1 – K2W12 < 0; 0 ≤ p ≤ 1 (57) 
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4.3.5 Modelo de Ross McDonald 

O modelo de Ross-MacDonnald é um modelo compartimental 

baseado em equações diferenciais ordinárias, que descreve as interações 

entre a população de mosquitos e humanos na dinâmica de uma enfermidade 

de transmissão direta. Vamos utilizar um modelo simplificado de Ross-

MacDonnald, descrito por  Coutinho et al., 2006, Massad et al., 2017, Amaku et 

al., 2016 (65–67). 

A população envolvida na transmissão são hospedeiros humanos e 

mosquitos. A população é dividida entre os seguintes compartimentos: 

- Suscetíveis Humanos (SH);  

- Os que se tornam Humanos Infectados (IH) através de uma força de infecção 

(λ) e taxa de contato (β);  

- Humanos Recuperados (RH) através de uma taxa de recuperação (ɣ);  

- Total de humanos (NH);  

- Mosquitos Suscetíveis (SM);  

- Mosquitos infectados latentes (LM), Mosquitos Infectados (IM).  

Considera-se neste modelo que a população de humanos e vetores 

se mantém constantes em todo o tempo. O modelo é definido pelas seguintes 

equações:  

 

𝑑𝑆𝐻 

𝑑𝑡
 = - ab(IM + ƞMLM) 

𝑆𝐻

𝑁𝐻
 – µH SH + σHRH + ΘH IH + 𝜦H,   (58) 
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𝑑𝐿𝐻 

𝑑𝑡
 = ab (IM + ƞMLM) 

𝑆𝐻

𝑁𝐻
 – (µH +δH) LH, 

 

𝑑𝐼𝐻 

𝑑𝑡
  = δH LH – (µH + αH +ɣH+ ΘH) IH, 

 

𝑑𝑅𝐻 

𝑑𝑡
 = ɣH IH –(µH + σH) RH, 

 

 
𝑑𝑆𝑀 

𝑑𝑡
 = -ac  

(𝐼𝐻+ƞ𝐻𝐿𝐻)

𝑁𝐻
  𝑆𝑀- µM SM+ 𝜦H, 

 

𝑑𝐿𝐻 

𝑑𝑡
 = ac  

(𝐼𝐻+ƞ𝐻𝐿𝐻)

𝑁𝐻
 𝑆𝑀 - (µM + ɣM) LM 

 

𝑑𝐼𝐻 

𝑑𝑡
 = ɣMLM - µM IM     

 

𝑑𝐼𝑁𝑀 

𝑑𝑡
 = 0 para população de tamanho constante. 

 

NH = SH + IH + RH 

 

NM = SM + LM + IM 
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A explicação sobre o significado e as limitações: As variáveis são 

densidades, isto é, o número de humanos/vetores por unidade de área. Ao usar 

o modelo, devemos considerar uma área onde a população é 

aproximadamente homogeneamente distribuída e cada variável multiplicada na 

área.  

 

 

5 MÉTODOS 

O presente trabalho é um estudo retrospectivo que utilizou como 

base prontuários médicos de pacientes internados com diagnóstico de dengue 

e que foram notificados à Vigilância Epidemiológica. O Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (NVE-HCFMUSP) forneceu a listagem, através do 

número de prontuários, os pacientes que estiveram internados com diagnóstico 

de dengue no Instituto Central e Instituto da Criança.  Foram levantados os 

pacientes internados por pelo menos 24 horas com diagnóstico de dengue CID 

– 10 A 90 (Dengue (Dengue Clássico)) e A 91 (Febre hemorrágica devida ao 

vírus da Dengue) no período de 2008 a 2018 no Hospital das Clínicas Instituto 

Central e Instituto da Criança através do registro de SINAN. Cada prontuário foi 

estudado para se verificar se houve introdução de antibiótico tanto na 

internação como durante o período de internação. Os nomes dos pacientes 

foram preservados e identificados pelo número de prontuário. Dos 132 casos 

indicados pelo NVE-HCFMUSP foram considerados casos 103 prontuários 

(78%).  
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Foi utilizado um modelo que combina dois modelos matemáticos 

publicados: um sobre a evolução da resistência aos antibióticos proposto 

anteriormente por Massad, Yang e Lundberg e um clássico Modelo de Ross-

MacDonald para transmissão da dengue com possibilidade de vacinação, 

adaptado por Amaku, Coutinho e Massad,  

 

 

5.1 Base de dados 

As bases de dados utilizadas neste trabalho são referentes ao 

levantamento de prontuários de pacientes com dengue, internados no período 

de janeiro de 2008 a dezembro de 2018, do Núcleo de Vigilância  

Epidemiológica do Hospital das Clínicas (NUVE-HCFMUSP), de prontuários do 

Instituto Central (IC-FMUSP) e do Instituto da Criança da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICR-FMUSP) (anexo autorização). O 

NUVE-HCFMUSP forneceu o número dos prontuários de todos os casos 

internados com diagnóstico de dengue no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2018, notificados através da Notificação à Secretaria de Saúde 

do Estado de São Paulo.  

Esse levantamento teve objetivo de verificar se foi ou não 

administrado antibiótico nos pacientes durante a internação e alta hospitalar. 

Neste estudo foram levantados 132 casos indicados pelo NUVE-HCFMUSP 

através do registro de notificação arquivados. Foram considerados casos 103 

prontuários (78%). Os prontuários que não puderam ser utilizados neste estudo 

25 (19%) estavam com páginas extraviadas ou não foram encontrados, 2 
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prontuários (1,5%) não têm resultados do exame laboratorial comprovando o 

diagnóstico, outros 2 prontuários (1,5%) os pacientes não foram internados 

sendo tratados em ambulatório. Dos 103 casos, 36 (35%) receberam 

antibióticos e 67 (65%) não tomaram antibióticos. Este dado foi utilizado no 

modelo matemático como número de pacientes com dengue que utilizaram 

antibiótico indevidamente. 

 

 

5.2 Seleção dos sujeitos 

Todos os pacientes internados no Hospital das Clínicas Instituto 

Central e Instituto da Criança com diagnóstico CID 10 A90 e A91 (dengue). 

 

 

5.3 Critérios de inclusão 

Pacientes que permaneceram internados por pelo menos 1 (um) dia 

no Hospital das Clínicas Instituto Central com diagnóstico de dengue. 

 

 

5.4 Critérios de exclusão 

Pacientes internados que não têm confirmação de dengue através 

da sorologia para dengue. 
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5.5 Processamento e análise de dados 

Os dados obtidos foramg submetidos a modelagem matemática para 

análise de dados. 

 

 

5.6 Modelo combinado 

O modelo utilizado neste estudo combina o modelo proposto por 

Massad et al (1993) (68) para o estudo da evolução da resistência a antibióticos, 

e o modelo de dengue de Ross-Macdonald (69), incluindo a possibilidade de 

vacinação . 

O modelo combinado é descrito na Figura 4: 
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Figura 4 - Modelo combinando modelo de resistência a antibióticos e modelo 

de dengue de Ross-MacDonald com vacinação. 

 

 

Na Figura 4, a imagem do lado esquerdo descreve o modelo de 

Massad, Yang e Lundberg (1993) (68), projetados para estudar a evolução da 

resistência contra antibióticos. Este modelo considerou uma população em um 

ambiente hospitalar, em que )(tX representa indivíduos que foram 

hospitalizados por causas diversas com taxa  , e são suscetíveis a um 

determinado agente infeccioso. Estes indivíduos podem adquirir uma infecção 

do hospital por uma cepa sensível a um antibiótico específico com uma taxa 
1

. Uma vez infectado com a cepa sensível estes indivíduos são denominados 

)(tY . Uma fração p desses indivíduos )(tY  é tratada com o antibiótico 

específico e se recupera para o estado suscetíveis com a taxa . A fração (

(t) 



 

42 
 

p1 ) de indivíduos não tratados morrem da infecção com taxa . Entretanto,  

indivíduos )(tY podem deixar o hospital com taxa μ. Alternativamente, os 

indivíduos suscetíveis )(tX podem adquirir a infecção por uma cepa do 

patógeno que é resistente ao antibiótico específico com uma taxa
2 . Uma vez 

infectado com a cepa sensível, estes indivíduos são denominados )(tZ .Estes 

indivíduos podem ser deixar o hospital com taxa   (como todos os outros no 

modelo), ou morrem da infecção com taxa . O modelo considera a evolução 

da resistência antibiótica por dois mecanismos alternativos, um consistindo na 

mutação, e outro pela transferência do plasmídeo das cepas sensíveis às 

resistentes. Estes dois mecanismos são representados na figura pela taxa 

composta F .O componente de mutação  da taxa F é descrito pela expressão

    )()(()( tZtYptYp   . Nesta expressão,   é a taxa de mutação 

independente do tratamento e p é a taxa de mutação induzida pelo 

tratamento antibiótico (observe o termo de infecção cruzada tZtY ()(( )). O 

componente com perda da mutação  G é descrito pela expressão )(tZ . Nesta 

expressão, é a taxa de perda de mutação. 

A expressão do lado direito mostrado na Figura 4 descreve o uso do 

modelo de Ross-MacDonald para representar a infecção da dengue com um 

componente de vacinação. O modelo considera que as pessoas nascem com 

taxa
H (assumido como igual à taxa de mortalidade natural) e que são 

suscetíveis à dengue e denotados )(tSH
.Estes indivíduos podem adquirir 

infecção por dengue com incidência









H

M

N

I
ab , onde a é a taxa de picada dos 

mosquitos,b é a probabilidade de infecção de mosquitos para os seres 



 

43 
 

humanos, )(tIM
é o número de mosquitos infectados e

HN é a população 

humana total      (assumido como constante, igualando as taxas de nascimento 

e morte como  
H ). Os indivíduos infectados pela dengue são denominados 

ITH (t), a fração h destes indivíduos são internados no mesmo hospital do 

primeiro modelo. Os indivíduos com dengue que não são hospitalizados são 

denominados IGH (t) Alternativamente, os indivíduos suscetíveis podem ser 

vacinados com taxa
H e são então denominados )(tVH

. Os indivíduos 

infectados pela dengue hospitalizados são denominados )(tIH
, podem também 

estar infectados com plasmídeos dos indivíduos infectados por cepa resistente 

no mesmo hospital )(tZH
e uma fração deles 'p utiliza antibióticos de indicação 

inadequada (note que a taxa de transferência de plasmídeo  é a mesma), ou 

saem do hospital com taxa
H (como todos os outros no modelo), ou morrem 

de infecção por dengue com taxa
H , ou são recuperados da dengue com taxa

H .Entretanto para o  termo p’δIH(t)Z(t) representa a transferência de 

plasmídeos do ZH(t)  para IH(t) pelo mecanismo de infecção cruzada. Como no 

modelo clássico de Ross-Macdonald, mosquitos susceptíveis, denotados )(tSM

podem adquirir infecção por dengue com incidência









H

M

N

I
ac , onde novamente

a é a taxa de picada dos mosquitos, c é a probabilidade de infecção de 

humanos para mosquitos, IM(t) é o número de mosquitos infectados e
HN é a 

população humana total. Uma vez infectados, esses mosquitos entram em um 

estado latente, denotados )(tLM
e então morrem ou evoluem para o estado que 

podem infectar )(tIM
.Note-se que os mosquitos nascem e morrem com a 
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mesma taxa
M , o que implica que a população total de mosquitos é assumida 

constante. 

Tabela 1 - Variáveis dos modelos, parâmetros, significados biológicos e 

valores. 

Modelo de Resistência ao Antibiótico1 

Parâmetro/V
ariável 

 Significado Biológico  
Condição inicial/Valor 
usado nas simulações 

)(tX   Indivíduos susceptíveis à infecção hospitalar  100 

)(tY   Indivíduos infectados com a cepa sensível  1 

)(tZ   Indivíduos infectados com a cepa resistente  0.41 

   Taxa de internação  3.33x10
-2

 dias
-1

 

   Taxa de saída do hospital  3.33x10
-2

 dias
 -1

 

1   Taxa de infecção com a cepa sensível  6.45x10
-3

 dias s
-1

 

2   Taxa de infecção com a cepa resistente  6.00x10
-3

 dias
 -1

 

p   Fração tratada com antibiótico  0.7 

   Recuperados da infecção com cepa sensível  2.50x10
-1

 dias
 -1

 

   Taxa de mortalidade induzida pela infecção  1.15x10
-1

 dias
 -1

 

   
Taxa de mutação da cepa sensível para 
resistente 

 1.00x10
-7

 dias
 -1

 

   Taxa de mutação induzida pelo tratamento  1.00x10
-6

 dias
 -1

 

   
Taxa de transferência espontânea de 
plasmídeos 

 1.15x10
-5

 dias
 -1

 

   
Taxa de tratamento induzida pela transferência 
de plasmídeo 

 1.15x10
-4

 dias
 -1

 

   
Taxa de retorno de cepa resistente para 
sensível 

 1.00x10
-8

 dias
-1

 

1
 Valores de parâmetros e condições iniciais da referência(68). 

Modelo de Dengue2 

Parâmetro/V
ariável 

 Significado Biológico  
Condição inicial/Valor 
usado nas simulações 

)(tSH
  Indivíduos susceptíveis à dengue  1.00x10

5
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)(tI G

H   
Indivíduos infectados com dengue não 
internados 

 1.0 

)(tIH
  

Indivíduos infectados com dengue 
hospitalizados  

 0.0 

)(tRH
  Indivíduos recuperados da dengue  0.0 

)(tVH
  Indivíduos vacinados contra dengue  0.0 

)(tSM
  Mosquitos sucetíveis a dengue  1.50x10

5
 

)(tLM
  Mosquitos latentes com dengue  1 

)(tIM
  Mosquitos infectados com dengue  0 

H   Taxa de nascimento/mortalidade em humanos  3.92x10
-5

 dias
-1

 

H   Taxa de vacinação  Variável 

a   Taxa de picadas de mosquitos  10 dias
 -1

 

b   
Probabilidade de infecção em humanos 
picados pelos mosquitos 

 0.6 

c   
Probabilidade de infecção em mosquitos que 
picam humanos 

 0.6 

H   Taxa de mortalidade induzida por dengue  1.00x10
-5

 dias
 -1

 

'p   
Fração de indivíduos infectados por dengue 
tratados inadequadamente com antibióticos 

 Variável 

h  
Fração de indivíduos infectados por dengue 
internados 

 0.3 


 

 
Fração de indivíduos infectados por dengue 
não hospitalizados que recuperaram da 
infecção 

 0.7 

δH 
 Taxa de perda de imunidade   

d  Taxa de saída do hospital  1.00x10
-2

 dias
 -1

 

2
 Valores de parâmetros e condições iniciais da referência(70). 

 

 

5.6.1 Modelo de Resistência a antibiótico  

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
 = β1X(t)Y(t) – β2X(t)Z(t) – µX(t) + pɣY(t) +𝜦 
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𝑑𝑌(𝑡)

𝑑𝑡
 = β1X(t)Y(t) – [(1 – p)α + pɣ]Y(t) – µY(t) – F[Y(t),Z(t)] + G[Z(t)} 

𝑑𝑍(𝑡)

𝑑𝑡
 β2X(t)Z(t) – αZ(t) + F[Y(t),Z(t)] –  µZ(t) – G[Z(t)] + p’δIH(t)Z(t) 

 

N = X + Y + Z 

 

F[Y(t),Z(t)] = (Θ + pξ)Y(t) + (ω + pδ)Y(t)Z(t) 

 

G[Z(t)] = αZ(t) 

 

resist(t) = 
1 

𝑵
 ∫ {𝛽2𝑋(𝑠)𝑍(𝑠)

1

0
+ p’δIH(s)Z(s) + 𝐹[𝑌(𝑠), 𝑍(𝑠)]}ds 

 

 

5.6.2 Modelo de Dengue  

𝑑𝑆𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
 =- ab

𝐼𝑀(𝑡)

𝑁𝐻
 SH(t) + µH[NH – SH(t)] - ʋHSH(t) 

 

𝑑𝐼𝐻
𝐺

𝑑𝑡
= ab

𝐼𝑀(𝑡)

𝑁𝐻
SH(t)(1 – h) – (µH + αH)𝐼𝐻

𝐺(t) - kɣH𝐼𝐻
𝐺(t) 

 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
 = ab

𝐼𝑀(𝑡)

𝑁𝐻
 SH(t)h - (µH + αH + d)IH(t) – (1 – p’)ɣHIH(t) – p’δIH(t)Z(t) 

 

𝑑𝑅𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
 = (1 – p’) ɣHIH(t)+ kɣH𝐼𝐻

𝐺(t) – µHRH(t) 

 

𝑑𝑉𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
 = ʋHSH(t) - µHVH(t) 
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𝐼𝐻
𝑇(𝑡)= 𝐼𝐻

𝐺(𝑡) + IH(t) 

NH = SH + IH + RH + VH 

 

Vac(t) = 
1

𝑁𝐻
∫  ʋ𝐻𝑆𝐻(𝑠)

1

0
ds 

 

𝑑𝑆𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
 =- ac

𝐼𝐻
𝑇(𝑡)

𝑁𝐻
 SM(t) + µM(NM – SM(t) 

 

𝑑𝐿𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
 = ac

𝐼𝐻
𝑇(𝑡)

𝑁𝐻
 SM(t) –(ɣM +µM)LM(t) 

 

𝑑𝐼𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
 = ɣMLM(t) – µMIM(t) 

 

NM = SM + LM + IM 

 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

Os dados utilizados são identificados pelo número de prontuário, 

sem identificação do paciente. 

 

 

7. RESULTADOS 

O modelo de resistência a antibiótico foi simulado apenas para 

reproduzir os resultados obtidos por Massad, Yang e Lundberg (71) com os 
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dados de Klebsiella pneumoniae cepas resistentes contra o antibiótico 

amicacina no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, Brasil. Os resultados são mostrados na Figura 5.  

 

Figura 5 - O desempenho do modelo de resistência a antibióticos (linha preta) 

simulou com parâmetros como na tabela (1), e evolução real da 

resistência de Klebsiella pneumoniae contra amicacina (linha 

vermelha). Dados reais de Massad, Yang e Lundberg(71) . 

 

Observe que o modelo contabiliza os dados reais com boa precisão 

para uma fração de antibióticos tratados com indivíduos de 70%. Em apenas 5 

anos, a resistência evoluiu de menos de 10% para mais de 70%.  

O modelo completo foi então simulado com variáveis e parâmetros 

como na tabela (1) a fim de estimar o impacto do tratamento inadequado de 

pacientes com dengue com os antibióticos e o impacto da vacinação contra a 

dengue na evolução da resistência antibiótica de indivíduos infectados pela 

dengue e tratados inadequadamente com o mesmo antibiótico (amicacina) 
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contra o mesmo patógeno (Klebsiella pneumoniae). O resultado pode ser visto 

nos números 6 e 7, respectivamente. 

 

 

Figura 6 - Desempenho do modelo completo de resistência a antibióticos e 

dengue simulado com proporção crescente de pacientes com 

dengue sendo tratados inadequadamente com os antibióticos. 

 

Observe que a proporção final de bactérias resistentes varia de 

forma não linear com o aumento da proporção de pacientes com dengue 

tratados inadequadamente com o antibiótico. 
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Figura 7 - Desempenho do modelo completo de resistência a antibióticos e 

dengue simulado com parâmetros como na tabela (1).  

 

 

A linha amarela contínua representa o equilíbrio após 60 meses de 

tratamento na ausência da dengue. Outras linhas representam efeito da 

vacinação com várias proporções de uso indevido de antibióticos contra a 

dengue, variando de 10% (linha verde inferior) a 50% (linha azul superior) 

Note-se que a cobertura vacinal necessária para reduzir a 

resistência contra o antibiótico nesta situação extrema é muito alta. 

 

8 DISCUSSÃO  

Após três décadas observamos que a síntese de um grande número 

de antibióticos tem causado ameaça de resistência bacteriana (72). A frequência 

e o espectro de infecções resistentes a antibióticos aumentaram no hospital e 
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na comunidade (73). O resultado trágico é que certas infecções que se tornaram 

intratáveis começaram a ocorrer como epidemias. A resistência bacteriana 

resulta em aumento da morbidade, mortalidade e custos com saúde. Com 

poucas teorias elaboradas desde Krus e Rvachev (74) e tentativa descritiva de 

Nicolelis et als. (75,76). A política de prescrição assumida no modelo é que uma 

proporção constante dos pacientes é tratada com antibiótico. Essa suposição 

serve para calcular um nível de tratamento limiar, mas não é uma descrição 

realista do tipo de política que pode ser adotada pelos médicos durante a vida 

de um antibiótico. É provável que o nível de tratamento seja influenciado por 

processos em três níveis:  

 

I. O médico pode experimentar o medicamento a alguns pacientes e, se estas 

tentativas iniciais forem bem-sucedidas e poderá aumentar o seu “p” pessoal 

durante a fase entusiasta. Da mesma forma, quando a sensibilidade cai devido 

a evolução da resistência, ele diminui em fase de desilusão.  

II. Alguns médicos “radicais” podem estar interessados em testar novidades 

que outros conservadores. Então a nova droga é inicialmente testada pelos 

“radicais” e são utilizadas pelos conservadores.  

III. A informação se espalha sobre uma droga nova e uma fração da 

comunidade médica passa a utilizá-la.  

 

      Não foram considerados os do tipo II ou III neste processo e, 

portanto, prolongam a sua vida útil. No entanto, no caso dos aminoglicosídeos, 

devido as especificidades variáveis dos substratos das enzimas inativadoras. 
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Os organismos resistentes a medicamentos (mutantes, portadores de 

transdutores contendo fatores R) selecionados pela pressão dos antibióticos 

podem estar em desvantagem na ausência dos medicamentos. Devido a 

rapidez da evolução microbiana podemos assumir que existem cepas 

resistentes a todos os antibióticos no mesmo ritmo da evolução microbiana. Do 

ponto de vista da teoria da evolução, essa “estratégia de corrida armamentista” 

significa que impomos uma pressão de seleção estabilizadora, afim de manter 

a população microbiana em equilíbrio com composições genotípicas favoráveis 

ao homem. Como mencionado por Neu(72), a necessidade de novos antibióticos 

continuará porque as bactérias tem uma capacidade notável de superar cada 

novo agente sintetizado.  

Neste trabalho, propusemos um modelo composto para testar a 

hipótese de que uma vacina hipotética contra a dengue pode ajudar a dificultar 

a evolução da resistência contra antibióticos devido ao seu uso indevido em 

pacientes com dengue. Essa hipótese foi testada com um modelo composto 

combinando um modelo publicado anteriormente para estudar a evolução da 

resistência a antibióticos, com um modelo clássico de dengue Ross-

Macdonald(70). A simulação de um cenário real envolvendo o uso excessivo de 

amicacina em pacientes infectados com K. pneumoniae em um grande hospital 

de São Paulo, Brasil(71)  e a inclusão de pacientes com dengue (ver Figura 5) na 

dinâmica bacteriana do modelo composto. Foram levantados prontuários de 

pacientes internados com o diagnóstico Dengue durante o período de 2008 a 

2018. O uso inadequado de antibióticos em pacientes com dengue aumentou a 

evolução da resistência contra esses antibióticos de forma não linear. Assim, 

se 10% dos pacientes com dengue fossem tratados com antibióticos, a 
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proporção de bactérias resistentes aos medicamentos aumentaria da linha de 

base de 70% para quase 89% e assim por diante, como visto na Figura 7.  

O resultado da simulação do impacto da vacina teórica contra a 

dengue também resultou em uma diminuição altamente não linear na 

proporção de bactérias resistentes com o aumento da cobertura vacinal (Figura 

6). Embora se deva esperar uma redução na proporção de bactérias 

resistentes com a redução de indivíduos suscetíveis devido à vacina, as 

simulações mostram que a cobertura necessária para resultar em uma redução 

significativa na proporção de bactérias resistentes é muito alta. Além disso, 

quanto maior a proporção de pacientes com dengue maltratados com 

antibióticos, maior será a cobertura vacinal necessária para reduzir a 

resistência a antibióticos ao nível base (Figura 6).  

Nosso modelo tem várias simplificações e limitações. Em primeiro 

lugar, assume uma transmissão homogênea, tanto para a infecção bacteriana 

quanto para a infecção por dengue. O modelo é determinista, ignorando 

eventuais flutuações estocásticas na dinâmica dos compartimentos. Muitos dos 

parâmetros utilizados nas simulações não são baseados em observações 

empíricas, embora a parte resistente a antibióticos do modelo reproduza um 

cenário real com uma precisão razoável. O modelo de dengue não é 

estratificado por sorotipos, mas considera a dengue uma infecção total ou 

nada. E, finalmente, a vacina teórica é considerada 100% eficiente para todos 

os sorotipos da dengue. Portanto, se tal vacina estivesse disponível e se 100% 

das pessoas suscetíveis fossem vacinadas, então não ocorreria nenhum caso 

de dengue e nenhum uso indevido de antibiótico. Considerando 50 milhões de 
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casos de dengue por ano em todo o mundo, considerando que entre 20% e 

40% são tratados com antibióticos inadequadamente e considerando o custo 

médio de um antibiótico US$ 9,91 (74) para cada episódio de infecção de trato 

respiratório superior diagnosticado erroneamente infecção (a principal causa de 

uso indevido de antibióticos em pacientes com dengue) (10), então deve-se 

esperar um ganho econômico entre US$ 99.100.000,00 e US$ 198.200.000,00 

por ano.  

 

 

9 CONCLUSÃO 

Apesar das simplificações acima, achamos que o modelo composto 

serviu aos seus propósitos, uma vez que foi projetado para investigar 

qualitativamente como uma vacina hipotética poderia conter a evolução da 

resistência contra antibióticos causados pelo uso inadequado dessas drogas 

em pacientes com dengue.   

É possível, portanto, com base nos resultados da simulação do 

nosso modelo que uma vacina contra a dengue reduziria a taxa de evolução da 

resistência a antibióticos em um cenário em que os pacientes com dengue são 

tratados inadequadamente com a droga. 
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ANEXO II – Tabela de dados utilizados nesta tese 
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nº Registro Geral Idade  Registro Unidade Data de Notificação Antibiótico 

1 14128685J 0  1379191 ICR 06/04/2015 Sim 

2 55712347G 0  1016993 ICR 26/02/2015 Não 

3 6142322A 0  1820124 ICR 16/04/2015 Sim 

4 6139956A 1  1016502 ICR 18/02/2015 Não 

5 6144178K 2  2384242 ICR 09/06/2015 Não 

6 15105872E 2  1820236 ICR 04/05/2015 Não 

7 6195183K 3  2384180 ICR 26/05/2015 Não 

8 6167068B 5  1016902 ICR 27/03/2015 Sim 

9 6137661C 6  1397031 ICR 24/03/2015 Não 

10 14072448A 6  1016941 ICR 26/03/2015 Não 

11 6143314H 6  1175888 ICR 26/05/2015 Não 

12 6142908D 7  2605675 ICR 26/05/2015 Sim 

13 6148131J 7  2605699 ICR 05/05/2015 Sim 

14 6125945I 7  135327 ICR 15/04/2014 Não 

15 6141711E 7  1016563 ICR 25/02/2015 Sim 

16 15027626I 7  6583439 ICR 26/05/2010 Não 

17 6141053H 8  1175887 ICR 26/05/2015 Não 

18 33609197E 8  227994 ICR 22/05/2014 Não 

19 6141064D 8  1016847 ICR 18/03/2015 Não 

20 6155080I 8  6376881 ICR 13/02/2009 Não 

21 14042526A 9  1379201 ICR 10/04/2015 Sim 

22 6118466B 9  1820095 ICR 16/04/2015 Não 
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23 6118274I 9  2605677 ICR 05/05/2015 Não 

24 6189733J 10  7606707 ICR 25/05/2012 Não 

25 55440224K 10  1624617 ICR 26/05/2015 Não 

26 15090773H 10  135438 ICR 22/04/2014 Não 

27 13681504K 10  1016894 ICR 06/04/2015 Não 

28 6141532F 10  1379113 ICR 31/03/2015 Não 

29 6110096E 10  1820235 ICR 04/05/2015 Não 

30 6195807C 11  1379245 ICR 22/04/2015 Não 

31 15133670G 11  5467995 ICr 03/03/2017 Sim 

32 6089393D 12  284384 ICR 16/04/2014 Não 

33 6129193H 12  1015958 ICR 04/05/2015 Não 

34 15067669C 12  1820167 ICR 17/04/2015 Não 

35 6140602E 12  1016555 ICR 06/03/2015 Não 

36 6143177F 12  3950311 ICR 19/02/2008 Não 

37 6142142C 12  1379261 ICR 13/04/2015 Não 

38 6176452E 12  6383787 ICR 21/02/2011 Não 

39 6128415A 13  9520880 ICR 02/06/2014 Não 

40 6157997H 13  2106014 ICR 15/02/2017 Não 

41 6097482H 13  227987 ICR 13/05/2014 Sim 

42 44119377B 13  1820177 ICR 06/05/2015 No 

43 15042424J 13  5424702 ICR 10/05/2011 Sim 

44 6121157A 14  1016897 ICR 02/04/2015 Não 

45 13476294B 15  2605585 ICR 05/05/2015 Sim 

46 15027308C 15  5424645 ICR 17/05/2010 Não 
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47 6103087I 15  1820175 ICR 05/05/2015 Sim 

48 13918727B 16  5424802 ICHC 04/05/2010 Não 

49 6084508J 16  1379123 ICR 06/04/2015 Não 

50 6130369I 16  8854690 ICR 14/05/2013 Não 

51 6149493F 16  1820136 ICR 16/04/2015 Não 

52 6060006I 16  6583436 ICR 31/03/2011 Não 

53 13871323F 16  5619079 ICHC 27/04/2009 Não 

54 6169394H 17  5619059 ICr 29/05/2017 Não 

55 6144563C 17  1820166 ICR 15/04/2015 Não 

56 6070322K 18  2605695 ICR 26/05/2015 Sim 

57 90601594A 18  2384345 ICHC 28/05/2015 Não 

58 91120212 18  5470981 ICHC 26/01/2017 Não 

59 6100218C 18  6475277 ICR 18/03/2015 Sim 

60 55414662E 19  7791273 ICHC 23/08/2011 Não 

61 5263225H 21  227910 ICHC 29/04/2014 Não 

62 13920591G 21  5424796 ICHC 08/06/2010 Não 

63 13822528G 23  6376906 ICHC 13/05/2008 Sim 

64 90176397G 23  1016953 ICHC 28/04/2015 Não 

65 3115907E 23  5424643 ICR 20/04/2010 Não 

66 14128131E 24  1015999 ICHC 05/03/2015 Sim 

67 13477401H 25  5424794 ICHC 08/06/2010 Não 

68 14089357F 25  8997021 ICHC 07/04/2014 Não 

69 13909010H 27  5569665 ICHC 15/03/2010 Não 

70 2368967B 28  7192325 ICHC 17/05/2010 Não 
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71 13973957G 29  1016716 ICHC 09/03/2015 Não 

72 13623144H 30  1016840 ICHC 18/03/2015 Sim 

73 13873795A 32  5619120 ICHC 13/05/2009 Sim 

74 90011231D 32  1820168 ICHC 16/04/2015 Sim 

75 13813708F 32  3763399 ICHC 19/02/2008 Não 

76 90561533B 34  1379152 ICHC 06/04/2015 Não 

77 14076722C 37  9520705 ICHC 19/05/2014 Sim 

78 13639166H 38  9427743 ICHC 29/04/2014 Sim 

79 13905068E 38  5569666 ICHC 10/02/2010 Não 

80 14053822D 38  227916 ICHC 14/05/2014 Sim 

81 77117450H 39  1379015 ICHC 24/03/2015 Sim 

82 13945595J 42  227908 ICHC 25/04/2014 Sim 

83 13910416C 49  5898770 ICHC 01/03/2010 Não 

84 13879234J 49  2383627 ICHC 10/06/2015 Sim 

85 13901920I 50  2605570 ICHC 22/05/2015 Sim  

86 90592315B 51  5039875 ICHC 27/05/2015 Não 

87 13665557G 55  7192420 ICHC 14/03/2011 Não 

88 13972556G 55  1016744 ICHC 12/03/2015 Não 

89 14002547G 57  9592822 ICHC 05/06/2014 Sim 

90 46078 59  9520854 ICHC 04/06/2014 Sim 

91 13486871C 59  1175826 ICHC 28/04/2015 Sim 

92 13904108B 61  1820149 ICHC 16/04/2015 Não 

93 13585891F 62  6475180 ICHC 22/03/2011 Não 

94 13853602C 63  1016626 ICHC 05/03/2015 Sim 
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95 3164650F 64  227912 ICHC 05/05/2014 Não 

96 14093018I 64  9520894 ICHC 29/05/2014 Não 

97 14008142I 67  1175834 ICHC 20/05/2015 Sim 

98 55372960I 69  6376176 ICHC 01/04/2014 Sim 

99 55378044F 71  2605618 ICHC 06/05/2015 Sim 

100 2673462C 73  1820028 ICHC 23/04/2015 Não 

101 13951096J 74  2382561 ICHC 12/05/2015 Sim 

102 3314231J 84  1379231 ICHC 23/04/2015 Sim 

103 2516957I 85  1175874 ICHC 27/04/2015 Sim 

 

 

 


