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grama de Pós-Graduação em F́ısica Aplicada a Medicina e Biologia.

Aos Profs.: Ubiraci Pereira da Costa Neves, Eder Rezende Moraes, Oswaldo Baffa
Filho e Tabajara Pimenta Júnior pelo empenho demonstrado nas disciplinas que
cursei e, em especial, ao Prof. Domingos Alves, com quem tive o prazer de cursar
a disciplina “Técnicas de Modelagem Matemática Aplicadas à Epidemiologia”, que
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Resumo

SANTOS, L. S. Modelos de efeito Allee e epidemiológicos de tuberculose. 2013.
155 p. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em F́ısica Aplicada a Medicina e
Biologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.

A dinâmica de crescimento populacional de uma espécie é permeada pela relação entre
as desvantagens da competição intraespećıfica e os benef́ıcios da presença de conspećıfi-
cos. Para muitas espécies, os benef́ıcios da cooperação podem superar as desvantagens
da competição. A correlação positiva entre tamanho populacional e adaptabilidade em
populações muito pequenas é conhecida como efeito Allee demográfico. Apesar de haver
modelos matemáticos isolados para os diferentes tipos de efeitos Allee, não há um modelo
simples que os abranja e os conecte a modelos de crescimento mais gerais (como o de Ri-
chards). Propomos unificar modelos de efeitos Allee e o de crescimento de Richards em um
modelo que permita um novo ponto de vista sobre o efeito Allee demográfico. Um exem-
plo do aumento das possibilidades descritivas de tal generalização é a emergência de mais
de uma transição cooperação-competição quando considerado um caso particular desse
novo modelo (Allee-Gompertz). Apesar da importância do crescimento populacional, a
maioria dos modelos básicos de transmissão de doenças infecciosas considera o tamanho
populacional constante ou adota simplificações pouco plauśıveis. Nesta tese, mostramos
as deficiências de um modelo compartimental dinâmico de tuberculose já consagrado e
propomos um novo modelo com crescimento populacional loǵıstico. Quando comparados,
nosso modelo apresenta previsões mais pessimistas para a erradicação da doença a longo
prazo quando testado com parâmetros que definem poĺıticas de controle pouco eficientes.
Realizamos tais predições adotando estratégias de controle de páıses desenvolvidos e sub-
desenvolvidos. Visto que esses modelos compartimentais desprezam aspectos espaciais,
desenvolvemos uma modelagem computacional de agentes, baseada no modelo proposto,
com duas estruturas subjacentes: redes aleatórias e redes reais. A súbita emergência de
tuberculose resistente a drogas como consequência de tratamentos ineficazes é também um
resultado das implementações desses modelos em dois cenários distintos. Esses resultados
são comparados com os do modelo compartimental e com os de um modelo de estrutura
subjacente mais simples e, como novo resultado, surge nos dois modelos a possibilidade
de erradicação da doença em menos de uma década após o ińıcio do tratamento. Esse
resultado é posśıvel desde que sejam adotadas estratégias eficientes de controle.

Palavras-chave: 1. Modelos de agentes. 2. Tuberculose. 3. Modelos epidemiológicos.
4. Redes complexas. 5. Modelos de crescimento. 6. Funções logaritmo e exponencial
generalizadas 7- Biomatemática. 8. Efeito Allee. 9. Poĺıticas de saúde pública.
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Abstract

SANTOS, L. S. Allee effect and epidemiological models for tuberculosis. 2013.
155 p. Thesis (Ph.D. - Postgraduate program in Physics Applied to Medicine and Biology)
- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2013.

The one-species population growth dynamics is permeated by the relationship between
the harms from the intraspecific competition and the benefits from the presence of con-
specifics. For many species, the benefits from conspecific cooperation may outweigh the
harms from competition. The positive correlation between population size and total fit-
ness in very small population known as demographic Allee effect. Although there are
isolated mathematical models for different types of Allee effects, there is not a simple
model that covers and connects them to more general growth models (like Richards).
We propose to unify models of Allee effects and the Richards growth one in a model
that allows a new perspective on the demographic Allee effect. An example of the in-
creased descriptive possibilities of such generalization is the emergence of more than one
transition cooperation-competition when considering a particular case of this new model
(Gompertz-Allee). Despite the importance of population growth, most basic models of
infectious diseases transmission considers population size constant or adopts implausible
simplifications. In this thesis, we show the shortcomings of a dynamic compartmental
model of tuberculosis already established and we propose a new model with population
logistic growth. When compared, our model provides more pessimistic forecasts for the
eradication of the disease in the long term if it is tested with parameters that define in-
efficient control policies. We perform such predictions adopting control strategies from
developed and underdeveloped countries. Since these compartmental model disregards
spatial aspects, we developed a computational agent model, based on the proposed model,
with two underlying structures: random networks and real networks. The sudden emer-
gence of drug-resistant tuberculosis as a result of ineffective treatments is also a result from
the implementations of these models in two distinct scenarios. These results are compared
with the ones from a compartimental model and with the ones from a model with simpler
underlying structure and, as a new result, the possibility of eradicating the disease in less
than a decade after beginning the treatment appears on the two models. This result is
possible adopting effective control strategies.

Key-words: 1. Agent models. 2. Tuberculosis. 3. Epidemiological models. 4. Com-
plex networks. 5. Growth models. 6. Generalized logarithm and exponential functions.
7. Biomathematics. 8. Allee effect. 9. Public health policies.
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ção. A taxa de crescimento é máxima quando o efeito da cooperação
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“realista”da dinâmica de nascimentos e mortes. A grandeza κ0 = π−µ
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de uma estratégia de controle “muito ruim” no ano 200. Esse cenário
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gerado com os parâmetros de referência da Tab. 5.1. Os valores das
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acompanhada de um também rápido aumento, e seguida diminuição,

no número de bactérias resistentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92



xxiv

5.5 Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is)

e resistentes (Ir) no modelo de rede “real” (Rede 1 ) com a implemen-

tação de uma estratégia de controle “muito ruim” no ano 200. Esse
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população tem N = 100 indiv́ıduos arranjados nos śıtios de uma rede
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2.1 Valores dos parâmetros da Eq. (2.16) e seus respectivos regimes de

efeito Allee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Caṕıtulo 1

Introdução

“The late Richard Feynman, a physicist, once warned me never to

compare physics to biology in front of a biologist: ‘It just makes them

mad.’. He was joking, but he was also right.”

Danny Hillis no artigo Why physicists like models, and why

biologists should - 1993.

Modelos de crescimento populacional são ferramentas importantes nas mais di-

ferentes áreas de pesquisa. Geralmente, a principal simplificação adotada no

estudo do crescimento populacional é a representação de somente uma espécie. Nessa

abordagem, assumem-se apenas interações intraespećıficas, deixando representação

das interações interespećıficas a cargo de parâmetros que limitam o crescimento po-

pulacional [1]. A dinâmica de crescimento populacional de uma espécie é permeada

pela relação entre as desvantagens da competição intraespećıfica e os benef́ıcios da

presença de conspećıficos. A competição intraespećıfica gera uma correlação nega-

tiva entre o tamanho da população e sua taxa de crescimento per capita, ou fitness

total. Para muitas espécies, os benef́ıcios da cooperação conspećıfica podem superar

as desvantagens da competição intraespećıfica, resultando em uma correlação posi-

tiva entre tamanho populacional e fitness total em populações muito pequenas [2, 3],

conhecida como efeito Allee demográfico.

Apesar de haver vários modelos matemáticos para os diferente tipos de efeitos

Allee [3, 4], não há um modelo simples que os conecte a modelos generalizados de

crescimento. Propomos unificar modelos de efeitos Allee e o modelo de crescimento

1
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de Richards [5] em um só. Isso permite um novo ponto de vista sobre o efeito Allee

demográfico que se vale do amplo e já bem estabelecido arcabouço teórico presente na

literatura envolvendo funções [6, 7, 8, 9] e modelos generalizados [1, 5, 6, 10, 11]. Um

exemplo do aumento das possibilidades descritivas de tal generalização é um novo

resultado: a emergência de mais de uma transição cooperação-competição quando

considerado um caso particular desse novo modelo.

Apesar da grande importância do estudo do crescimento populacional, a mai-

oria dos modelos matemáticos básicos de transmissão de doenças infecciosas consi-

dera constante o tamanho populacional [12]. Tais modelos, comumente utilizando

a formulação compartimental dinâmica, podem gerar conhecimento sobre o surgi-

mento de resistência a drogas utilizadas nos tratamentos, a taxa de disseminação

de infecções, os métodos de controle, etc., mas apresentam algumas limitações por

não incorporarem um modelo de crescimento populacional, ou por lançarem mão de

simplificações que acabam não refletindo importantes caracteŕısticas do processo de

nascimento e morte de indiv́ıduos.

Baseados em uma revisão da literatura, que detalha o processo epidêmico

assumido pela modelagem compartimental dinâmica e esclarece as dúvidas envol-

vendo as posśıveis incidências assumidas por esses modelos, apresentamos modelos

epidemiológicos básicos com tamanho populacional variável, para os quais são feitas

analogias com os modelos de dinâmica populacional de uma espécie. Esse emba-

samento torna claras as assunções e propostas dos modelos epidemiológicos para

tuberculose propostos nesta tese.

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa bacteriana causada pela My-

cobacterium tuberculosis [13] que afeta principalmente os pulmões e é transmitida

de pessoa para pessoa durante a respiração, a fala, o espirro e a tosse. Essa do-

ença já atingiu um terço da população mundial e é responsável por um número de

mortes de adultos maior que o causado por todas as outras infecções juntas, o que

torna necessária a implementação de programas de controle efetivos [14]. A mo-

delagem matemática, incluindo a modelagem compartimental dinâmica, é um dos

recursos que podem, e devem, ser utilizados como ferramentas na elaboração desses

programas.

A TB é uma doença de fácil detecção e tratamento nos casos em que a in-
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fecção é causada por bactérias senśıveis às drogas utilizadas. Drogas erroneamente

prescritas e/ou tratamentos não seguidos corretamente podem causar o surgimento

de bactérias do tipo resistente, que são de dif́ıcil combate e exigem o uso de an-

tibióticos caros e de baixa eficácia. As deficiências de um modelo compartimental

dinâmico de tuberculose já consagrado são apontadas nesta tese. Assumindo um

tipo e incidência tida como a mais indicada em casos de doenças que acometem

humanos e incorporando um modelo de crescimento loǵıstico, propomos um novo

modelo que prevê os efeitos da doença em dois diferentes cenários. Esses cenários

são elaborados com dois diferentes conjuntos de parâmetros que visam simular duas

diferentes estratégias de controle da doença: uma “muito boa”, associadas a medidas

adotadas por páıses desenvolvidos, e uma “muito ruim”, adotada por páıses subde-

senvolvidos. A avaliação desses cenários permite estudar a emergência de casos de

tuberculose resistente a drogas e, dessa forma, avaliar resultados de curto e longo

prazo de diferentes estratégias de controle da doença. Comparado com o modelo de

Blower et al. [14], o novo modelo chega a previsões mais pessimistas para a erradica-

ção da doença a longo prazo quando testado com parâmetros que definem poĺıticas

de controle pouco eficientes. Isso evidencia a necessidade de maiores cuidados na

elaboração de estratégia de controle da TB.

Devido ao fato de que o modelo compartimental não leva em consideração

uma estrutura topológica, propomos dois diferentes modelos em redes nele basea-

dos. O estudo de redes tem atráıdo a atenção da comunidade cient́ıfica nas últimas

décadas devido à possibilidade de representar e analisar sistemas sociais, biológicos

e tecnológicos. Propomos dois modelos baseados em agentes de tuberculose, um

em uma rede aleatória dinâmica e um em três redes extráıdas de uma rede real, e

os resultados de suas implementações são comentados e comparados com os de um

modelo de estrutura subjacente mais simples presente na literatura [15]. A súbita

emergência de tuberculose resistente a drogas como consequência de tratamentos

ineficazes é também um resultado das implementações desses modelos nos dois ce-

nários, o “muito bom” e o “muito ruim”. Porém, como resultado novo e promissor,

surge nos dois modelos a possibilidade de erradicação da doença em menos de uma

década após o ińıcio da implementação do programa de tratamento na população.

Esse resultado é posśıvel desde que sejam adotadas estratégias de controle realmente
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efetivas.

A apresentação de nossos resultados está organizada como se segue. No

Cap. 2, propomos um modelo generalizado para os efeitos Allee forte e fraco e o

modelo de Richards. O modelo é testado com dados reais e dois de seus casos parti-

culares, Verhulst-like e Gompertz-like, são explorados. Mostramos a emergência de

mais de uma transição cooperação-competição nesse segundo caso. O Cap. 3 traz

inicialmente uma revisão cŕıtica da literatura envolvendo a modelagem comparti-

mental dinâmica, com ênfase na descrição do processo epidêmico por ela assumido

e na diferenciação de suas posśıveis incidências. Essa é uma revisão original que es-

clarece alguns conceitos ainda obscuros na literatura. Nela são apresentados alguns

modelos epidemiológicos básicos com tamanho populacional variável, para os quais

são feitas analogias com os modelos de dinâmica populacional de uma espécie. No

Cap. 4, o modelo compartimental de tuberculose de Blower et al. é apresentado e

algumas de suas deficiências são discutidas. Para corrigir essas deficiências, propo-

mos um novo modelo com incidência padrão e crescimento loǵıstico e avaliamos os

resultados dos efeitos de duas estratégias de controle da doença, uma “muito boa”,

simulando uma poĺıtica de saúde adotada em um “páıs desenvolvido”, e uma “muito

ruim”, simulando uma poĺıtica de saúde adotada em um “páıs subdesenvolvido”. No

Cap. 5, propomos dois modelos de agentes de tuberculose, um em uma rede aleatória

com um processo dinâmico de criação e destruição de ligações e um em sub-redes

extráıdas de uma rede real. O resultados de suas implementações são comentados

e comparados com os de um modelo de estrutura subjacente mais simples presente

na literatura. O Cap. 6 traz as principais conclusões desta tese, bem como os traba-

lhos em andamento, propostas e perspectivas. O Apêndice A apresenta a definição

das funções logaritmo e exponencial generalizadas descrevendo seus comportamentos

para diferentes valores do parâmetro de generalização q̃. No Apêndice B, apresen-

tamos nossos primeiros resultados de um estudo de aproximação de trincas de um

modelo SEIR estocástico e fazemos uma breve revisão do processo de contato e

da aproximação de trincas. O Apêndice C traz alguns dos conceitos da teoria dos

grafos e as principais caracteŕısticas de alguns dos modelos teóricos de redes mais

conhecidos
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Efeito Allee generalizado

“... the cooperative forces are biologically the more important and

vital. The balance between the cooperative and altruistic tendencies and

those which are disoperative and egoistic is relatively close. Under many

conditions the cooperative forces lose. In the long run, however, the

group centered, more altruistic drives are slightly stronger. ... human

altruistic drives are as firmly based on an animal ancestry as is man him-

self. Our tendencies toward goodness... are as innate as our tendencies

toward intelligence; we could do well with more of both.”

Warder Clyde Allee no artigo Where Angels Fear to Tread: A

contribution from general sociology to human ethics - 1943.

Modelos de dinâmica populacional são ferramentas importantes no estudo de

diversos processos em diferentes áreas de pesquisa. Geralmente, a principal

simplificação adotada no estudo do crescimento populacional é a representação de

apenas uma espécie. Nesse caso, assume-se que a variação no número de indiv́ıduos

dessa população depende apenas da interação entre seus indiv́ıduos (interação in-

traespećıfica). As posśıveis interações desses indiv́ıduos com indiv́ıduos de outras

espécies (interações interespećıficas) e com o ambiente são implicitamente represen-

tadas por parâmetros que limitam o crescimento da população [1].

O crescimento de organismos individuais [16], tumores [17] e outros sistemas

biológicos [18] são bem descritos por curvas sigmoides [19, 20, 21], as quais são

soluções, por exemplo, dos modelos de Gompertz e de Verhulst, que são generalizados

5
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pelo modelo de Richards [5], e caracterizam a competição intraespecifica [10]. Esse

tipo de competição gera uma correlação negativa entre o tamanho da população e a

taxa de crescimento per capita, frequentemente usada para medir o chamado fitness

total.

A dinâmica de crescimento populacional de uma espécie é permeada pela re-

lação entre as desvantagens da competição intraespećıfica e os benef́ıcios da presença

de conspećıficos. Para muitas espécies, os benef́ıcios da cooperação conspećıfica po-

dem superar as desvantagens da competição intraespećıfica, resultando em um ganho

ĺıquido de fitness em um intervalo de tamanho populacional espećıfico. O efeito Al-

lee demográfico é definido como uma correlação positiva entre o fitness total de uma

população, frequentemente tomado como sendo a taxa de crescimento populacional

per capita, e seu tamanho, ou densidade, quando esse é muito pequeno [2, 3]. Essa

correlacão é interpretada nessa tese como um regime cooperativo.

Apesar de haver modelos matemáticos simples de dinâmica de crescimento

populacional para o efeitos Allee forte e fraco [3, 4], não há um modelo simples

que conecte esses efeitos a modelos generalizados de crescimento. Propomos neste

caṕıtulo unificar modelos de efeitos Allee forte e fraco e o modelo de Richards [5]. O

modelo proposto permite um novo ponto de vista sobre o efeito Allee demográfico

em dinâmica de populações, dado que há um amplo e bem estabelecido arcabouço

teórico envolvendo funções [6, 7, 8, 9] e modelos generalizados [1, 5, 10, 6, 11]. Além

do mais, os modelos de efeito Allee somente consideram uma transição cooperação-

competição, tornando excessivamente simplificada a riqueza das interações intra-

espećıficas. A possibilidade da emergência de mais de uma transição cooperação-

competição, como a que ocorre no dilema do prisioneiro [22], revela o caráter mais

geral do modelo aqui proposto e seu poder de predição.

A Sec. 2.1 aborda a modelagem da dinâmica populacional de uma espécie e

apresenta os modelos de Richards, como uma generalização dos modelos de Malthus

e Verhulst, e o modelo de Richards-Schaefer. O modelo de Richards, mais espe-

cificamente, é abordado na Sec. 2.2, juntamente com a definição do efeito Allee

demográfico e de suas duas manifestações, forte e fraco. A unificação dos efeitos Al-

lee forte e fraco e do modelo de Richards é proposta e os seus resultados são testados

com dados reais e dois de seus casos particulares (Verhulst-like e Gompartz-like) são
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detalhadamente explorados. A Sec. 2.3 apresenta as conclusões deste caṕıtulo.

2.1 Modelos de dinâmica populacional de uma es-

pécie

Modelos de dinâmica populacional adotam como principal simplificação a

representação de apenas uma espécie. Sendo N(t) o número de indiv́ıduos de uma

população em um determinado tempo t, pode-se determinar sua taxa de crescimento

per capita, ou seja, o número de indiv́ıduos que cada indiv́ıduo da população “gera”

em um intervalo de tempo:

1

N(t)

dN(t)

dt
=
d lnN(t)

dt
= G(N) , (2.1)

em que G(N) é chamada função induzida de saturação [5].

Considera-se a variação no número de indiv́ıduos da população como sendo

dependente apenas da interação entre seus indiv́ıduos (interação intraespećıfica). As

posśıveis interações desses indiv́ıduos com indiv́ıduos de outras espécies (interações

interespećıficas) e com o ambiente, incluindo a disputa por recursos naturais [23],

são dadas pela capacidade de suporte, K. Dessa forma, tomando-se p(t) = N(t)/K,

pode-se reescrever a Eq. (2.1) da seguinte forma:

d ln p(t)

dt
= G(p) , (2.2)

de uso conveniente nos casos em que K = N(∞) > 0. Considerando-se a capacidade

de suporte, K, como o número de indiv́ıduos quando t → ∞, p(t) é o número de

indiv́ıduos em relação à capacidade de suporte no tempo t. Quando os recursos

ambientais são ilimitados, a população cresce a taxa instantânea máxima, chamada

taxa intŕınseca de crescimento, κ > 0.

Pode-se utilizar diferentes funções para descrever a forma como ocorre o

crescimento populacional. Entre as funções utilizadas, pede-se citar: a exponencial

(Malthus), a loǵıstica (Verhulst), etc. O modelo de Richards é um modelo geral

que recupera o comportamento de modelos conhecidos conforme valores apropriados

são atribúıdos a um parâmetro de generalização [5]. Essa generalização pode ser

representada, de uma forma alternativa, com o uso da função lnq̃, a função logaritmo
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generalizada (q̃-logaritmo) (ver Apêndice A) da termoestat́ıstica não extensiva [7, 8,

9]. Assim, sendo G (p(t)) = −κ lnq̃ (p(t)), pode-se escrever

d ln p(t)

dt
= −κ lnq̃ (p(t)) , (2.3)

obtendo-se os seguintes modelos:

• Gompertz: d ln p(t)/dt = κ ln(p(t)) para q̃ = 0, ln0(p) é o próprio logaritmo

neperiano;

• Verhulst (equação loǵıstica): d ln p(t)/dt = κ[1 − p(t)] para q̃ = 1, (ln1(p) =

p− 1). Quando N∞ →∞, e consequentemente p→ 0, tem-se d ln p(t)/dt = κ,

que é o modelo de Malthus.

A solução da Eq. (2.3) é dada por:

p(t) =
1

eq̃ (lnq̃ (1/p0) e−κt)
= e−q̃

(
− lnq̃ (1/p0) e

−κt) . (2.4)

Utilizando-se alguns parâmetros de q̃, pode-se observar o comportamento de p(t)

(ver Fig. 2.1(a)), e da taxa de variação per capita dessa variável (ver Fig. 2.1(b)).

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.5

1.0

0.5

-0.5
0.0

 

 

 

p(t)

d
ln
[p
(t
)]
/d
t

(a)

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

 

 

p
(t
)

t[u.a.]

(b)

Figura 2.1 – Comportamento de p(t) para os seguintes valores de q̃ :
0, 0; 0, 5; 1, 0; 1, 5 e 2, 0. (a) Taxa de crescimento per capita d ln p(t)/dt
em função de p(t). (b) Comportamento da função generalizada, p(t) em
função de t.

Pelos gráficos da Fig. 2.1(a), observa-se que o comportamento da taxa de

variação per capita é linear para o modelo de Verhulst (q̃ = 1), ou seja, há uma
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simetria em relação ao ińıcio e ao fim do processo. Para valores de q̃ < 1, a taxa de

crescimento no ińıcio do processo é grande, porém diminui de forma mais acentuada

com o aumento da população. Já no caso q̃ > 1, essa taxa inicial é menor, mas fica

praticamente constante no ińıcio do processo de crescimento.

Para um ambiente hipotético com recursos ilimitados (K → ∞), o modelo

de Foerster et al. [6] considera a taxa de crescimento per capita como uma lei de

potência
d lnN

dt
= κ0N

w, (2.5)

em que o expoente w > 0 produz uma divergência em um tempo finito [6, 11]. Esse

modelo tem como solução [24]:

N(t) = N0e−w(Nw
0 κ0t). (2.6)

Para w → 0+, esse modelo recupera o modelo de Malthus, de forma que a

população cresce exponencialmente. Entretanto, quando os recursos são limitados,

a população cresce monotonicamente em direção a K.

2.1.1 Taxa de esforço e modelo de Richards-Schaefer

A taxa de esforço é caracterizada pela retirada ou inserção de indiv́ıduos em

uma população. Considerando-se essa taxa dependente do tempo, ε̃(t), e fazendo-se

Gκ(p) = −κ lnq̃(p), tem-se:

d ln p(t)

dt
= −κ lnq̃ (p(t)) + ε̃(t) , (2.7)

que tem como solução:

p(t) =
eq̃ (ε̃(t)/κ)

eq̃

(
lnq̃
(
p−10 eq̃ (−ε(t)/κ)A(t)

)
exp

(
−κt+ q̃

∫ t
0
ε̃(z)dz

)
1/A(t)

) , (2.8)

em que:

A(t) =
eq̃ (ε̃(0)/κ)

eq̃ (ε̃(t)/κ)
. (2.9)

Definindo-se y(t) como p(t)/ [eq̃(−ε̃(t)/κ)], y(0) = y0 e utilizando-se a pro-

priedade 1/eq̃(x) = e−q̃(−x), tem-se:

y(t) =
1

eq̃

(
lnq̃
(
y−10

)
exp

(
−κt+ q̃

∫ t
0
ε̃(z)dz

)
1

A(t)

) (2.10a)

= e−q̃

(
− lnq̃

{
y−10

}
exp

(
−κt+ q̃

∫ t

0

ε̃(z)dz

)
1

A(t)

)
. (2.10b)
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Aplicando-se o q̃-logaritmo em y(t) e as propriedades: lnq̃ (eq̃(x)) = x e − lnq̃(x
−1) =

ln−q̃(x), obtém-se:

ln−q̃ (y(t)) =
− lnq̃

(
y−10

)
exp

(
−κ
(
t− q̃

∫ t
0
dz ε̃(z)

κ

))
A(t)

. (2.11)

Dessa forma,

lnq̃ (y(t)−1) /eq̃ (ε̃(t)/κ)

lnq̃
(
y−10

)
/eq̃ (ε̃(0)/κ)

= exp

(
−κ
(
t− q̃

∫ t

0

dz
ε̃(z)

κ

))
, (2.12)

ou seja, o comportamento da função não depende nem dos parâmetros nem da

condição inicial. Ao fazer a taxa de esforço constante ε̃(t) = ε̃, recupera-se o modelo

de Richards-Schaefer :

p(t) =
eq̃ (ε̃/κ)

eq̃

(
lnq̃

(
1
p0
eq̃ (−ε̃/κ)

)
exp ((−κ+ q̃ε̃) t)

) . (2.13)

2.1.2 Modelo microscópico

Tomada como exemplo, a competição entre as células de um organismo leva

a interações de replicação e inibição que podem ser modeladas por interações de

longo alcance. Isso fornece um mecanismo microscópico interessante que permite

obter o modelo de Richards [25, 26]. Considera-se que a interação de longo alcance é

dependente da distância r entre duas células de acordo com uma lei de potência rγ̃ e

que as células crescem em uma estrutura fractal caracterizada pela dimensão fractal

Df . O parâmetro q̃ adquire um significado f́ısico relacionado ao alcance da interação

γ̃ e à dimensão fractal da estrutura celular Df . Essa interpretação f́ısica de q̃ só é

posśıvel devido à subjacente descrição microscópica do modelo de Richards.

Pode-se obter casos particulares a partir do modelo microscópico das

Refs. [25, 26]. Se todas as células interagem com a mesma intensidade para um

valor fixo de Df 6= 0, então γ̃ = 0, q̃ = 1 e as Eqs. (2.3) e (2.4) conduzem ao modelo

de Verhulst. Outra forma de se obter o modelo de Verhulst é fixando o alcance

de interação das células γ̃ 6= 0 e considerando uma alta dimensionalidade fractal

(Df →∞). Se o alcance de interação das células for o mesmo que a dimensão fractal

da estrutura, então γ̃ = Df e q̃ = 0, assim as Eqs. (2.3) e (2.4) conduzem ao modelo

de Gompertz. Se γ̃ > Df , então q̃ < 0 e a Eq. (2.4) fica: p(t) = 1 + lnq̃(p0)e
−κt,
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para κt � 1, que leva ao comportamento exponencial. Em particular, se γ̃ = 2Df ,

recupera-se o modelo monomolecular de Mitscherlich1 dp(t)/dt = κ[1 − p(t)] cuja

solução é: p(t) = 1− (1− p0)e−κt.

2.2 Modelos de Richards e de efeito Allee

O modelo de Richards é dado por

d ln(p)

dτ
= − lnq̃(p) (2.14)

(ver Fig. 2.2), em que p = N/K, τ = κ0t é o tempo medido em termos de κ0 e lnq̃(x) é

a função logaritmo generalizada (q̃-logaritmo) (ver Apêndice A) da termoestat́ıstica

não extensiva [7, 8, 9], que é geometricamente interpretada como a área sob a curva

t1−q̃ no intervalo [1, x]. Enfatiza-se que essa é a generalização da definição da função

logaritmo natural, que é um caso particular obtido com q̃ = 0.

A solução do modelo de Richards é [10]

p(τ) =
1

eq̃ (lnq̃ (1/p0) e−τ )
, (2.15)

em que p0 = p(0) e eq̃(x) é a generalização da função exponencial (q̃-exponencial), a

inversa da função q̃-logaritmo (ver Apêndice A), em que eq̃(x) se anula se q̃x < −1.

Essa propriedade pode representar transições em regimes ecológicos [1]. A função

q̃-exponencial é estritamente não negativa (eq̃(x) ≥ 0) e eq̃(0) = 1 para qualquer q̃.

A condição do estado estacionário do modelo de Richards dp/dτ = 0 produz

duas soluções (p∗ = p(∞)): uma instável, p∗1 = 0, e uma estável, p∗2 = 1. O

parâmetro q̃ tem uma interpretação microscópica no contexto do crescimento celular

em meios fractais [25, 26, 5]. Para q̃ = 0 e q̃ = 1, o modelo de Richards reencontra

o modelo de Gompertz e o modelo de Verhulst, respectivamente [5]. Aqui, q̃ é

interpretado como uma intensidade competitiva intraespećıfica.

A dinâmica de crescimento populacional de uma espécie é permeada pela re-

lação entre as desvantagens da competição intraespećıfica pelos recursos ambientais

limitados e os benef́ıcios da presença de conspećıficos. Por um lado, como um dos

resultados do crescimento populacional, o aumento da competição e a consequente

1Esse modelo utiliza a a forma dp(t)/dt, o que difere fundamentalmente do modelo de Verhulst,
que utiliza d ln p(t)/dt.
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Figura 2.2 – Taxa de crescimento per capita de populações que seguem o modelo de
Richards. São apresentadas três diferentes curvas referentes: ao modelo
de Gompertz (q̃ = 0), ao modelo de Verhulst (q̃ = 1) e a q̃ = 2. A
inclinação negativa das curvas caracteriza a competição intraespećıfica.

rarefação de recursos podem levar à diminuição da natalidade e ao aumento das

chances de extinção. Por outro lado, para muitas espécies, os benef́ıcios da coo-

peração conspećıfica podem superar as desvantagens da competição intraespećıfica,

resultando em um ganho ĺıquido de fitness em um intervalo de tamanho populacio-

nal espećıfico. A importância da cooperação conspećıfica para alguma espécies pode

ser exemplificada pelo aumento da probabilidade de encontro de parceiros reprodu-

tivos e pela emergência do comportamento de proteção à medida que o tamanho da

população aumenta [27]. Em alguns casos, os benef́ıcios podem superar em muito as

desvantagens, resultando em uma correlação positiva entre tamanho populacional e

fitness para tamanhos de população muito pequenos. Essa correlação é conhecida

como efeito Allee.

O termo “efeito Allee” se refere a diferentes fenômenos [28] e tem diferen-
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tes definições. Há, assim, a necessidade de se fazer a distinção entre o efeito Allee

componente e o efeito Allee demográfico [29]. O fitness total de uma população é

frequentemente medido como a taxa de crescimento per capita (também conhecida

como taxa de sobrevivência espećıfica ou taxa de crescimento espećıfica [30]). Esse

fitness total é uma combinação de diferentes componentes como, por exemplo, a

reprodução per capita e a probabilidade de sobrevivência [31]. O efeito Allee com-

ponente é uma correlação positiva entre um componente do fitness total e o tamanho

da população [31]. Quando a soma de todos os efeitos Allee componentes não é com-

pensada pela dependência negativa de outros componentes do fitness, pode-se ter o

surgimento do efeito Allee demográfico [29]. O efeito Allee demográfico é definido

como uma correlação positiva entre o fitness total e o tamanho da população.

Neste caṕıtulo, somente é abordado o efeito Allee demográfico. Nesse caso, há

uma distinção entre o chamado efeito Allee forte e o efeito Allee fraco. O efeito Allee

forte possui um tamanho de população cŕıtico, o Allee threshold. Esse limiar delimita

a transição entre a sobrevivência e a extinção da população. Para tamanhos iniciais

de população abaixo desse limiar, a população não pode sobreviver [29], isto é, ela

diminui até se extinguir. Para tamanhos iniciais de população acima do limiar, a

população cresce em direção à capacidade de suporte. A curva taxa de crescimento

per capita para o efeito Allee forte é caracterizada por um y-intercepto negativo

(ver Fig. 2.3). No caso do efeito Allee fraco, ela é caracterizada por um y-intercepto

positivo. Populações que exibem efeito Allee fraco tem seu crescimento desacelerado

à medida que seu tamanho diminui [27] (ver Fig. 2.3), mas não ao ponto de sua taxa

de crescimento per capita se tornar negativa.

A função induzida de saturação G(N) [9] representa a taxa de crescimento

per capita d lnN/dt = G(N). Para G(N) = κ0 > 0, em que κ0 é a taxa intŕınseca

de crescimento, a população cresce sem limitações (modelo de Malthus). A compe-

tição intraespećıfica pode ser modelada incluindo-se o termo de Richards em G(p):

d ln(p)/dτ = − lnq̃(p), em que p = N/K, τ = κ0t e lnq̃(p) é dado pela Eq. (A.2).

Para modelar o efeitos Allee forte e fraco, considera-se uma taxa intŕınseca de cres-

cimento dependente do tamanho da população κ(p) = κ0[1 − A(Kp/KA − 1)], em
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Figura 2.3 – Curvas de taxas de crescimento per capita. A linha cont́ınua repre-
senta o crescimento loǵıstico (sem efeito Allee), a linha tracejada e a
pontilhada-tracejada representam o efeito Allee forte e fraco, respec-
tivamente. Graficamente, o efeito Allee ocorre no intervalo em que a
derivada da taxa de crescimento per capita com relação ao tamanho da
população é positiva. No efeito Allee fraco, a curva da taxa de cresci-
mento per capita tem um y-intercepto positivo. Diferentemente, a curva
da taxa de crescimento per capita do efeito Allee forte apresenta um y-
intercepto negativo e o Allee threshold, que delimita a transição entre
a sobrevivência e a extinção da população. Inset : no lado esquerdo da
linha vertical tracejada, os benef́ıcios da cooperação superam as des-
vantagens da competição intraespećıfica (efeito Allee). No lado direito
da linha tracejada, a competição supera a cooperação. A taxa de cres-
cimento é máxima quando o efeito da cooperação é balanceado pelo
efeito da competição.
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que KA > 0 e A são constantes:

G(p) = −
[
1− A

(
Kp

KA

− 1

)]
lnq̃ (p) . (2.16)

O efeito Allee é suprimido para A = 0 e a Eq. (2.16) reencontra o modelo de

Richards (Eq. 2.14). Dessa forma, o parâmetro A está relacionado à intensidade do

efeito cooperativo intraespećıfico no modelo de Richards. À medida que se varia A,

o regime caracteŕıstico do modelo de Richards (predominantemente competitivo) é

gradualmente modificado e, em alguns casos, dá lugar a um regime cooperativo na

forma do efeito Allee demográfico.

O modelo aqui proposto é testado com dados reais coletados da literatura

especializada. A Fig. 2.4 apresenta dados para o boi almiscarado (Ovibos moscha-

tus), um mamı́fero nativo das regiões Árticas do Canadá, Groenlândia e Alasca.

Esses dados foram tomados diretamente do gráfico da Ref. [32], a qual usou uma

base de dados com 1.198 séries temporais de grandes grupos taxonômicos e biomas.

Essas séries temporais foram constrúıdas a partir da Global Population Dynamics

Database (GPDD: NERC Centre for Population Biology 1999), artigos cient́ıficos re-

vistos por pares (peer-reviewed literature), referências não controladas por editores

cient́ıficos (gray literature) e fontes on line. Ajustando os dados com o modelo gene-

ralizado, observa-se que o valor de G(0) é próximo de zero, com A ' −1, q̃ ' −0, 2,

KA ' 2.362 e K ' 846, que representa a capacidade de suporte. A grande dispersão

dos dados levou o ajuste com o método de Levenberg-Marquardt a ter R2 ' 0, 11.

Retornando à análise do modelo apresentado, para q̃ ≤ 0, G(p) diverge à

medida que p→ 0, mas, para q̃ > 0,

G(0) =
1 + A

q̃
, (2.17)

que é dependente de KA e K. Se G(0) < (>) 0, recupera-se o efeito Allee forte

(fraco). Quanto G(0) = 0 (A = −1), justamente o caso apresentado na Fig. 2.4, o

Allee threshold é nulo e há a transição entre o regime forte e o fraco. Nesse caso, a

espécie atinge o limiar da extinção. A cooperação é máxima e, apesar do acentuado

decréscimo na taxa de crescimento populacional, a espécie não se extingue (ver inset

da Fig. 2.3).
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Figura 2.4 – Dados para o boi almiscarado (Ovibos moschatus), nativo das regiões
Árticas do Canadá, Groenlândia e Alasca. O gráfico mostra um caso
especial entre o efeito Allee demográfico forte e o fraco, caracterizado
pelo regime máximo de cooperação para uma população que atinge o
limiar da extinção. Os dados referentes aos pontos do gráfico foram to-
mados diretamente do gráfico da Ref. [32], que usou uma base de dados
com 1.198 séries temporais populacionais de grandes grupos taxonômi-
cos e biomas. A linha cont́ınua representa o ajuste feito no programa
QtiPlot, versão 0.9.8.8-3, com a Eq. (2.16) e substituindo-se p(τ) por
N(τ) para tornar expĺıcitos os valores de K e KA. Os parâmetros de
ajuste são A ' −1, q̃ ' −0, 2, KA ' 2.362 e K ' 846. Utilizando-se o
método de Levenberg-Marquardt, foi obtido R2 ' 0, 11.
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As ráızes da Eq. (2.16) são p = 1 e

p = TA =
KA (1 + A)

KA
, (2.18)

que não dependem de q̃. Considerando K > 0 e TA > 0, o menor desses dois

valores representa o Allee threshold e o maior a capacidade de suporte do ambiente.

Apesar de representar a capacidade de suporte no modelo de Richards, K pode

representar o Allee threshold nesse modelo generalizado. A transição entre os regimes

de cooperação e competição é marcada pelo máximo da função G(p), obtido da

condição dG/dp|pc = 0: [A lnq̃(pc)/KA] − [κ(pc)p
q̃−1
c /κ0K] = 0, dado pelas ráızes

positivas de:

pq̃c {q̃ [A (KA −Kpc) +KA]−KApc}+KApc = 0 , (2.19)

com Pc = G(pc) > 0. Para que Pc seja um ponto de máximo, a seguinte inequação

deve ser satisfeita.

d2

dp2
[G(pc)] =

pq̃−1c

K

[
2A

KA

+
(1− q̃)κ(pc)

κ0pcK

]
< 0 . (2.20)

A Eq. (2.16) tem três soluções de equiĺıbrio: p∗1 = 0, p∗2 = 1 e p∗3 =

KA/K[1 + (1/A)]. Da análise de estabilidade, relacionam-se essas soluções aos pon-

tos de equiĺıbrio nos casos em que o crescimento populacional exibe o efeito Allee.

A Tab. 2.1 resume os posśıveis regimes de acordo com os valores dos parâmetros.

Tabela 2.1 – Valores dos parâmetros da Eq. (2.16) e seus respectivos regimes de efeito
Allee.

K KA A q̃

Forte positivo positivo < −1 não nulo

Fraco
positivo negativo

positivo positivo

(negativo) (positivo)
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2.2.1 Casos particulares

Na sequência, são considerados dois casos particulares, q̃ = 1 (Verhulst-like)

e q̃ = 0 (Gompertz-like), em que são apresentadas suas análises completas e frisados

importantes aspectos do modelo generalizado.

2.2.2 Verhulst-like

Inicialmente, assume-se q̃ = 1 no modelo generalizado, o que leva ao que se

chama aqui de efeito Allee Verhulst-like. A contagem anual de marmotas de “vida

livre” da Ilha de Vancouver (Marmota vancouverensis), que são endêmicas da Ilha

de Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá [33] é representadas na Fig. 2.5.

O efeito Allee forte é aqui observado, visto que a redução do tamanho das

colônias levou a um aumento nas distâncias entre elas e abriu espaço para posśıveis

mecanismos que o geram, incluindo uma maior dificuldade para se encontrar parcei-

ros de reprodução, uma diminuição na capacidade de detectar e evitar predadores

e um uma redução no forrageio [33]. De acordo com os autores desse trabalho [33],

a redução no tamanho das colônias e o aumento da distância entre elas contribuiu

para a queda de sua sobrevivência e reprodução. A curva obtida pelo modelo ge-

neralizado tem q̃ = 1 e intercepta o eixo de G(p) em G(0) < 0, o que mostra um

caso t́ıpico de efeito Allee forte, com A ' −1.27. É importante observar que, dado

que K < TA (K ' 186 e TA ' 342, já que KA ' 1524), K e TA representam o

Allee threshold e a capacidade de suporte ambiental, respectivamente. Utilizando-se

o método de Levenberg-Marquardt, foi obtido R2 ' 0, 55.

O tamanho da população que marca da transição entre a predominância da

cooperação e da competição é:

pc(1) =
1

2
(1 +X) , (2.21)

em que

X =
TA
K

(2.22)

é a razão ente as ráızes de G(p). Substituindo p por pc na Eq. (2.16), obtém-se:

Pc(1) =
A (K/KA − 1)− 1

4
(X − 1) , (2.23)
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N(τ)

400

Figura 2.5 – Contagem anual de marmotas de “vida livre” da Ilha de Vancouver
(Marmota vancouverensis). Os dados referentes aos ponto no gráfico
cobrem o peŕıodo 1970 a 2007 e foram tomados diretamente do gráfico
da Ref. [33]. O gráfico mostra um intervalo com correlação positiva
entre a taxa de crescimento per capita e o tamanho da população - efeito
Allee demográfico - e um y-intercepto negativo - efeito Allee forte. A
linha cont́ınua representa o ajuste feito com a Eq. (2.16) no programa
QtiPlot, versão 0.9.8.8-3. Fixando-se q̃ = 1, os parâmetros de ajuste
são: A ' −1, 27, KA ' 1.524 e K ' 186. Utilizando-se o método de
Levenberg-Marquardt, foi obtido R2 ' 0, 55.

em que Pc(1) = G(pc(1)). Consequentemente, tem-se d2G/dp2|pc = 2A/(KAK) e o

efeito Allee emerge para A < 0. Dado que a função definida na Eq. (2.21) é positiva,

A < −1/[1 + (K/KA)]. O intercepto é G(0) = 1 + A. A condição −1 < A < 0 leva

a G(0) > 0, que caracteriza o efeito Allee fraco. O efeito Allee forte ocorre para

A < −1, levando a G(0) < 0.
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2.2.3 Gompertz-like

O modelo de efeito Allee Gompertz-like, q̃ = 0, leva a um tipo diferente

de efeito Allee, em que emerge uma nova transição competição-cooperação. Dife-

rentemente de outros modelos de efeito Allee, há nesse caso, em um intervalo que

compreende populações muito pequenas, uma correlação positiva entre o tamanho

da população e o fitness (predominância da competição) (ver Figs. 2.6(a) e 2.6(b)).

Entretanto, à medida que a população cresce, o efeito cooperativo supera a com-

petição e leva ao efeito Allee. Para populações maiores, a competição novamente

predomina e o efeito Allee desparece.

Nesse caso, K > 0 sempre representa a capacidade suporte e, se A < −1, TA

é o Allee threshold. Os pontos extremos são obtidos da condição (A{ln(pc)Kpc +

KA[(pcK/KA)− 1]} −KA)/(KAKpc) = 0, de forma que:

pc(0) = eW (eX)−1 , (2.24)

em que W (x) é a função W de Lambert, também conhecida como função ômega ou

função produto log, que satisfaz [34]:

W (x)eW (x) = x , (2.25)

para x ≥ −e−1. Se x é real, W (x) tem dois ramos para −e−1 ≤ x < 0 (ver Fig. 2.7).

O ramo principal W (x) satisfaz W (x) ≥ −1 e o segundo ramo W−1(x) satisfaz

W−1(x) ≤ −1. Dado W (x) < ln(x), para x > e, e L1(x)− L2(x) < W (x), em que

L1(x) = ln(x) (2.26)

e

L2(x) = ln [ln(x)] , (2.27)

para x > 41.19 [35]. Para x� 1 [35, 36]:

W (x) = L1(x)− L2(x) +
∞∑
k=0

∞∑
m=1

ckm
Lm2 (x)

Lk+m1 (x)
, (2.28)

em que

ckm =
(−1)k

m!
S [k +m, k + 1] , (2.29)
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Figura 2.6 – Curvas de taxas de crescimento per capita para o modelo de efeito
Allee Gompertz-like. O modelo produz uma correlação positiva entre
o tamanho da população e o fitness para populações muito pequenas,
caracteŕıstica do efeito Allee demográfico, mas G(p) diverge à media que
o tamanho da população tende a zero. Os parâmetros são K = 100,
KA = 20 e: (a) A = −0, 65, (b) A = −0, 8, (c) A = −1, 0 e (d)
A = −1, 5. Em (a) e (b), as curvas são similares ao efeito Allee fraco
convencional. Em (c), há uma transição similar àquela entre o efeito
Allee forte e o fraco (Sec. 2.2). Em (d), um comportamento similar ao
observado no efeito Allee forte, em que há um Allee threshold.
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sendo S[k+m, k+1] o número do ciclo de Stirling [34]. A série na Eq. (2.28) é abso-

lutamente convergente e pode ser rearranjada da seguinte forma “aproximada” [35]:

W (x) = L1(x)− L2(x) +
L2(x)

L1(x)
+ . . . . (2.30)

Considerando a Eq. (2.30), é posśıvel obter alguns de seus limites (ver Ref. [36]).

Figura 2.7 – Os dois ramos reais da função W de Lambert W (x), que satisfazem
W (x)eW (x) = x (gráfico extráıdo da Ref. [34]). Para x real, o ramo
principal W (x) satisfaz W (x) ≥ −1 e o segundo ramo W−1(x) satisfaz
W−1(x) ≤ −1.

O domı́nio de W (eX) é definido por A ≤ −(K + KAe
2)/KAe

2. Se A =
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−(K +KAe
2)/KAe

2 ou A ≤ −1, G(p) tem somente um ponto extremo, relacionado

ao máximo Pc (ver Figs. 2.6(c) e 2.6(d)). Dado que a função W de Lambert tem

dois ramos, G(p) tem dois pontos extremos se −1 < A < −(K + KAe
2)/KAe

2 (ver

Figs. 2.6(a) e 2.6(b)). Consequentemente, pc tem dois valores, referentes a cada um

dos ramos:

pcmin = eW−1(eX)−1 (2.31)

e

pcmax = eW (eX)−1 . (2.32)

Substituindo p por pc na Eq. (2.16), obtém-se:

Pcmin(0, pcmin) =
(1 + A) (1−W−1 (eX))

W−1 (eX)
ln

(
X

W−1 (eX)

)
(2.33)

e

Pcmax(0, pcmax) =
(1 + A) (1−W (eX))

W (eX)
ln

(
X

W (eX)

)
, (2.34)

em que Pcmin(0, pcmin) = G(pcmin) e Pcmax(0, pcmax) = G(pcmax). Dessa forma, da

condição d2G/dp2|pinf = [A(KA +Kpinf ) +KA]/KA(Kpinf )
2 = 0, obtém-se o ponto

de inflexão, no qual a concavidade da curva muda seu sinal de positivo (concavidade

para cima) para negativo (concavidade para baixo). Portanto:

pinf = −X (2.35)

e, consequentemente:

Pinf = −2 (1 + A) ln (−X) . (2.36)

A existência de duas transições cooperação-competição neste caso limite revela o

aspecto mais geral desse modelo. O estudo anaĺıtico deste caso limite permite cal-

cular o intervalo do parâmetro A para o qual há uma ou duas transições e definir os

pontos em que as transições ocorrem.

2.3 Conclusão

O modelo generalizado aqui apresentado tem formulação simples e unifica mo-

delos de efeito Allee demográfico forte, fraco e o modelo de crescimento de Richards,

que tem os modelo de Verhulst e o de Gompertz como casos particulares. Esse
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Figura 2.8 – Curva de G(p) do modelo de efeito Allee Gompertz-like com −1 < A <
−(K+KAe

2)/KAe
2. Diferentemente de outros modelos de efeito Allee,

há um intervalo com correlação negativa entre o tamanho da população
e o fitness (um regime predominantemente competitivo) que precede o
efeito Allee. À medida que a população aumenta, o efeito cooperativo
supera a competição e leva ao efeito Allee. As transições competição-
cooperação ocorrem em pcmin e pcmax. Os tamanhos de população pcmin
e pcmax delimitam o intervalo em que o efeito Allee ocorre – quando o
efeito cooperativo supera a competição – e estão relacionados ao mı́nimo
e ao máximo Pcmin e Pcmax, respectivamente. O ponto de inflexão pinf
indica a mudança de concavidade da curva no regime de cooperação
(efeito Allee).
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modelo expande o alcance das possibilidades descritivas de dinâmicas que exibem o

efeito Allee, visto que permite um novo ponto de vista baseado em um amplo e bem

estabelecido arcabouço teórico envolvendo os modelos de crescimento generalizado.

Dados ecológicos envolvendo espécies que comprovadamente exibem o efeito

Allee validam esse modelo e exemplos de suas possibilidades de ajuste de curvas

de crescimento são apresentadas. Interpretações ecológicas foram atribúıdas aos

parâmetros, dos quais q̃ e A representam a intensidade competitiva e cooperativa,

respectivamente.

Interpretando o efeito Allee demográfico como um regime no qual o efeito

cooperativo supera o efeito competitivo, o modelo “Gompertz-like”, obtido com q̃ =

0, apresenta um intervalo de correlação negativa entre o tamanho da população e seu

“fitness”que precede o efeito Allee, diferentemente dos modelos de efeito Allee padrão

(como, por exeplo, o modelo Verhulst-like, obtido com q̃ = 1), que apresentam

somente uma transição cooperação-competição. Até onde se sabe, não há dados

reais em estudo de uma espécie que mostrem explicitamente este efeito. A análise

de tais regimes é dif́ıcil em populações de tamanho muito pequeno e algumas nuances

na transição cooperação-competição não são facilmente detectáveis.
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Caṕıtulo 3

Modelos epidemiológicos
compartimentais

“La pensée est une maladie particulière à quelques individus et qui

ne se propagerait pas sans amener promptement la fin de l’espèce.”

Anatole France no livro Les opinions de M. Jérôme

Coignard - 1923.

Os modelos matemáticos utilizados no estudo de doenças podem gerar conheci-

mento sobre o surgimento de resistência a drogas utilizadas nos tratamentos,

a taxa de disseminação de infecções, os métodos de controle, etc [37]. Uma técnica

comumente utilizada no estudo de epidemias é a formulação compartimental dinâ-

mica. A partir de modelos básicos, como os que serão apresentados neste caṕıtulo,

é posśıvel apresentar os principais conceitos do processo epidêmico, que são a base

para a formulação de modelos mais sofisticados.

A maioria dos modelos matemáticos básicos de transmissão de doenças infec-

ciosas considera o tamanho populacional N como uma constante [12]. Isso é razoável

em algumas situações em que a doença estudada não apresenta um número signifi-

cante de casos de mortalidade. Citando um exemplo, o sarampo, uma doença não

letal em páıses desenvolvidos como a Inglaterra e Páıs de Gales [38]. Essa abordagem

é também interessante para modelar situações nas quais nascimentos e mortes são ba-

lanceados e o tamanho da população se mantém constante [39]. Entretanto, quando

a situação considerada envolve nascimentos e mortes não balanceados ou quando as

27
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mortes relacionadas à doença são numericamente significantes [40], torna-se neces-

sário considerar um modelo de crescimento associado ao modelo epidemiológico.

Neste caṕıtulo, apresentamos uma revisão cŕıtica da literatura, com ênfase

na descrição do processo epidêmico assumido pela modelagem compartimental dinâ-

mica, na diferenciação das posśıveis incidências assumidas pelos modelos comparti-

mentais e no esclarecimento de seus significados, que ainda são motivo de discordân-

cia [41]. Essa revisão é feita com a apresentação de alguns modelos epidemiológicos

básicos com tamanho populacional N variável, para os quais são feitas analogias

com os modelos de dinâmica populacional de uma espécie apresentados no Cap. 2.

3.1 Formulação

A formulação compartimental dinâmica classifica a população em categorias,

chamadas compartimentos [40]. Os compartimentos são caracterizados pelo número,

densidade ou proporção de indiv́ıduos em um determinado estado infeccioso. A

notação utilizada para cada um desses compartimentos é a mesma utilizada para

designar o estado dos indiv́ıduos que os compõem. Os modelos aqui apresentados

classificam a população em até quatro diferentes compartimentos, compostos por

indiv́ıduos no estado:

• S (suscept́ıvel): que não estão infectados (não são portadores do patógeno),

mas que estão sujeitos à infecção;

• E (exposto, ou latente): que estão infectados (são portadores do patógeno),

porém não podem transmitir a doença a outros indiv́ıduos;

• I (infeccioso): que apresentam os sintomas da doença e que podem transmiti-la

aos indiv́ıduos suscept́ıveis;

• R (recuperado, ou removido): que se recuperaram da infecção ou, dependendo

do modelo, que morreram ou que desenvolveram imunidade à doença.

Em geral, as transições dos indiv́ıduos entre os diferentes compartimentos são regi-

das por um conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDOs). Como exemplos

dessa abordagem, podem-se citar alguns modelos epidemiológicos simples, como os

modelos SIS, SIR, SIRS, SEIR, entre outros.
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Sejam NS(t) e NI(t), respectivamente, o número de indiv́ıduos suscept́ıveis e

infecciosos de uma população de N indiv́ıduos, no instante t. Os modelos epidemi-

ológicos compartimentais assumem que as doenças se espalham devido aos contatos

adequados entre os indiv́ıduos suscept́ıveis e os indiv́ıduos infecciosos. Um contato é

dito adequado se é “suficiente” para que um indiv́ıduo infecte um suscept́ıvel [40]. O

uso da palavra contato no restante desta tese deve ser interpretado como referência

a um contato adequado. Assume-se também que os indiv́ıduos se movem livremente,

de maneira que cada indiv́ıduo infeccioso pode encontrar cada um dos indiv́ıduos

suscept́ıveis da população com a mesma probabilidade.

No processo de contágio considerado pela modelagem epidemiológica usual,

assume-se que a disseminação de uma doença ocorre de indiv́ıduo a indiv́ıduo em

interações que dependem de uma taxa de contatos representada por τ0α, às vezes

chamada de coeficiente de transmissão1 [42]. Tais interações ocorrem entre os in-

div́ıduos capazes de infectar outros, os infecciosos, e os indiv́ıduos que podem ser

infectados por eles, os suscept́ıveis. Interpreta-se, nesta tese, τ0α como sendo o nú-

mero médio de contatos de um indiv́ıduo qualquer com indiv́ıduos pertencentes aos

diferentes compartimentos (S, E, I e R) em uma unidade de tempo.

Em modelos em que o tamanho da população, N , é uma função do tempo,

essa taxa de contatos τ0α pode depender do tamanho da população. Considerar

o tamanho populacional N constante torna irrelevante o fato de τ0α ser, ou não,

função do tamanho da população. Mas, em casos em que o tamanho da população é

considerado variável, nos quais nascimentos e mortes devido a doenças são levados

em conta, torna-se necessário decidir se τ0α depende deN . A formulação matemática

da chamada incidência, definida como o número médio de novas infecções causadas

por unidade de tempo [40], depende dessa decisão. Ao se considerar o tamanho da

população como sendo variável, há basicamente duas posśıveis assunções quanto à

dependência de τ0α com relação a N .

1Diferentemente da forma como é usualmente representada na literatura, a taxa de contatos,
τ0α, é propositalmente escrita neste trabalho como um produto, visto que é intenção utilizá-la
futuramente em modelos em redes, que tem τ0 como probabilidade básica de infecção e α como
o valor do peso das ligações entre nós adjacentes. O termo peso, ou custo, refere-se a um valor
que pode ser associado a cada uma das ligações de um grafo, utilizado na representação de redes,
tornando-o ponderado.
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A primeira assunção parte da lei da simples ação das massas (“simple mass

action law” [40]) e leva a uma incidência do tipo ηNSNI , conhecida como incidência

de ação das massas (“mass action incidence”) ou transmissão dependente da densi-

dade (“density-dependent transmission”), e considera a taxa de contatos como sendo

τ0α = ηN , em que η é o coeficiente de ação das massas. Essa relação faz τ0α ser

diretamente proporcional ao tamanho da população e é plauśıvel em situações en-

volvendo pequenas comunidades fechadas como, por exemplo, uma escola, em que

a duplicação do número de alunos pode levar a uma duplicação no número de seus

contatos [43]. Adicionalmente, há na literatura a distinção entre dois diferentes tipos

de ação das massas, o que tem gerado confusão no uso de nomenclaturas. Em 2001,

McCallum et al. [44] apresentaram e discutiram a grande fonte dessas confusões,

apresentada em 1995 por de Jong et al. [45] - a cunhagem da expressões verdadeira

ação das massas e pseudo ação das massas, que não recebem endosso unânime [41].

De Jong et al. afirmaram que a incidência do tipo ηNSNI somente representa o que

convencionaram chamar de verdadeira ação das massas quando NS e NI representam

densidades (número de indiv́ıduos por unidade de área ou volume). Nessa situação,

o número de contatos entre um indiv́ıduo suscept́ıvel e um infeccioso por unidade

de tempo é proporcional à densidade espacial de indiv́ıduos infecciosos. Entretanto,

se NS e NI representam números de indiv́ıduos e a densidade total permanece cons-

tante à medida que NS e NI variam, o número total de contatos de um indiv́ıduo

suscept́ıvel não varia. Nesse caso, a incidência ηNSNI é chamada de pseudo ação

das massas.

A segunda assunção leva à incidência padrão (“standard incidence” [40]),

ηNSNI/N , e considera τ0α = η, ou seja, independente de N . Essa assunção faz

sentido, por exemplo, para doenças sexualmente transmisśıveis, em que o aumento do

tamanho populacional não afeta significantemente o número de contatos (sexuais) de

um indiv́ıduo [38]. Pode-se também considerar que, independentemente do aumento

populacional, os indiv́ıduos tendem a manter inalterado o tamanho de seu ćırculo

de contatos.

Considerando a taxa de contatos como sendo τ0α(N) = ηNw, há na literatura

dados para 5 doenças humanas em comunidades com tamanhos variando entre 1.000

e 400.000 indiv́ıduos que apresentam valores de w entre 0,03 e 0,07 (próximos de
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0) [40, 42], o que fornece evidências de que a incidência padrão é mais razoável nesses

casos.

Assume-se que os indiv́ıduos estão homogeneamente distribúıdos na popula-

ção e que o número médio de contatos de um indiv́ıduo infeccioso com indiv́ıduos

suscept́ıveis em uma unidade de tempo é τ0αNS/N = τ0αS, em que S = NS/N é

a proporção de indiv́ıduos suscept́ıveis. Dado que um indiv́ıduo infeccioso “gera”,

em média, τ0αS novos indiv́ıduos infecciosos em uma unidade de tempo, NI indiv́ı-

duos infecciosos dão origem, também em média e em uma unidade de tempo, a um

número total de indiv́ıduos infecciosos igual a:

τ0αSNI = τ0α
NS

N
NI = τ0αNSI, (3.1)

em que

λ = τ0αI = τ0α
NI

N
, (3.2)

é chamada força da infecção e é, em média, o número de contatos com indiv́ıduos

infecciosos por unidade de tempo [40].

Cada uma das diferentes doenças é caracterizada por um intervalo de tempo

médio caracteŕıstico, durante o qual um indiv́ıduo infeccioso é capaz de infectar ou-

tros indiv́ıduos, ou seja, toda doença possui um peŕıodo médio de infecciosidade, ou

pmi. O pmi é o tempo médio de permanência de um indiv́ıduo no compartimento

dos infecciosos. Apesar do uso consagrado de unidades de tempo arbitrárias nas

EDOs que descrevem os diferentes modelos compartimentais, a utilização do pmi é

conveniente por permitir maior clareza na interpretação do comportamento descrito

pelas equações. O pmi é definido pelas taxas de remoção de indiv́ıduos do compar-

timento dos infecciosos que, dependendo do modelo utilizado, referem-se às taxas de

retorno ao estado suscept́ıvel ou de transição para o estado recuperado:

pmi =
1

γ + µ
, (3.3)

em que γ é a taxa de recuperação (ou de retorno ao estado suscept́ıvel) e µ a taxa

de mortalidade de indiv́ıduos do compartimento I (ver Fig. 3.1).

Na Eq. (3.1), a taxa de contatos τ0α está associada a uma unidade de tempo

arbitrária. Entretanto, assumindo-se que esta taxa pode se referir a qualquer outra
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Figura 3.1 – Esquema com as taxas de recuperação, γ, e mortalidade, µ, de indiv́ı-
duos do compartimento dos infecciosos. O valor do pmi = 1/(γ + µ)
é igual ao tempo médio de permanência de um indiv́ıduo no comparti-
mento dos infecciosos.

unidade de tempo, é posśıvel e conveniente a adoção do pmi como nova unidade

temporal. Multiplicando-se τ0α pelo pmi chega-se ao número básico de reprodução,

R̃0 =
τ0α

γ + µ
= τ0α pmi, (3.4)

que é uma grandeza adimensional frequentemente citada na literatura como taxa

básica de reprodução, apesar de não possuir dimensão de inverso de tempo. O nú-

mero básico de reprodução é fundamental em áreas como epidemiologia, demografia

e ecologia (nas quais recebe o nome de taxa ĺıquida de reprodução), e sua represen-

tação simbólica parece dever-se a Alfred J. Lotka, um dos fundadores da Biologia

Populacional. A grandeza R̃0
2, introduzida em epidemiologia por Klaus Dietz, Roy

Anderson e Bob May na década de 1970 [46], define o limiar de transmissibilidade, no

qual a persistência da infecção é posśıvel [47]. Supondo-se uma população formada

por indiv́ıduos suscept́ıveis e apenas um indiv́ıduo infeccioso, responsável pelo que

se pode chamar de infecção primária, R̃0 é o número médio de infecções secundárias

causadas por essa infecção primária em um pmi.

Em uma população suficientemente grande, R̃0 mede a velocidade inicial do

crescimento da epidemia, já que cada indiv́ıduo infectado “gera” em média outros

R̃0 indiv́ıduos infectados que, sucessivamente, repetem o processo. Se R̃0 < 1, um

indiv́ıduo infeccioso produz em média menos de um novo indiv́ıduo infeccioso durante

um pmi, ou seja, a doença desaparece. Se R̃0 > 1, um indiv́ıduo infeccioso produz

em média mais de um novo indiv́ıduo infeccioso durante um pmi, ou seja, a doença

pode se propagar na população. Para os casos em que R̃0 = 1, o estado estacionário

é caracterizado pelo equiĺıbrio trivial, no qual todos os indiv́ıduos infecciosos da

2A notação original do número básico de reprodução, que é até hoje utilizada na literatura,
é R0. A notação adotada nesta tese visa evitar uma posśıvel confusão com a representação do
compartimento dos indiv́ıduos recuperados, R.
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população desapareceram.

As grandezas R̃0 (Eq. (3.4)) e λ (Eq. (3.2)) são formas complementares de

modelar o processo de transmissão. O número básico de reprodução, R̃0, adota

a perspectiva do infeccioso, pois é o número médio de contatos que um indiv́ıduo

infeccioso tem durante um pmi no ińıcio do processo. Por usa vez, λ adota a pers-

pectiva do suscept́ıvel, visto que é a probabilidade de que um indiv́ıduo suscept́ıvel

seja infectado durante uma unidade de tempo arbitrária, ou seja,

λ = R̃0 (γ + µ) I =
R̃0I

pmi
. (3.5)

A definição de R̃0 pressupõe uma população de tamanho N composta ini-

cialmente por N − 1 indiv́ıduos suscept́ıveis e apenas 1 indiv́ıduo infeccioso. Mas,

passado algum tempo, o número de indiv́ıduos não infecciosos terá aumentado e R̃0

não mais será o número médio de contatos de cada um dos infecciosos com indiv́ıduos

suscept́ıveis em um pmi. Para os indiv́ıduos infecciosos, somente uma parte desses

R̃0 contatos se dará com indiv́ıduos suscept́ıveis. Assumindo-se que os indiv́ıduos

da população, suscept́ıveis e não suscept́ıveis, estão homogeneamente distribúıdos, o

número médio de contatos de um desses indiv́ıduos passa a ser R̃0S = R̃0NS/N , que

é chamado número ĺıquido de reprodução, ou número de substitutos, e representa o

número médio de infecções secundárias em um pmi causadas por uma infecção pri-

mária em uma população que não é inteiramente suscept́ıvel. Em outras palavras,

R̃0S é o número médio de novos infecciosos que “substituem” o infeccioso primário.

Para que a doença se propague em uma população que não seja totalmente

suscept́ıvel, é necessário que R̃0S > 1, isto é, cada indiv́ıduo infeccioso tem de

“gerar”, em média, mais de um novo indiv́ıduo infeccioso que o “substitua” antes

que ele mude de compartimento ao término do pmi. É de se esperar, no estado

estacionário (no qual o número de infectados é constante), R̃0S = 1, ou seja, cada

indiv́ıduo infectado deve “gerar”, em média, apenas um outro indiv́ıduo infectado

que o substitua ao término do pmi.

3.2 Exemplos

Como exemplos da formulação compartimental dinâmica, alguns modelos

epidemiológicos simples com tamanho populacional N variável são aqui apresenta-
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dos. A partir de algumas simplificações é posśıvel fazer analogias entre alguns casos

particulares desses modelos os modelos de dinâmica populacional de uma espécie

apresentados no Cap. 2.

3.2.1 SIS

O modelo SIS classifica a população em compartimentos de indiv́ıduos sus-

cept́ıveis e infecciosos e considera a situação em que os indiv́ıduos suscept́ıveis podem

tornar-se infecciosos e vice-versa. Tem-se como exemplos desse caso algumas doen-

ças sexualmente transmisśıveis, como a śıfilis e a gonorreia. O modelo considera

uma população de tamanho N , tal que N = NS(t) +NI(t). A Fig. 3.2 apresenta um

esquema desse modelo.

Figura 3.2 – Esquema do modelo SIS, em que τ0α é a taxa de infecção de indiv́ıduos
suscept́ıveis, γ é a taxa de retorno de indiv́ıduos infecciosos aos estado
suscept́ıvel, π é a taxa de natalidade, ψ é a taxa de mortalidade devido à
doença e µ é a taxa de mortalidade devido a outros fatores. A grandeza
η é chamada coeficiente de ação das massas e w é o parâmetro que
define o tipo de incidência do modelo, de forma que w = 1 define a
incidência de ação das massas e w = 0 a incidência padrão.

A dinâmica vital considera uma taxa de natalidade, π, e uma de mortalidade,

µ, assumindo o nascimento de indiv́ıduos no compartimento dos suscept́ıveis e a

morte em ambos os compartimentos. As equações que regem as transições entre os

compartimentos S e I formam o sistema:

dNS

dt
= πN − ηNwNS

NI

N
− µNS + γNI , (3.6)

dNI

dt
= ηNwNS

NI

N
− (γ + µ+ ψ)NI , (3.7)

dN

dt
= (π − µ)N − ψNI , (3.8)

em que ψ é a taxa de mortalidade devido à doença, a taxa de contatos τ0α é escrita

na forma τ0α = ηNw, com η sendo o coeficiente de ação das massas [40], e w é o
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parâmetro que define o tipo de incidência adotado pelo modelo, de forma que w = 1

leva à incidência de ação das massas e w = 0 à incidência padrão. Na verdade, não há

restrições para os posśıveis valores de w, o que torna posśıvel, por exemplo, assumir

0 < w < 1 (uma incidência “intermediária” entre a padrão e a de ação das massas),

ou mesmo w < 0, mesmo que as taxas de contato implicitamente assumidas por

esses valores não sejam usualmente encontradas na literatura ou mesmo não tenham

aparente sentido biológico.

Dado o v́ınculo N = NS +NI , a Eq. (3.8) pode ser descartada e, dessa forma,

os valores de equiĺıbrio de NS e NI para o sistema formado pelas Eqs. (3.6) e (3.7)

são obtidos fazendo-se dNS/dt = dNI/dt = 0:

N∗S =
µ− π + ψ

ψ

[
ψ (µ+ γ + ψ)

η (µ− π + ψ)

]1/w
, (3.9)

N∗I =
π − µ
ψ

[
ψ (µ+ γ + ψ)

η (µ− π + ψ)

]1/w
, (3.10)

em que o śımbolo ∗ indica que os valores se referem ao estado estacionário.

Assumindo-se que o sistema formado pelas Eqs. (3.6) e (3.7) descreve um mo-

delo com incidência de ação das massas (w = 1), a taxa de contatos é tomada como

sendo linearmente dependente do tamanho da população, τ0α = ηN . Nesse caso, há

três possibilidades para os valores relativos das taxas de natalidade e mortalidade:

π < µ, π = µ e π > µ. Supondo π < µ, o sistema descreve uma população que

decresce exponencialmente e, consequentemente, se extingue: N∗S = N∗I = N∗ = 0.

Caso π = µ, tem-se a situação em que a doença desaparece e todos os indiv́ıduos se

tornam suscept́ıveis: N∗S = N∗ e N∗I = 0. A solução não trivial, em que N∗I 6= 0, é

obtida quando π > µ, o que leva ao equiĺıbrio endêmico (EE), no qual os indiv́ıduos

infecciosos não se extinguem e a doença regula o tamanho da população:

EESIS(w = 1) = (N∗S, N
∗
I ) =

(
γ + µ+ ψ

η
,
(π − µ) (γ + µ+ ψ)

η (µ− π + ψ)

)
, (3.11)

que é posśıvel quando µ+ ψ > π > µ [38].

No caso em que o modelo assume a incidência padrão (w = 0), a taxa de

contatos é constante, τ0α = η. Nesse caso, observando as equações Eqs. (3.9) e

(3.10), verifica-se que não é posśıvel o cálculo das soluções do estado estacionário

simplesmente fazendo-se w = 0. Supõe-se nesse caso, como uma verificação futura,
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a possibilidade da aplicação de um processo limite para a obtenção desse caso parti-

cular. Assumindo-se as taxas de natalidade e mortalidade como sendo iguais, π = µ,

torna-se simples o cálculo do estado estacionário: N∗S = N∗ e N∗I = 0.

A partir de algumas simplificações no sistema formado pelas Eqs. (3.6),

(3.7) e (3.8), é posśıvel obter casos particulares já bem conhecidos. Por exemplo,

assumindo-se que a doença em questão não é letal (ψ = 0), as Eqs. (3.6) e (3.7)

se desacoplam e, lembrando que NI = N − NS, essa segunda pode ser escrita da

seguinte forma:
dNI

dt
= −ηNw−1N2

I + (ηNw − γ − µ)NI , (3.12)

que é a equação de Riccati [48].

Assumindo-se agora que as taxas de natalidade e mortalidade são iguais,

π = µ, e que a doença em questão não é letal (ψ = 0), o que mantém fixo o tamanho

da população, as Eqs. (3.6) e (3.7) tomam a forma:

dS

dt
= −ηSI + γI + µ(1− S), (3.13)

dI

dt
= ηSI − (γ + µ)I, (3.14)

em que S = NS/N e I = NI/N são agora proporções de indiv́ıduos.

Dividindo-se as Eqs. (3.13) e (3.14) por η e lembrando que S+ I = 1, tem-se:

dS

dt̃
= −(1− I)I +

I

R̃0

, (3.15)

dI

dt̃
= (1− I)I − I

R̃0

, (3.16)

em que t̃ = ηt e R̃0 = η/(γ + µ). Dividindo-se a Eq. (3.16) por I, chega-se a:

d ln I

dt̃
= 1− I − 1

R̃0

, (3.17)

que descreve o modelo de Schaefer (ver Eq. (2.13)) abordado na Sec. 2.1,

com q̃ = 1 (que corresponde ao modelo de Verhulst-Schaefer), p(t) =

I, κ = η e ε = γ + µ. Esse modelo tem como solução p(t) =

[1− (ε/κ)] /
(
1 +

{
[1− (ε/κ)] p−10 − 1

}
e−[1−(ε/κ)]κt

)
. Portanto, tem-se a solução ge-

ral:

I(t) =
1−

(
1/R̃0

)
1 +

{[
1−

(
1/R̃0

)]
(1/I0)− 1

}
e−[1−(1/R̃0)]ηt

, (3.18)
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em que R̃0 = η/ (γ + µ) e I0 = I(0), sendo este a proporção inicial de indiv́ıduos

infecciosos na população.

A solução estacionária do sistema formado pelas Eqs. (3.13) e (3.14) é ob-

tida fazendo-se dS/dt = dI/dt = 0. Descartando-se a solução trivial, em que

I∗ = 0, obtém-se a solução S∗ = (γ + µ)/η, ou S∗ = 1/R̃0, conforme a Eq. (3.4).

Considerando-se o caso em que a doença se espalha na população, tem-se R̃0 > 1.

Sendo S + I = 1, tem-se I∗ = 1 − (1/R̃0) e, dessa forma, chega-se ao ponto de

equiĺıbrio endêmico:

EESIS(w = ψ = 0) = (S∗, I∗) =

(
1

R̃0

, 1− 1

R̃0

)
. (3.19)

O resultado R̃0S
∗ = 1 mostra que a doença se estabiliza em uma população

quando o número de substitutos é exatamente igual a 1. O valor S∗ = 1/R̃0 é comum

a todos os modelos em que o equiĺıbrio endêmico é posśıvel.

Fazendo-se µ = 0 na Eq. (3.18), obtém-se, como caso particular, a solução

para o modelo SIS sem dinâmica vital, em que R̃0 = η/γ. Com γ = 0 nas Eqs. (3.13)

e (3.14), obtém-se o conjunto de equações que descrevem o modelo SI:

dS

dt
= −ηSI + µ(1− S), (3.20)

dI

dt
= ηSI − µI. (3.21)

Tem-se como exemplo desse caso a AIDS, causada pelo v́ırus HIV, para a qual ainda

não há cura. Dividindo-se as Eqs. (3.20) e (3.21) por η e lembrando que N +S = 1,

tem-se:

dS

dt̃
= −(1− I)I +

I

R̃0

, (3.22)

dI

dt̃
= (1− I)I − I

R̃0

, (3.23)

em que t̃ = ηt. Dividindo-se a Eq. (3.23) por I, chega-se a:

d ln I

dt̃
= 1− I − 1

R̃0

, (3.24)

que, da mesma forma que para o modelo SIS, descreve o modelo de Verhulst-

Schaefer, em que q̃ = 1, p(t) = I, κ = η e ε = µ. Portanto, tem-se a solução
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geral:

I(t) =
1−

(
1/R̃0

)
1 +

{[
1−

(
1/R̃0

)]
(1/I0)− 1

}
e−R̃0[1−(1/R̃0)]µt

, (3.25)

em que R̃0 = τ0α/µ.

A solução estacionária do sistema formado pelas Eqs. (3.20) e (3.21) é obtida

fazendo-se dS/dt = dI/dt = 0, ou t → ∞ na Eq. (3.25). Descartando-se a solução

trivial, em que I∗ = 0, obtém-se a solução S∗ = µ/η, ou S∗ = 1/R̃0, conforme a

Eq. (3.4) com γ = 0 e R̃0 > 1. Sendo S + I = 1, tem-se I∗ = 1 − (1/R̃0) e, dessa

forma, chega-se ao ponto de equiĺıbrio endêmico:

EESI = (S∗, I∗) =

(
1

R̃0

, 1− 1

R̃0

)
. (3.26)

Fazendo-se µ = 0 nas Eqs. (3.20) e (3.21), obtém-se o conjunto de equações

que descrevem o modelo SI sem dinâmica vital. Nesse caso, fazendo-se dS/dt =

0, tem-se I∗ = 1, ou seja, toda a população se torna infecciosa. Com a devida

substituição na Eq. (3.21) e lembrando queN+S = 1, tem-se (d ln I/dt) = τ0α(1−I),

que é o modelo de Verhulst (ver Eq. (2.3)) abordado na Sec. 2.1, em que q̃ = 1,

p(t) = I e κ = η, que tem como solução p(t) = 1/
[
1 +

(
p−10 − 1

)
e−κt

]
.

Ao se eliminar a dinâmica vital do modelo SI, torna-se não mais posśıvel

a definição de um pmi (Eq. (3.3)) e, consequentemente, da grandeza R̃0. Isso é

coerente com a dinâmica do modelo que, considerando que indiv́ıduos infectados

não mais se recuperam, não comporta a ideia de um tempo médio de permanência

no estado infeccioso.

3.2.2 SIRS

O modelo SIRS classifica a população em compartimentos de indiv́ıduos

suscept́ıveis, infecciosos e recuperados e considera a situação em que indiv́ıduos

suscept́ıveis podem tornar-se infecciosos, indiv́ıduos infecciosos podem adquirir imu-

nidade temporária ou parcial, tornando-se recuperados, e indiv́ıduos recuperados

podem novamente tornar-se suscept́ıveis. A gripe é uma doença que pode ser abor-

dada com esse modelo, visto que a imunidade adquirida após o processo infeccioso

é parcial, pois é espećıfica para um único tipo de v́ırus. O modelo considera uma
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população de tamanho N , tal que N = NS(t) +NI(t) +NR(t). A Fig. 3.3 apresenta

um esquema desse modelo.

Figura 3.3 – Esquema do modelo SIRS, em que τ0α é a taxa de infecção de indiv́ı-
duos suscept́ıveis, γ é a taxa de recuperação de indiv́ıduos infectados, κ
é a taxa de retorno de indiv́ıduos recuperados ao estado suscept́ıvel,π é
a taxa de natalidade, ψ é a taxa de mortalidade devido à doença e µ é a
taxa de mortalidade devido a outros fatores. A grandeza η é chamada
coeficiente de ação das massas e w é o parâmetro que define o tipo de
incidência do modelo, de forma que w = 1 define a incidência de ação
das massas e w = 0 a incidência padrão.

A dinâmica vital considera uma taxa de natalidade, π, e uma de mortalidade,

µ, assumindo o nascimento de indiv́ıduos no compartimento dos suscept́ıveis e a

morte em todos os compartimentos. As equações que regem as transições entre os

compartimentos S, I e R formam o sistema:

dNS

dt
= πN − ηNwNS

NI

N
+ κNR − µNS, (3.27)

dNI

dt
= ηNwNS

NI

N
− (γ + µ+ ψ)NI , (3.28)

dNR

dt
= γNI − (µ+ κ)NR, (3.29)

dN

dt
= (π − µ)N − ψNI . (3.30)

em que κ é a taxa de retorno de indiv́ıduos recuperados ao estado suscept́ıvel e

a taxa de contatos τ0α é escrita na forma τ0α = ηNw, com η sendo o coeficiente

de ação das massas e w o parâmetro que define o tipo de incidência adotado pelo

modelo.

Dado o v́ınculo N = NS + NI + NR, a Eq. (3.30) pode ser descartada e,

dessa forma, os valores de equiĺıbrio de NS, NI e NR para o sistema formado pelas
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Eqs. (3.27), (3.28) e (3.29) são obtidos fazendo-se dNS/dt = dNI/dt = dNR/dt = 0:

N∗S =
1

ψ (µ+ κ)

({
ψ (µ+ κ) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]

}1/w

[(µ− π) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]) , (3.31)

N∗I =
(π − µ)

ψ

{
ψ (µ+ κ) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]

}1/w

, (3.32)

N∗R =
γ (π − µ)

ψ (µ+ κ)

{
ψ (µ+ κ) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]

}1/w

. (3.33)

Assumindo-se que o sistema formado pelas Eqs. (3.27), (3.28) e (3.29) des-

creve um modelo com incidência de ação das massas (w = 1), a taxa de contatos é

tomada como sendo linearmente dependente do tamanho da população, τ0α = ηN .

Nesse caso, há três possibilidades para os valores relativos das taxas de natalidade

e mortalidade: π < µ, π = µ e π > µ. Supondo π < µ, o sistema descreve

uma população que decresce exponencialmente e, consequentemente, se extingue:

N∗S = N∗I = N∗R = N∗ = 0. Caso π = µ, tem-se a situação em que a doença desa-

parece e todos os indiv́ıduos se tornam suscept́ıveis: N∗S = N∗ e N∗I = N∗R = 0. A

solução não trivial, em que N∗I 6= 0, é obtida quando π > µ, o que leva ao equiĺıbrio

endêmico:

EESIRS(w = 1) = (N∗S, N
∗
I , N

∗
R)

=

(
γ + µ+ ψ

η
,

(π − µ) (µ+ κ) (γ + µ+ ψ)

η [(π − µ) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]
,

(π − µ) (γ + µ+ ψ)

η [(π − µ) (µ+ γ + κ) + ψ (µ+ κ)]

)
, (3.34)

que é posśıvel quando µ+ ψ > π > µ.

No caso em que o modelo assume a incidência padrão (w = 0), a taxa de

contatos é constante, τ0α = η. Nesse caso, observando as Eqs. (3.31), (3.32) e

(3.33), verifica-se que não é posśıvel o cálculo das soluções do estado estacionário

simplesmente se fazendo w = 0. Supõe-se nesse caso, como uma verificação fu-

tura, a possibilidade da aplicação de um processo limite para a obtenção desse caso

particular. Assumindo-se as taxas de natalidade e mortalidade como sendo iguais,

π = µ, torna-se simples o cálculo do estado estacionário. Assumindo-se que a do-

ença em questão é não letal (ψ = 0), o que mantém fixo o tamanho da população,
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as Eqs. (3.27), (3.28) e (3.29) tomam a forma:

dS

dt
= −ηSI + κR + µ(1− S), (3.35)

dI

dt
= ηSI − (γ + µ)I, (3.36)

dR

dt
= γI − (κ+ µ)R, (3.37)

em que S = NS/N , I = NI/N e R = NR/N são agora proporções de indiv́ıduos. A

solução estacionária é obtida fazendo-se dS/dt = dI/dt = dR/dt = 0. Da condição

dI/dt = 0, obtém-se a solução S∗ = 1/R̃0 , com R̃0 > 1. Da condição dR/dt = 0,

obtém-se I∗ = (κ+ µ)R∗/γ que, com S∗ + I∗ + R∗ = 1, leva ao ponto de equiĺıbrio

endêmico:

EESIRSw=ψ=0
= (S∗, I∗, R∗) =

 1

R̃0

,
(µ+ κ)

(
1− 1

R̃0

)
µ+ γ + κ

,
γ
(

1− 1
R̃0

)
µ+ γ + κ

 . (3.38)

O ponto de equiĺıbrio endêmico do modelo SIRS sem dinâmica vital é obtido

fazendo-se µ = 0 na Eq. (3.38).

Fazendo-se κ = 0 nas Eqs. (3.35), (3.36) e (3.37), obtém-se o conjunto de

equações que descrevem modelo SIR com dinâmica vital:

dS

dt
= −ηSI + µ(1− S), (3.39)

dI

dt
= ηSI − (γ + µ)I, (3.40)

dR

dt
= γI − µR, (3.41)

que tem como ponto de equiĺıbrio endêmico:

EESIR(w = ψ = 0) = (S∗, I∗, R∗) =

 1

R̃0

,
µ
(

1− 1
R̃0

)
µ+ γ

,
γ
(

1− 1
R̃0

)
µ+ γ

 . (3.42)

Fazendo-se µ = 0 nas Eqs. (3.39), (3.40) e (3.41), obtém-se o conjunto de

equações que descrevem modelo SIR sem dinâmica vital:

dS

dt
= −ηSI, (3.43)

dI

dt
= −ηSI − γI, (3.44)

dR

dt
= γI. (3.45)
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Esse modelo foi proposto pela primeira vez em 1927 por William Ogilvy Kermack

(1898-1970) e Anderson Gray McKendrick (1876-1943) para explicar os rápidos au-

mento e queda do número de pacientes infectados observados em epidemias como

a peste (Londres, de 1665 a 1666, e Bombaim, em 1906) e a cólera (Londres, em

1865) [20]. Doenças infecciosas que ocorrem com maior frequência na infância, como

rubéola, varicela, sarampo e caxumba, são exemplos que podem ser modelados por

esta dinâmica. Observa-se que, diferentemente do que foi feito nos modelos anterio-

res, não é posśıvel obter a solução estacionária do sistema formado pelas Eqs. (3.43),

(3.44) e (3.45) fazendo-se dS/dt = dI/dt = dR/dt = 0.

Dividindo-se a Eq. (3.43) pela Eq. (3.45), na qual se assume I 6= 0, e

integrando-se o resultado obtém-se:

S(t) = S(0)e−R̃0[R(t)−R(0)], (3.46)

em que S(0) e R(0) são, respectivamente, a proporção de indiv́ıduos no comparti-

mento S e R no instante t = t0 = 0. No regime estacionário, tem-se a proporção de

indiv́ıduos suscept́ıveis:

S∗ = S(0)e−R̃0[R∗−R(0)]. (3.47)

No limite t→ +∞, dR/dt = I∗ = 0 e tem-se R∗ = 1− S∗, o que leva à equação:

R∗ = 1− S(0)e−R̃0[R∗−R(0)]. (3.48)

É posśıvel observar que os valores assintóticos S∗ e R∗ dependem das condições

iniciais S(0) e R(0) e que as Eqs. (3.47) e (3.48) não possuem soluções anaĺıticas por

serem equações transcendentais.

3.2.3 SEIR

O modelo SEIR classifica a população em compartimentos de indiv́ıduos sus-

cept́ıveis, expostos, infecciosos e recuperados e considera a situação em que indiv́ı-

duos suscept́ıveis podem tornar-se expostos, indiv́ıduos expostos podem tornar-se in-

fecciosos e indiv́ıduos infecciosos podem tornar-se novamente recuperados. O modelo

considera uma população de tamanho N , tal que N = NS(t)+NE(t)+NI(t)+NR(t).

A Fig. 3.4 apresenta um esquema desse modelo.
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Figura 3.4 – Esquema do modelo SEIR, em que τ0α é a taxa de infecção de indi-
v́ıduos suscept́ıveis, ε é a taxa com que indiv́ıduos expostos se tornam
infecciosos, γ é a taxa com que indiv́ıduos infecciosos se recuperam, π é
a taxa de natalidade, ψ é a taxa de mortalidade devido à doença e µ é a
taxa de mortalidade devido a outros fatores. A grandeza η é chamada
coeficiente de ação das massas e w é o parâmetro que define o tipo de
incidência do modelo, de forma que w = 1 define a incidência de ação
das massas e w = 0 a incidência padrão.

A dinâmica vital considera uma taxa de natalidade, π, e uma de mortalidade,

µ, assumindo o nascimento de indiv́ıduos no compartimento dos suscept́ıveis e a

morte em todos os compartimentos. As equações que regem as transições entre os

compartimentos S, E, I e R formam o sistema:

dNS

dt
= πN − ηNwNS

NI

N
− µNS, (3.49)

dNE

dt
= ηNwNS

NI

N
− (µ+ ε)NE, (3.50)

dNI

dt
= εNE − (µ+ γ + ψ)NI , (3.51)

dR

dt
= γNI − µNR. (3.52)

dN

dt
= (π − µ)N − ψNI . (3.53)

em que a taxa de contatos τ0α é escrita na forma τ0α = ηNw, com η sendo o

coeficiente de ação das massas e w o parâmetro que define o tipo de incidência

adotado pelo modelo.

Dado o v́ınculo N = NS +NE +NI +NR, a Eq. (3.53) pode ser descartada e,

dessa forma, os valores de equiĺıbrio de NS, NE, NI e NR para o sistema formado pe-

las Eqs. (3.49-3.52) são obtidos fazendo-se dNS/dt = dEI/dt = dNI/dt = dNR/dt =

0:

N∗S =
1

µεψ

({
µψ (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]

}1/w

[(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]) , (3.54)
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N∗E =
(π − µ) (µ+ γ + ψ)

εψ

{
µψ (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]

}1/w

,(3.55)

N∗I =
(π − µ)

ψ

{
µψ (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]

}1/w

, (3.56)

N∗R =
γ (π − µ)

µψ

{
µψ (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]

}1/w

. (3.57)

Assumindo-se que o sistema formado pelas Eqs. (3.49-3.52) descreve um mo-

delo com incidência de ação das massas (w = 1), a taxa de contatos é tomada

como sendo linearmente dependente do tamanho da população, τ0α = ηN . Nesse

caso, há três possibilidades para os valores relativos das taxas de natalidade e

mortalidade: π < µ, π = µ e π > µ. Supondo π < µ, o sistema descreve

uma população que decresce exponencialmente e, consequentemente, se extingue:

N∗S = N∗E = N∗I = N∗R = N∗ = 0. Caso π = µ, tem-se a situação em que

a doença desaparece e todos os indiv́ıduos se tornam suscept́ıveis: N∗S = N∗ e

N∗E = N∗I = N∗R = 0. A solução não trivial, em que N∗I 6= 0, é obtida quando π > µ,

o que leva ao equiĺıbrio endêmico:

EESEIR(w = 1) = (N∗S, N
∗
E, N

∗
I , N

∗
R)

=

(
(µ+ ε) (γ + µ+ ψ)

ηε
,

(π − µ) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)2 µ

ηε [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]
,

(π − µ) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ)µ

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]
,

(π − µ) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) γ

η [(µ− π) (µ+ ε) (µ+ γ + ψ) + πεψ]

)
. (3.58)

Esse equiĺıbrio é posśıvel quando µ+ ψ > π > µ.

No caso em que o modelo assume a incidência padrão (w = 0), a taxa de

contatos é constante, τ0α = η. Nesse caso, observando as equações Eqs. (3.54-

3.57), verifica-se que não é posśıvel o cálculo das soluções do estado estacionário

simplesmente fazendo-se w = 0, o que leva à suposição de que seja necessária a

aplicação de um processo limite para a obtenção desse caso particular.

Assumindo-se as taxas de natalidade e mortalidade como sendo iguais, π = µ,

torna-se simples o cálculo do estado estacionário. Se a doença em questão é não letal
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(ψ = 0), o que mantém fixo o tamanho da população, as Eqs. (3.49-3.51) tomam a

forma:

dS

dt
= −ηSI + µ(1− S), (3.59)

dE

dt
= ηSI − (µ+ ε)E, (3.60)

dI

dt
= εE − (µ+ γ)I, (3.61)

dR

dt
= γI − µR. (3.62)

em que S = NS/N , E = NE/N , I = NI/N e R = NR/N são agora proporções de

indiv́ıduos.

Nesse caso, em especial, o número básico de reprodução é:

R̃0 =
ηε

(µ+ ε) (µ+ γ)
. (3.63)

A solução estacionária é obtida fazendo-se dS/dt = dE/dt = dI/dt = dR/dt = 0, o

que leva ao ponto de equiĺıbrio endêmico:

EESEIR(w = ψ = 0) = (S∗, E∗, I∗, R∗)

=

 1

R̃0

,
µ
[
1−

(
1/R̃0

)]
µ+ ε

,
µε
[
1−

(
1/R̃0

)]
(µ+ ε) (µ+ γ)

,

γε
[
1−

(
1/R̃0

)]
(µ+ ε) (µ+ γ)

 . (3.64)

Observa-se que, ao se desconsiderar a dinâmica vital nas Eqs. (3.59-3.62)

fazendo-se µ = 0, não é posśıvel obter a solução estacionária do sistema por elas

formado fazendo-se dS/dt = dE/dt = dI/dt = dR/dt = 0. No regime estacionário,

tem-se E∗ = I∗ = 0 e, da mesma forma que no modelo SIR sem dinâmica vital, as

proporções:

S∗ = S(0)e−R̃0[R∗−R(0)], (3.65)

R∗ = 1− S(0)e−R̃0[R∗−R(0)], (3.66)

que são equações transcendentais e dependem das condições iniciais S(0) e R(0).
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O acréscimo de uma “via de transição” com taxa κ do compartimento R para

o compartimento S do esquema da Fig. 3.4, analogamente ao observado no esquema

do modelo SIRS na Fig. 3.3, resulta em um modelo SEIRS, cujo ponto de equiĺıbrio

endêmico é:

EESEIRS = (S∗, E∗, I∗, R∗)

=

 1

R̃0

,
µ
[
1−

(
1/R̃0

)]
(µ+ ε)− κγε

(µ+κ)(µ+γ)

,
µε
[
1−

(
1/R̃0

)]
(µ+ ε) (µ+ γ)− κγε

(µ+κ)

,

µγε
[
1−

(
1/R̃0

)]
(µ+ κ) (µ+ ε) (µ+ γ)− κγε

 . (3.67)

3.3 Conclusão

Este caṕıtulo faz uma revisão do processo epidemiológico assumido pela for-

mulação compartimental dinâmica e esclarece dúvidas relacionadas às duas posśıveis

incidências por ela adotadas. Modelos compartimentais básicos com tamanho po-

pulacional variável são apresentados, assim como são calculados os resultados para

seus estados endêmicos, e analogias com os modelos de dinâmica populacional de

uma espécie apresentados no Cap. 2 são feitas com base em simplificações que levam

a casos particulares.

O detalhamento na descrição das assunções da modelagem compartimental e

da incidência padrão e de ação das massas ajuda a extinguir algumas das dubiedades

ainda persistentes na literatura e torna claras as propostas e intenções do caṕıtulo

seguinte.



Caṕıtulo 4

Modelo compartimental de
tuberculose

“The work of epidemiology is related to unanswered questions, but

also to unquestioned answers.”

Patricia Buffler no Congresso Norte-Americano de

Epidemiologia em Montreal - 2011.

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa bacteriana causada pela Mycobac-

terium tuberculosis [13], também conhecida como bacilo de Koch, que afeta

principalmente os pulmões. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio das

got́ıculas eliminadas durante a respiração, a fala, o espirro e a tosse de pessoas com

a doença ativa. Devido à sua associação aos processos de organização social e à

implementação de poĺıticas de controle de doença, a tuberculose é considerada uma

doença socialmente determinada [49]. Essa doença já atingiu um terço da popu-

lação mundial e é responsável por um número de mortes de adultos maior que o

causado por todas as outras infecções juntas [13, 14]. A Organização Mundial de

Saúde estima que mais de dois bilhões de pessoas estão infectadas com essa doença

e 30 milhões de adultos morrerão devido à infecção na próxima década. Portanto,

torna-se necessária a implementação de programas efetivos de controle globais [14].

Com o intuito de sugerir poĺıticas de saúde pública, alguns modelos matemáticos,

incluindo modelos compartimentais dinâmicos, têm sido elaborados para o estudo

da TB [50, 14, 51, 52, 15, 53].

A TB é uma doença de fácil detecção e tratamento nos casos em que a infec-

47
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ção é causada por bactérias do tipo senśıvel (s) às drogas utilizadas no tratamento.

Seu tratamento tem duração de 6 meses em média e se baseia no uso de antibió-

ticos relativamente baratos. Drogas erroneamente prescritas e/ou tratamentos não

seguidos corretamente podem causar o surgimento de bactérias do tipo resistente a

drogas (r). Bactérias do tipo r são de dif́ıcil combate e exigem o uso de drogas caras

e de baixa eficácia por peŕıodos de 6 a 24 meses. Dentre as posśıveis estratégias de

controle da TB, pode-se citar a quimioprofilaxia, com duração de aproximadamente

6 meses, que é ministrada em pacientes latentes, portadores da M. tuberculosis que

ainda não apresentam TB ativa [49].

Diferentemente do que acontece com outras doenças, o ciclo epidemiológico

da tuberculose (que vai do surgimento ao desaparecimento da epidemia) ocorre em

dezenas, ou mesmo centenas, de anos [51]. Essa caracteŕıstica permite afirmar que

são necessárias décadas para que a proporção de casos de tuberculose resistente a

drogas na população atinja um valor máximo, mas não impede que a emergência da

resistência às drogas seja um processo muito rápido. Casos em que o surgimento de

bactérias resistentes a drogas ocorre em um curto intervalo de tempo são de grande

interesse na elaboração de estratégias de controle, visto que exigem maior rapidez

no desenvolvimento de drogas e regimes de tratamento mais eficazes.

Apesar da importância do crescimento populacional, a maioria dos modelos

básicos de transmissão de doenças infecciosas considera o tamanho populacional

constante ou adota simplificações pouco plauśıveis, como o crescimento populacional

dado por uma taxa fixa de migração. Além disso, são vários os modelos de doenças

humanas que assumem um tipo de incidência que nem sempre encontra endosso na

literatura [40].

O que aqui propomos apresenta um crescimento loǵıstico na ausência da do-

ença, o que o torna mais “realista” [54], e adota uma incidência que considera que a

taxa de contatos dos indiv́ıduos é fixa, ou seja, independente do tamanho populaci-

onal. O estudo desse modelo permite entender a dinâmica da emergência de resis-

tência da M. tuberculosis às drogas utilizadas no seu tratamento. Aproveitando-se

dos estudos elaborados previamente por Blower et al. [50, 14, 51, 52] e, mais es-

pecificamente, de sua elaboração de cenários realisticamente plauśıveis, utilizamos

alguns dos seus valores de parâmetros para a elaboração das situações aqui anali-
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sadas. Os resultados desse novo modelo preveem cenários mais pessimistas para o

rápido surgimento de bactérias resistentes na população, indicando ser imposśıvel a

erradicação da doença em alguns cenários espećıficos.

Inicialmente, a Sec. 4.1 apresenta um método para o cálculo da taxa efetiva

de reprodução, que permite que estimativas de longo prazo possam ser realizadas

pelos modelos aqui discutidos. Na Sec. 4.2 um modelo compartimental dinâmico de

tuberculose consagrado na literatura é apresentado e algumas de suas deficiências,

são discutidas. Como propostas para corrigir as deficiências desse modelo, a Sec. 4.3

apresenta as caracteŕısticas do modelo proposto neste caṕıtulo. A procura por va-

lores dos parâmetros desse novo modelo que permitam comparações com o modelo

original, bem como os primeiros resultados do estudo da dinâmica da emergência

da resistência a drogas, são descritos na Sec. 4.3.1. Na Sec. 4.3.2, apresentamos os

resultados dos efeitos de duas estratégias de controle: uma “muito boa”, simulando

uma poĺıtica de saúde adotada em um “páıs desenvolvido”, e uma “muito ruim”,

simulando uma poĺıtica de saúde adotada em um “páıs subdesenvolvido”. Os ce-

nários compostos pelas diferentes estratégias recebem pequenas alterações em seus

parâmetros, os quais dão origem a outros três que são então comparados com o seu

cenário de referência. A Sec. 4.4 apresenta as conclusões do caṕıtulo.

4.1 Taxa efetiva de reprodução

Para a estimativa dos parâmetros utilizados nos modelos aqui discutidos e

para suas consequentes análises, é necessário antes definir o chamado “fitness” de

um patógeno. O “fitness” de um patógeno é determinado por uma função que liga

sobrevivência e reprodução. Ele pode ser aproximado pela taxa efetiva de repro-

dução [50], R̃, definida como o número médio de casos de infecção secundária que

são produzidos quando um único infeccioso é introduzido em uma população sem a

infecção e na qual um programa de controle da doença foi implantado. Se R̃ > 1,

a epidemia ocorre, apesar do programa de controle vigente. A grandeza R̃ é uma

medida epidemiológica da severidade de uma epidemia em meio aos esforços realiza-

dos para seu controle [52]. Em uma situação em que não haja tratamento (φ = 0 e

σ = 0, no caso espećıfico do modelo aqui apresentado), a taxa efetiva de reprodução
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se torna a taxa básica de reprodução, R̃0.

As predições a longo prazo (erradicação ou persistência da doença) exigem

que se obtenham expressões para os “fitness” dos dois patógenos causadores da tu-

berculose, senśıveis (R̃s) e resistentes (R̃r). O cálculo da taxa de reprodução efetiva

é feito de forma análoga ao da taxa básica de reprodução, R̃0, usando-se o método

da próxima geração [55], apresentado inicialmente por Diekmann et al. em 1990 [56]

e descrito por Diekmann e Heesterbeek em 2000 [57].

Inicialmente, define-se a matriz de próxima geração (operador) como sendo

a matriz quadrada G, em que o ij-ésimo elemento de G, gij, é o número esperado de

infecções secundárias do tipo i causadas por um único indiv́ıduo infecioso do tipo j.

Dessa forma, cada elemento da matriz G é um número de reprodução. A taxa de

reprodução efetiva é dada pelo raio espectral de G, ou o seu autovalor dominante.

A matriz G é composta por duas partes: F e V , em que:

F =

[
∂Fi (x0)

∂xj

]
, (4.1)

e

V =

[
∂Vi (x0)

∂xj

]
, (4.2)

em que Fi é a taxa de surgimento de novas infecções no compartimento i, Vi é a taxa

de transferência de infecções de um compartimento para outro e x0 é o estado de

equiĺıbrio sem a doença. Observa-se que, diferentemente do que se faria no cálculo da

taxa básica de reprodução, Vi deve levar em conta a transferência de infecções devido

às taxas de tratamento com antibióticos e quimioprofilaxia. É importante frisar que

Fi deve considerar somente o surgimento de novas infecções, não incluindo termos

que descrevam a transferência de indiv́ıduos infecciosos de um compartimento para

outro. Assim, R̃ é o autovalor dominante de G = FV−1. Os cálculos de R̃s e R̃r são

realizados da mesma forma levando-se em conta, em cada caso, somente as taxas

referentes às bactérias senśıveis e resistentes, respectivamente.

A análise numérica desse modelo, à qual se atém este caṕıtulo, permite que

ele seja usado como uma ferramenta de um programa de controle da tuberculose.

A estimativa de valores para os parâmetros referentes aos tratamento com antibió-

ticos e à quimioprofilaxia e a solução numérica do sistema de equações diferenciais

permitem importantes predições. Dessa forma, é posśıvel avaliar a médio e longo
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prazo o aumento do número de bactérias resistentes na população, prever o tempo

necessário para a emergência de resistência a drogas, estimar os efeitos do aumento,

ou da diminuição, da taxa de tratamento com antibióticos, da eficácia relativa de

tratamento e da taxa de tratamento quimioprofilático, etc. Em suma, é posśıvel

elaborar e comparar estratégias de controle de epidemia da doença.

4.2 Modelo de referência

Blower et al. [14, 50, 51, 52] desenvolveram um modelo de equações diferen-

ciais ordinárias (EDOs) para a propagação da TB, que associa compartimentos aos

diferentes estados dos indiv́ıduos da população. Esse modelo permite a elaboração

de cenários em que os indiv́ıduos infectados (latentes e infecciosos) carregam pri-

meiramente bactérias do tipo senśıvel. Estuda-se o surgimento das bactérias do tipo

resistente como resultado de mutações sofridas pelas bactérias s, causadas por tra-

tamentos inefetivos ou descontinuados, e das consequentes infecções de indiv́ıduos

suscept́ıveis. O estudo da evolução de diferentes cenários permite a elaboração, ou

mesmo a proposição, de posśıveis estratégias de controle da doença. Tais estratégias

se baseiam, principalmente, no uso da quimioprofilaxia de indiv́ıduos latentes e no

tratamento de indiv́ıduos infecciosos com antibióticos. O diagrama original desse

modelo é apresentado na Fig. 4.1.

Com o intuito de manter uniforme a nomenclatura e a notação adotadas nesta

tese, a representação utilizada no modelo de Blower et al. para cada um de seus

compartimentos, e de seus respectivos estados, foi aqui modificada: suscept́ıvel (S);

exposto (Ei); recuperado do estado exposto com infecção por bactérias senśıveis a

drogas após tratamento quimioprofilático eficaz (Rc); infeccioso (Ii); recuperado do

estado infeccioso após tratamento eficaz com antibióticos (Ri), com i definindo se o

patógeno é senśıvel, s, ou resistente, r, a antibióticos. A taxa de desenvolvimento

de resistência às drogas durante o tratamento passa a ser representada por r̃ para

evitar confusão com a letra r, referente às bactérias resistentes a drogas. Visto que

esse modelo assume a lei da simples ação das massas (em que a taxa de conta-

tos é diretamente proporcional ao tamanho da população) e, consequentemente, a

incidência de ação das massas, ηNSNI , sua taxa de contatos, β, é reescrita como
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Figura 4.1 – Esquema original do modelo compartimental de Blower et al. [14] para
a dinâmica da tuberculose. As letras X, L e T em cada um dos compar-
timentos se referem, respectivamente, aos estados suscept́ıvel, latente e
infeccioso. A dinâmica de transmissão do patógeno senśıvel a antibióti-
cos é representada pelas “linhas delgadas” e a dinâmica de transmissão
do patógeno resistente a antibióticos é representada pelas “linhas espes-
sas” e pela “linha pontilhada”. Definem-se λS = βSTS e λR = βRTR,
sendo β a taxa de contatos. Os subscritos indicam se o patógeno é
senśıvel, S, ou resistente, R, a antibióticos.

τ0α = ηN . A dinâmica das transições entre os compartimentos desse modelo está

representada na Fig. 4.2 que, apesar de não ser prática comum na literatura, não

omite os compartimentos Rs, Rc e Rr, o que permite uma melhor visualização bem

como uma melhor compreensão do significado das EDOs. A adequação da nomen-

clatura original à utilizada nesta tese, juntamente com a nova esquematização da

Fig. 4.2, que exibe os compartimentos de indiv́ıduos recuperados, permite que se

torne evidente o fato de que esse modelo tem como base um modelo SEIR.

As transições dos indiv́ıduos entre os diferentes compartimentos são regidas

pelas Eqs. (4.3-4.9), as quais se referem a taxas de variação de números de indiv́ıduos,

e os parâmetros utilizados pelo modelo são apresentados na Tab. 4.1.

dNS

dt
= Π−NS(λs + λr + µ), (4.3)

dNEs

dt
= (1− p)λsNS − (v + µ+ σ)NEs , (4.4)

dNEr

dt
= (1− p)λrNS − (v + µ)NEr , (4.5)

dNIs

dt
= pλsNS + vNEs − (µ+ µT + φ)NIs , (4.6)

dNIr

dt
= pλrNS + vNEr + φr̃NIs − (µ+ µT + δφ)NIr , (4.7)
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Figura 4.2 – Esquema para a dinâmica da tuberculose no modelo compartimental de
Blower et al. [14] com a nomenclatura e a notação adotadas nesta tese.
Tem-se aqui a exibição de compartimentos convencionalmente omitidos
nesse tipo de diagrama. As letras S, E, I e R em cada um dos compar-
timentos se referem, respectivamente, ao estado suscept́ıvel, exposto,
infeccioso e recuperado. A dinâmica de transmissão do patógeno sen-
śıvel a antibióticos é representada pelas “linhas delgadas” e a dinâmica
de transmissão do patógeno resistente a antibióticos é representada pe-
las “linhas espessas” e pela “linha pontilhada”. Definem-se λs = ηsNIs

e λr = ηrNIr . Os subscritos indicam se o patógeno é senśıvel, s, ou
resistente, r, a antibióticos.

dNRs

dt
= φ(1− r̃)NIs − µNRs , (4.8)

dNRr

dt
= δφNIr − µNRr , (4.9)

dNRc

dt
= σNEs − µNRc . (4.10)

O modelo assume que o tratamento com antibióticos de indiv́ıduos infeccio-

sos portadores de bactérias s (Is) ocorre a uma taxa per capita φ e que as infecções

primárias por bactérias resistentes surgem (com probabilidade r̃) durante esse trata-

mento. Os indiv́ıduos Is sob tratamento podem ser: a) curados (a uma taxa φ(1−r̃)),
tornando-se Rs; b) adquirir resistência a drogas (a uma taxa φr), tornando-se Ir; c)

manter seu estado. Assume-se que os indiv́ıduos infectados por bactérias resistentes

(Ir) podem ser tratados, mas com uma eficácia reduzida pelo parâmetro δ se com-

parada à do tratamento de indiv́ıduos Is. Os indiv́ıduos Ir sob tratamento podem

ser curados (a uma taxa δφ), tornando-se Rr, ou manter seu estado.

É importante observar que esse modelo assume que as mutações genéticas da

M. tuberculosis que lhe conferem resistência a drogas acabam gerando um mecanismo

de “compensação” chamado “fitness cost” [50]. Esse mecanismo se caracteriza por
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Tabela 4.1 – Parâmetros do modelo de transmissão da tuberculose das Refs. [50, 14,
51, 52].

Π taxa de chegada de novos indiv́ıduos suscept́ıveis

ηs coeficiente de ação das massas para bactérias senśıveis a antibióticos

ν transmissividade relativa (0 < ν < 1, ηr = νηs)

µ taxa de mortalidade natural (não devido à tuberculose)

µT taxa de mortalidade devido à tuberculose

p
probabilidade de desenvolvimento de tuberculose ativa a partir do

estado S

v taxa de progressão da tuberculose em indiv́ıduos latentes

σ taxa de eficiência da quimioprofilaxia

φ
taxa de tratamento bem sucedido para indiv́ıduos

infecciosos com bactéria do tipo s

r̃
probabilidade de desenvolvimento de resistência às drogas durante o

tratamento

δ eficácia relativa do tratamento

uma redução na transmissibilidade (ou seja, na infecciosidade) das bactérias do tipo

r em comparação às do tipo s. Dessa forma, ηr = νηs, com ν < 1 especificando a

transmissibilidade relativa determinando quanto as bactérias senśıveis a drogas são

mais transmisśıveis que as bactérias resistentes. Esse “fitness cost” foi observado

em experimentos in vivo, nos quais macacos foram infectados com cepas de M.

tuberculosis dos tipo senśıvel e resistente [58].

Esse modelo assume uma taxa constante de migração Π, independente do

tamanho da população e referente à chegada de um número fixo de novos indiv́ıduos

suscept́ıveis por unidade de tempo. Tal assunção é um subterfúgio comumente

utilizado nesse tipo de modelagem com a intenção de evitar problemas oriundos

da consideração de uma taxa de natalidade (dependente de N), como a dificuldade

nos cálculos de estabilidade. Nesse caso, na ausência da doença, a população tende
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a atingir uma capacidade de suporte igual a Π/µ. Tendo a doença se instalado, a

população tende a se extinguir se Π = 0, devido às mortes devido à tuberculose e a

outras causas.

Esse modelo pode ser usado para predizer o resultado epidemiológico de uma

determinada estratégia de controle de tuberculose, definida pela escolha dos valores

dos parâmetros φ, r̃ e δ. Diferentes estratégias alteram de diferentes maneiras a

dinâmica competitiva entre patógenos s e r. O resultado dessa dinâmica no equiĺıbrio

depende dos “fitness” desses patógenos, dados pela taxa efetiva de reprodução:

R̃s =

(
ηsΠ

µ

)(
1

φ+ µ+ µT

)[
p+

(1− p) v
σ + v + µ

]
(4.11)

e

R̃r =

(
ηrΠ

µ

)(
1

δφ+ µ+ µT

)[
p+

(1− p) v
v + µ

]
. (4.12)

em que R̃s e R̃r são as taxas efetivas de reprodução para patógenos senśıveis e

resistentes, respectivamente. Observa-se que φ e δ definem a estratégia de controle

alterando os valores de R̃s e R̃r e que r̃ não aparece em nenhuma das equações.

Esses valores de R̃ são determinados pelo produto de três componentes (na ordem

em que aparecem nas equações):

i) a taxa de contato efetivo, definida pelo número médio de indiv́ıduos suscept́ıveis

que um indiv́ıduo infeccioso infecta por unidade de tempo;

ii) a duração média da infecciosidade;

iii) a probabilidade de que um indiv́ıduo infectado (não doente) se torne infeccioso

(definida como p para progressão primária e como uma fração para tuberculose

por reativação) [52].

A análise matemática do modelo revela que, em uma população que tenha

um programa de tratamento implantado, se a emergência da resistência às drogas é

considerada (isto é, se r̃ > 0), três resultados epidemiológicos são posśıveis. Esses

resultados, assim como suas respectivas condições de “fitness”, são mostrados na

Tab. 4.2 e ilustrados na Fig. 4.3.

Observando a Tab. 4.2, vê-se que não é posśıvel erradicar somente as bac-

térias resistentes da população. A erradicação da doença (eliminação de ambas as
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Tabela 4.2 – Condições de “fitness” e respectivos resultados epidemiológicos do mo-
delo de Blower et al. [14], em que R̃s e R̃r são, respectivamente, as
taxas efetivas de reprodução para patógenos de tuberculose senśıveis
(s) e resistentes (r) a drogas.

Condições
Resultados epidemiológicos

de “fitness”

R̃s < 1 e R̃r < 1
Erradicação da doença

(erradicação de ambas as bactérias, senśıveis e resistentes)

R̃r > 1 e R̃r > R̃s
Persistência somente de bactérias resistentes

(erradicação das bactérias senśıveis)

R̃s > 1 e R̃s > R̃r Persistência de ambas as bactérias, senśıveis e resistentes

bactérias, senśıveis e resistentes, da população) é posśıvel desde que o programa de

controle da tuberculose, composto de tratamento com antibióticos e quimioprofila-

xia, garanta valores de taxas efetivas de reprodução inferiores a 1 (R̃s < 1 e R̃r < 1).

Dado que a probabilidade de emergência de resistência durante o tratamento (r̃)

não está inclúıda nas expressões das taxas efetivas de reprodução das Eqs. (4.11)

e (4.12), conclui-se que, independentemente de quão alta seja a probabilidade de

emergência de resistência às drogas durante o tratamento com antibióticos, a erradi-

cação não será impedida, desde que os parâmetros φ (taxa de tratamento efetivo) e δ

(eficácia relativa do tratamento) sejam suficientemente grandes para garantir R̃s < 1

e R̃r < 1. Algumas estratégias de controle podem levar à eliminação somente das

bactérias senśıveis (R̃r > 1 e R̃r < R̃s), o que ocorre em casos em que o efeito da

taxa de tratamento, da taxa de quimioprofilaxia e da eficácia relativa do tratamento

garantem às bactérias resistentes uma vantagem competitiva. A coexistência dos

dois tipos de bactérias (R̃s > 1 e R̃s < R̃r) pode ocorrer mesmo que R̃r < 1.

O modelo aqui apresentado adota uma incidência que assume que a taxa

de contatos é linearmente dependente do tamanho populacional. Essa incidência

parece não ser plauśıvel nesse caso espećıfico e não encontra endosso em parte da

literatura especializada [40]. Além disso, o aumento populacional é consequência

exclusivamente de uma taxa anual fixa de recrutamento de indiv́ıduos suscept́ıveis.
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Figura 4.3 – Resultados epidemiológicos do modelo de Blower et al. [14] para a di-
nâmica da tuberculose em uma população que tenha implantado um
programa de tratamento que permita o surgimento de resistência às
drogas (r̃ > 0). Os posśıveis resultados a longo prazo são determinados
pelas taxas efetivas de reprodução para patógenos senśıveis e resistentes
a drogas.

Apesar de ser uma simplificação usual na modelagem de doenças infecciosas, essa

taxa, a rigor, dá conta somente da inclusão do processo migratório no modelo. Na

próxima seção, procura-se “sanar” tais deficiências inicialmente substituindo-se a

incidência de ação das massas do modelo original pela incidência padrão, em que a

taxa de contatos é fixa. A taxa fixa de chegada de novos indiv́ıduos suscept́ıveis é

substitúıda por uma taxa de natalidade e o modelo passa a ter crescimento loǵıstico

na ausência da doença.
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4.3 Novo modelo

Com base nos argumentos apresentados na Sec. 3.1, propõe-se inicialmente

para o modelo de Blower et. al. a substituição da incidência de ação das massas

pela incidência padrão, que assume que a taxa de contatos tem a forma τ0α = η, ou

seja, independe do tamanho N da população. Assumindo-se que o contágio ocorre

com uma força de infecção1 Λ = ηNI/N , exercida pela infecção sobre os indiv́ıduos

suscept́ıveis visando torná-los infecciosos, deve-se dividir λs e λr nas Eqs. (4.3-4.10)

por N . A incidência ΛiNS (com i definindo se o patógeno é senśıvel, s, ou resistente,

r, a antibióticos) é definida como o número médio de infecções causadas por todos

os indiv́ıduos infecciosos Is em uma unidade de tempo (se, por exemplo, η é definido

tendo unidade de dia−1, a incidência será igual ao número médio de infecções diárias).

Dessa forma, tem-se o seguinte modelo:

dNS

dt
= Π−NS (Λs + Λr + µ) , (4.13)

dNEs

dt
= (1− p)ΛsNS − (v + µ+ σ)NEs , (4.14)

dNEr

dt
= (1− p)ΛrNS − (v + µ)NEr , (4.15)

dNIs

dt
= pΛsNS + vNEs − (µ+ µT + φ)NIs , (4.16)

dNIr

dt
= pΛrNS + vNEr + φr̃NIs − (µ+ µT + δφ)NIr , (4.17)

dNRs

dt
= φ(1− r̃)NIs − µNRs , (4.18)

dNRr

dt
= δφNIr − µNRr , (4.19)

dNRc

dt
= σNEs − µNRc , (4.20)

em que número de indiv́ıduos no compartimento S, e consequentemente na popula-

ção como um todo, aumenta com o surgimento de novos indiv́ıduos a um taxa fixa

Π (indiv́ıduos por unidade de tempo).

Essa taxa, por não depender do tamanho da população, é responsável por

simular exclusivamente o processo de migração. A inclusão de uma taxa de nata-

lidade constante, π, de indiv́ıduos suscept́ıveis no modelo visa uma representação

1O termo força de infecção se refere ao número médio de contatos adequados por indiv́ıduo, por
unidade de tempo [40]. Um contato é dito adequado se é “suficiente” para que haja a transmissão
da infecção de um indiv́ıduo infeccioso a um suscept́ıvel.
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mais “realista” da dinâmica de nascimentos e mortes. Ao criar um modelo em que

efeitos demográficos são considerados [54], pode-se assumir que essas são depen-

dentes do tamanho da população [39, 59]. Excepcionalmente para casos em que

nascimentos e mortes são balanceados, podem ocorrer dois problemas: a extinção

ou o crescimento exponencial da população. Ambos os casos são improváveis em

populações reais, tanto a extinção por decaimento exponencial quanto o crescimento

exponencial, que é limitado pelos recursos naturais dispońıveis [39]. Dessa forma,

para evitar tais problemas, pode-se introduzir no modelo algum tipo de regulação no

tamanho da população. O crescimento loǵıstico pode ser incorporado aos modelos

epidemiológicos para garantir um crescimento populacional limitado [54, 59].

Para efeito de simplificação, assume-se aqui que a tuberculose não afeta a

fertilidade, ou seja, que as taxas de natalidade são as mesmas para todas as mães,

independentemente de seu estado epidemiológico, e desconsidera-se a transmissão

vertical da doença das mães infectadas à sua prole, considerando suscept́ıveis todos

os indiv́ıduos que nascem. Assim, o sistema formado pelas Eqs. (4.13-4.20) pode ser

reescrito e acrescido de uma equação referente à taxa de variação de N , assumida

inicialmente como sendo loǵıstica:

dNS

dt
=

(
π − aκ0

N

K

)
N − (Λs + Λr)NS −

[
µ+ (1− a)κ0

N

K

]
NS, (4.21)

dNEs

dt
= (1− p)ΛsNS −

[
v + µ+ σ + (1− a)κ0

N

K

]
NEs , (4.22)

dNEr

dt
= (1− p)ΛrNS −

[
v + µ+ (1− a)κ0

N

K

]
NEr , (4.23)

dNIs

dt
= pΛsNS + vNEs −

[
µ+ µT + φ+ (1− a)κ0

N

K

]
NIs , (4.24)

dNIr

dt
= pΛrNS + vNEr + φr̃NIs −

[
µ+ µT + δφ+ (1− a)κ0

N

K

]
NIr , (4.25)

dNRs

dt
= φ(1− r̃)NIs −

[
µ+ (1− a)κ0

N

K

]
NRs , (4.26)

dNRr

dt
= δφNIr −

[
µ+ (1− a)κ0

N

K

]
NRr , (4.27)

dNRc

dt
= σNEs −

[
µ+ (1− a)κ0

N

K

]
NRc , (4.28)

dN

dt
= κ0

(
1− N

K

)
N − µT (NIs +NIr), (4.29)
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em que κ0 = π − µ é a taxa intŕınseca de crescimento, K é a capacidade de suporte

da população e a é chamada constante de combinação convexa [39], que pertence ao

intervalo [0, 1] e que regula a dependência da taxa de natalidade e de mortalidade

com N . Para 0 < a < 1, a taxa de natalidade decresce e a de mortalidade aumenta

à medida que N aumenta – o que parece ser consistente, considerando-se que os

recursos ambientais são limitados. Para a = 0, a taxa de natalidade não depende de

N . Para a = 1, a taxa de mortalidade não depende de N . Na ausência da doença,

a Eq. (4.29) é simplesmente a equação de crescimento loǵıstico abordada no Cap. 2

desta tese. Nesse caso, se κ0 > 0, a equação loǵıstica descreve um crescimento

limitado pela capacidade de suporte K. Se κ0 = 0, o tamanho da população se

mantém constante. E, se κ0 < 0, a população tende à extinção. Deve-se observar

que, devido ao v́ınculo N = NS +NEs +NEr +NIs +NIr +NRs +NRr +NRc , esse

sistema pode ser escrito com somente oito de suas nove equações. A dinâmica das

transições entre os compartimentos desse modelo está representada na Fig. 4.4.

Figura 4.4 – Esquema para a dinâmica da tuberculose no modelo compartimental
proposto. A incidência aqui adotada é a chamada padrão, ΛiNS , que
assume a taxa de contatos (τ0α = η) independente do tamanho N da
população. A inclusão de uma taxa de natalidade constante, π, de in-
div́ıduos suscept́ıveis no modelo visa uma representação mais “realista”
da dinâmica de nascimentos e mortes. A grandeza κ0 = π − µ é a taxa
intŕınseca de crescimento, K é a capacidade de suporte da população
e 0 ≤ a ≤ 1 é a constante de combinação convexa [39], que regula a
dependência da taxa de natalidade e de mortalidade com N . Na au-
sência da doença, o modelo apresenta crescimento loǵıstico. Define-se
∆ = µ+ (1− a)κ0 (N/K). Os subscritos indicam se o patógeno é sen-
śıvel, s, ou resistente, r, a antibióticos.

Para esse novo modelo, deve-se também obter as expressões para os “fitness”

dos patógenos causadores da tuberculose, senśıveis e resistentes, ou sua taxa de
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reprodução efetiva. O cálculo dessa taxa é feito conforme o método apresentado na

Sec. 4.1, com o qual se obtém:

R̃s = ηs

(
1

φ+ µ+ µT + (1− a)κ0

)[
p+

(1− p) v
σ + v + µ+ (1− a)κ0

]
, (4.30)

observando-se que, ao se fazer φ = σ = 0 nessa expressão, obtém-se R̃0. De forma

análoga ao que foi feito para o patógeno senśıvel a drogas, calcula-se a taxa de

reprodução efetiva para o patógeno resistente, R̃r:

R̃r = ηr

(
1

δφ+ µ+ µT + (1− a)κ0

)[
p+

(1− p) v
v + µ+ (1− a)κ0

]
. (4.31)

A análise numérica desse modelo, à qual que se atém este caṕıtulo, permite

que ele seja usado como uma ferramenta de um programa de controle da tuberculose.

A estimativa de valores para os parâmetros referentes aos tratamento com antibió-

ticos e à quimioprofilaxia e a solução numérica do sistema de equações diferenciais

permitem importantes predições. Dessa forma, é posśıvel avaliar a médio e longo

prazo o aumento do número de bactérias resistentes na população, prever o tempo

necessário para a emergência de resistência a drogas, estimar os efeitos do aumento,

ou da diminuição, da taxa de tratamento com antibióticos, da eficácia relativa de

tratamento e da taxa de tratamento quimioprofilático, etc. Em suma, é posśıvel

elaborar e comparar estratégias de controle de epidemia da doença.

4.3.1 Emergência de resistência a drogas

Inicialmente, para que houvesse a possibilidade de futuramente comparar

os resultados obtidos pelo modelo aqui proposto com os apresentados pelo modelo

utilizado por Blower et al. na Ref. [50], havia a necessidade de se obter valores para

alguns parâmetros não presentes nos dois modelos. O modelo utilizado por Blower et

al. apresenta uma taxa de migração Π independente do tamanho da população e que

se refere à chegada, ou migração, de um número fixo de novos indiv́ıduos suscept́ıveis

por unidade de tempo. Na ausência da doença, a população desse modelo cresce

regida pela equação:

N(t) =
Π

µ
+

(
N0 −

Π

µ

)
e−µt, (4.32)

em que N0 é o número inicial de indiv́ıduos na população. Dessa forma, a popu-

lação atinge no equiĺıbrio um tamanho igual a Π/µ que, tomando-se Π = 10.000
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indiv́ıduos/ano e 1/µ = 70 anos, é igual a 700.000 indiv́ıduos. O modelo proposto

apresenta um crescimento loǵıstico em que, na ausência da doença, a população

cresce seguindo a equação:

N(t) =
K

1 +

(
K −N0

N0

)
e−κ0t

, (4.33)

em que K é o carrying capacity da população e κ0 = π − µ é a taxa de cresci-

mento intŕınseco. O tamanho máximo atingido pela população do modelo original

na ausência da doença, Π/µ = 700.000, foi adotado como o valor para K do modelo

proposto. Para estimar um valor da taxa de natalidade π que resultasse em um cres-

cimento populacional “compat́ıvel” com o apresentado pelo modelo original, a curva

de crescimento do modelo proposto foi sobreposta e ajustada à do modelo original

no intervalo 0 < t < 400 anos, em que a população cresce até atingir o equiĺıbrio (ver

Fig. 4.5). O valor de µ do modelo original foi mantido e tomou-se N0 = 50.000, o que

resultou em uma taxa de crescimento intŕınseco κ0 = 4, 2× 10−2/ano (κ0 = π − µ),

ou seja, em uma taxa de natalidade π = 5, 6× 10−2/ano.

A constante de combinação convexa [39], a, do modelo proposto regula a in-

fluência do tamanho populacional N na taxa de natalidade e de mortalidade. Para

valores de a dentro do intervalo [0, 1], à medida que N aumenta, a taxa de natali-

dade diminui enquanto a de mortalidade aumenta, o que intuitivamente parece ser

coerente. O modelo de crescimento mais simples adotado pelo modelo de tubercu-

lose original não possui um parâmetro análogo à constante de combinação convexa

e, por isso, a adoção de um valor intermediário a = 0, 5 parece representar de ińıcio

uma assunção razoável.

A taxa de contatos para bactérias senśıveis a drogas do modelo original era

uma função do tamanho da população, ηsN , com ηs = 5, 714 × 10−6/ano – inci-

dência de ação das massas. A assunção da incidência padrão nesse novo modelo

leva à necessidade de se obter um valor para uma nova taxa de contatos constante.

Ainda apoiando-se no trabalho de elaboração de cenários do modelo de Blower et

al., decidiu-se por obter uma taxa de contatos com valor condizente com o adotado

pelo modelo original. Substituindo-se os valores adotados pelo modelo original na

Eq. (4.11) (com φ = σ = 0) chega-se a uma taxa básica de reprodução R̃0 = 5.

Assumindo-se esse valor na Eq. (4.30) (também com φ = σ = 0) e adotando-se os
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Figura 4.5 – Estimativa do valor de π para o modelo de tuberculose proposto, tendo
como referência os valores dos parâmetros do modelo utilizado por
Blower et al. na Ref. [50]. Inicialmente, o valor de µ do modelo original
foi mantido, tomou-se N0 = 50.000 e o valor 700.000 foi adotado como
o valor para K do modelo proposto. Para estimar um valor da taxa de
natalidade π que resultasse em um crescimento populacional “compat́ı-
vel” com o apresentado pelo modelo original, a curva de crescimento do
modelo proposto foi sobreposta e ajustada à do modelo original, o que
resultou em um valor π = 5, 6× 10−2.

mesmos valores para os parâmetros restantes (p = 5 × 10−2, v = 2, 56 × 10−3/ano,

1/µ = 70 e µT = 1, 39×10−2/ano), chega-se a uma taxa de contatos ηs = 7, 627/ano.

Os valores de referência utilizados em todas os cenários aqui elaborados são apre-

sentados na Tab. 4.3.

Para gerar o primeiro cenário, partiu-se de uma epidemia de tuberculose com

R̃0 = 5 em uma população sem nenhum programa de tratamento. Permitiu-se que

o sistema atingisse o equiĺıbrio, o que significou 81% da população infectada pela

M. tuberculosis e uma prevalência de 2,0%. A partir dáı, é iniciado no ano zero,

e continuado por 100 anos, o tratamento de 70% dos casos de tuberculose ativa
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Tabela 4.3 – Valores de referência para os parâmetros do modelo compartimental
para estudo da tuberculose.

Parâmetro Valor de referência

π 5, 6× 10−2/ano

ηs 7, 627/ano

ν 0,8

1/µ 70 anos

µT 1, 39× 10−2/ano

p 5× 10−2

v 2, 56× 10−3/ano

na população (φ = 0, 70) com uma probabilidade de emergência às drogas durante

o tratamento de 0,10 (r̃ = 0, 10) (ver Fig. 4.6), mantendo-se todos os parâmetros

constantes durante esse intervalo tempo.

O tratamento dos indiv́ıduos com tuberculose senśıvel a drogas pode curá-los

ou converter em resistentes as bactérias que os infectam. É posśıvel observar na

Fig. 4.6 (a) que, logo após a implementação da estratégia de tratamento, o número

de casos de infecção por bactérias senśıveis decresce abruptamente nos primeiros

anos e, depois, passa a exibir uma queda mais suave. Pode-se a atribuir a primeira

fase do comportamento dessa curva à alta taxa do tratamento, que rapidamente

converte indiv́ıduos infecciosos em recuperados. O ińıcio da atenuação na taxa de

variação da curva coincide com o aumento do número de casos de infecções por

bactérias resistentes às drogas. Esses indiv́ıduos começam a “preencher” significati-

vamente parte das vagas reservadas ao tratamento, diminuindo, assim, o número de

indiv́ıduos com tuberculose senśıvel sob tratamento e, consequentemente, o número

de recuperados com esse tipo de infecção.

A súbita e desejada diminuição no número de casos de infecções por bactérias

senśıveis a drogas – as únicas existentes no ano zero – como resultado da implementa-

ção de um tratamento com alta taxa de sucesso, tem como primeiro“efeito colateral”

um também abrupto aumento no número de casos de infeções por bactérias resisten-
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Figura 4.6 – Cenário gerado com os parâmetros de referência da Tab. 4.3. Assumiu-
se que 10% dos indiv́ıduos latentes receberam quimioprofilaxia. Os
valores das “variáveis de tratamento” são: r̃ = 0, 1, φ = 0, 70 e δ = 0, 7.
(a) Dinâmica temporal da taxa de prevalência anual da doença, cau-
sada por bactérias senśıveis Is e resistentes Ir a drogas. O programa
de controle é implementado no ano zero e o inset mostra com maiores
detalhes a dinâmica de surgimento de bactérias resistentes na popula-
ção. (b) Contribuição relativa do número de infecciosos com bactérias
resistentes para o número total de casos de tuberculose. O eixo das or-
denadas indica o número de casos de infecção com bactérias resistentes
multiplicado por 100 e dividido pelo número total de casos de infecção
com bactérias resistentes e senśıveis (o número de indiv́ıduos infeccio-
sos com bactérias resistentes incluem aqueles cujas bactérias senśıveis
adquiriram resistência e aqueles que foram diretamente infectados por
bactérias resistentes).
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tes, decorrentes de falhas no tratamento. É posśıvel observar na Fig. 4.6 (a) o rápido

surgimento de casos de tuberculose resistente na população já nos primeiros anos

da simulação. Considerando-se que tais casos estão sujeitos ao mesmo tratamento

oferecido aos indiv́ıduos com tuberculose senśıvel e que esse tratamento tem nesse

caso uma eficácia inferior, surge, então, um segundo e importante efeito colateral: a

suplantação do número de casos de tuberculose senśıvel pelos de tuberculose resis-

tente (ver cruzamento das curvas referentes às infecções por bactérias senśıveis Is e

resistentes Ir por volta do ano 38 no inset da Fig. 4.6 (a)).

Mais que uma inversão a “longo prazo” na predominância do tipo de infec-

ção presente na população, a estratégia de tratamento implementada nesse cenário,

segundo o modelo, leva a uma eliminação dos casos de tuberculose senśıvel (ver

Fig. 4.6 (b)). Deve-se lembrar que esse modelo não prevê alterações dos valores dos

parâmetros durante os anos simulados e, consequentemente, assume uma estratégia

de tratamento imutável e que acaba por se tornar ineficaz após esse longo peŕıodo.

4.3.2 Estratégia de controle e suas consequências

As estratégias de controle da epidemia de tuberculose são aqui definidas pela

taxa de tratamento (φ), pela probabilidade de emergência às drogas durante o tra-

tamento (r̃), pela eficácia relativa do tratamento em indiv́ıduos com tuberculose

resistente (δ) e pela taxa de tratamento quimioprofilático (σ). A avaliação das di-

ferentes estratégias de controle se baseia na análise de seus efeitos de geração de

resistência às drogas e de controle da tuberculose na população. A análise desses

efeitos pode ser feita observando seus resultados a curto ou longo prazo. Os resul-

tados a curto prazo podem ser obtidos por análise numérica, a exemplo do que foi

feito na Sec. 4.3.1. Os resultados a longo prazo (no equiĺıbrio) podem ser obtidos

pelo cálculo de R̃s e R̃r (dados respectivamente pelas Eqs. (4.30) e (4.31)) e por sua

análise com base no que foi apresentado na Tab. 4.2 .

São apresentados nesta tese os resultados dos efeitos de duas estratégias de

controle: uma “muito boa” (alta taxa de tratamento, baixa probabilidade de emer-

gência de resistência, etc.), simulando uma poĺıtica de saúde adotada em um “páıs

desenvolvido”, e uma “muito ruim” (baixa taxa de tratamento, alta probabilidade

de emergência de resistência, etc.), aqui tomada como uma poĺıtica de saúde ado-
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tada em um “páıs subdesenvolvido”. Cada uma das estratégia compõe um cenário

diferente (de referência, ou “baseline”), do qual se obtêm outros três a partir de

pequenas alterações nos valores de φ, r, δ e σ. Cada um desses três novos cenários

é comparado com o seu cenário de referência.

A primeira estratégia é representada pelas curvas do cenário de referência da

Fig. 4.7. Esse cenário corresponde a uma estratégia de controle“muito boa”, definida

por uma alta taxa de tratamento, φ = 0, 95, uma baixa probabilidade de emergência

de resistência a drogas, r̃ = 0, 05, uma alta eficácia relativa de tratamento de indi-

v́ıduos com tuberculose resistente, δ = 0, 70, e proporção de 10% de indiv́ıduos com

tuberculose latente recebendo quimioprofilaxia (σ = 0, 10). Essa “boa” estratégia é

comparada com outras três, que compõem três novos cenários:

• cenário 1 : taxa de tratamento mais baixa, φ = 0, 70;

• cenário 2 : probabilidade de emergência de resistência a drogas mais alta,

r̃ = 0, 50;

• cenário 3 : taxa de tratamento mais baixa, φ = 0, 70 e probabilidade de emer-

gência de resistência a drogas mais alta, r̃ = 0, 50.

A sobreposição das curvas de prevalência anual de tuberculose senśıvel refe-

rentes ao cenário de referência e ao cenário 2 na Fig. 4.7 (a) mostra que, nesse caso, o

aumento da probabilidade de emergência de resistência, apesar de significativo, não

altera consideravelmente a “velocidade” com que o número de casos de tuberculose

senśıvel desaparece na população. O formato da curva de prevalência de infecções

senśıveis a drogas é evidentemente modificado pela alteração no valor da taxa de

tratamento, que, quando reduzida para 0,70, passa a representar um tratamento

mais “lento” e acaba por praticamente sobrepor as curvas referentes ao cenários 1 e

3.

Se, por um lado, o aumento da probabilidade de emergência de resistência

não altera significantemente o formato das curvas de prevalência anual dos casos de

tuberculose senśıvel, o mesmo não ocorre com as curvas de prevalência de infecções

resistentes. Para o cenário de referência e o cenário 1, cujas curvas de infecções sen-

śıveis se sobrepõem, suas curvas de prevalência de infecções resistentes apresentam
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Figura 4.7 – Comparação de uma estratégia de controle“muito boa”com outras três.
A simulação de referência (“baseline”) corresponde a uma estratégia de
controle na qual 95% dos casos de infecção por bactérias senśıveis são
tratados (φ = 0, 95), assume-se uma probabilidade de emergência de re-
sistência a drogas durante o tratamento igual a 0,05 (r̃ = 0, 05) e uma
eficácia relativa de tratamento de infecções por bactérias resistentes e
0,70 (δ = 0, 70) e 10% do indiv́ıduos latentes recebem quimioprofilaxia
(σ = 0, 10). Os parâmetros utilizados são apresentados na Tab. 4.3.
Cenário 1 : uma taxa de tratamento efetivo mais baixa (φ = 0, 70).
Cenário 2 : uma probabilidade de emergência de resistência a drogas
durante o tratamento mais alta (r̃ = 0, 50). Cenário 3 : uma combina-
ção dos cenários 1 e 2. (a) Prevalência anual de tuberculose causada
por bactérias senśıveis a drogas. (b) Prevalência anual de tuberculose
causada por bactérias resistentes a drogas.
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valores de pico com uma razão aproximadamente igual a 10 (ver Fig. 4.7 (b)). O

mesmo acontece para as curvas referentes aos cenários 2 e 3. Apesar de não alterar

o formato das curvas de tuberculose senśıvel, o aumento na probabilidade de emer-

gência de resistência aumenta consideravelmente o número de casos de tuberculose

resistente na população. Da mesma forma que no cenário da Sec. 4.3.1 essa estra-

tégia leva, a “longo prazo”, a uma eliminação dos casos de tuberculose senśıvel, que

ocorre conforme apresentado na Fig. 4.8.
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Figura 4.8 – Porcentagem do número total de infecciosos referente aos casos de in-
fecções causadas por bactérias resistentes a drogas para a estratégia
“muito boa” descrita na Fig. 4.7.

Os resultados de longo prazo (no equiĺıbrio) para cada uma dessas quatro

“boas” estratégias são apresentados na Tab. 4.4. O resultado epidemiológico de

cada uma é obtido pela comparação de suas respectivas taxas efetivas de repro-

dução (condições de “fitness”), tendo como referência a Tab. 4.2. Observando-se a

Tab. 4.4, vê-se que, com a implementação do que aqui se chamou de “boa estraté-

gia”, a erradicação da tuberculose é posśıvel, desde que 95% dos casos de tuberculose

sejam tratados. Nesses dois casos, tem-se na população a persistência somente de

bactérias resistentes a drogas.

Diferenças entre resultados aqui obtidos e os encontrados por Blower et al. em

seu modelo não são algo inesperado, dado que os dois modelos diferem em assunções

básicas e, principalmente, nos modelos de crescimento a eles incorporados. Nesse

caso espećıfico, o modelo de Blower et al., tomando os mesmos valores para os
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Tabela 4.4 – Resultados epidemiológicos de longo prazo das estratégias de controle
de tuberculose de “páıses desenvolvidos” (ver Figs. 4.7 e 4.8). As taxas
efetivas de reprodução das bactérias que causam tuberculose senśıvel a
drogas e tuberculose resistente a drogas são representadas, respectiva-
mente, por R̃s e R̃r. O cenário de referência (ou“baseline”) corresponde
a uma estratégia de controle de tuberculose “muito boa”, em que 95%
dos casos de tuberculose senśıvel a drogas são tratados (φ = 0, 95), a
probabilidade de emergência de resistência a drogas durante o trata-
mento é de 0,05 (r̃ = 0, 05), a eficácia relativa do tratamento de infec-
ções por bactérias resistentes é de 0,70 (δ = 0, 70) e 10% dos indiv́ıduos
com tuberculose latente recebem quimioprofilaxia (σ = 0, 10). Cenário
1 : uma taxa de tratamento efetivo mais baixa (φ = 0, 70). Cenário
2 : uma probabilidade de emergência de resistência a drogas durante
o tratamento mais alta (r̃ = 0, 50). Cenário 3 : uma combinação dos
cenários 1 e 2.

Cenário R̃s R̃r
Resultado epidemiológico

(ver Tab. 4.2 para condições de “fitness”)

Referência 0,46 0,83 Erradicação da doença

1 0,59 1,05
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas

2 0,46 0,83 Erradicação da doença

3 0,59 1,05
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas

parâmetros em comum, apresenta a longo prazo um resultado idêntico, em que a

erradicação da doença é posśıvel no cenário de referência e no cenário 2.

Relembrando a existência de parâmetros no modelo proposto que não encon-

tram análogos no modelo original, uma posśıvel melhor estimativa para a constante

de combinação convexa, a, pode levar a um quadro mais otimista e não menos

plauśıvel. A constante de combinação convexa regula a dependência da taxa de

mortalidade e de natalidade com o tamanho populacional e foi aqui assumida como

sendo igual a 0,5. Se, por exemplo, essa constante for alterada para 0,4, o que

significa que o aumento populacional passa a ter uma maior influência na taxa de
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mortalidade (e, consequentemente, uma menor interferência na taxa de natalidade),

a erradicação da doença passa a ser posśıvel nos quatro cenários até agora descritos.

Essa possibilidade, dependente de uma maior exploração do significado e da influên-

cia da contante a em cada caso espećıfico, mostra uma das vantagens do modelo

proposto e sua maior capacidade de incorporar caracteŕısticas envolvidas em um

processo de crescimento populacional que se possa considerar mais realista.

A segunda estratégia é representada pelas curvas do cenário de referência

da Fig. 4.9. De forma a contrastar com o cenário previamente apresentado, esse

cenário corresponde a uma estratégia de controle “muito boa”. Essa nova estratégia

é definida por uma baixa taxa de tratamento, φ = 0, 10, uma alta probabilidade de

emergência de resistência a drogas, r̃ = 0, 90, uma eficácia relativa de tratamento de

indiv́ıduos com tuberculose resistente nula, δ = 0, 0, e pela ausência de tratamento

de indiv́ıduos latentes (σ = 0, 0). Essa estratégia “ruim” é comparada com outras

três estratégia “ruins”, que compõem três novos cenários:

• cenário 1 : taxa de tratamento mais alta, φ = 0, 50;

• cenário 2 : probabilidade de emergência de resistência a drogas mais baixa,

r̃ = 0, 25;

• cenário 3 : taxa de tratamento mais alta, φ = 0, 50 e probabilidade de emer-

gência de resistência a drogas mais baixa, r̃ = 0, 25.

Para todos os cenários simulados, principalmente para os cenários de refe-

rência e 2, o decaimento das curvas de prevalência anual é muito mais lento que o

apresentado pelo cenários da estratégia “muito boa”. Apesar da probabilidade de

emergência de resistência a drogas mais baixa do cenário 2 (r̃ = 0, 50), esse compor-

tamento é um resultado mais fortemente ligado à baix́ıssima taxa de tratamento de

10% da população, que resulta em um tratamento incrivelmente lento.

A sobreposição das curvas de prevalência anual de tuberculose senśıvel refe-

rentes ao cenário 1 e ao cenário 3 na Fig. 4.9 (a) mostra que, nesse caso, a diminuição

da probabilidade de emergência de resistência não altera consideravelmente a “velo-

cidade”com que o número de casos de tuberculose senśıvel desaparece na população.

O formato da curva de prevalência de infecções senśıveis é modificado principalmente
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Figura 4.9 – Comparação de uma estratégia de controle “muito ruim” com outras
três. A simulação de referência (“baseline”) corresponde a uma estra-
tégia de controle na qual somente 10% dos casos de infecção por bac-
térias senśıveis são tratados (φ = 0, 10), assume-se uma probabilidade
de emergência de resistência a drogas durante o tratamento igual a
0,90 (r̃ = 0, 90), uma eficácia relativa de tratamento de infecções por
bactérias resistentes de 0,0 (δ = 0, 0) (ou seja, indiv́ıduos infectados
por bactérias resistentes não são tratados) e nenhum indiv́ıduo latente
recebe quimioprofilaxia (σ = 0, 0). Os parâmetros utilizados são mos-
trados na Tab. 4.3. Cenário 1 : uma taxa de tratamento efetivo mais
alta (φ = 0, 50). Cenário 2 : uma probabilidade de emergência de resis-
tência a drogas durante o tratamento mais baixa (r̃ = 0, 25). Cenário
3 : uma combinação dos cenários 1 e 2. (a) Prevalência anual de tuber-
culose causada por bactérias senśıveis a drogas. (b) Prevalência anual
de tuberculose causada por bactérias resistentes a drogas.



4.3 - Novo modelo 73

pela alteração no valor da taxa de tratamento, que, quando é igual a 0,10, repre-

senta um tratamento mais “lento”, que se reflete no decaimento menos abrupto das

curvas referentes ao cenários de referência e 2. As curvas de prevalência desses dois

cenários praticamente se sobrepõem nos primeiros anos simulados e, a partir de um

certo ponto (aproximadamente o oitavo ano), afastam-se, tendo a curva do cenário

de referência um decaimento mais acentuado. Lembrando que o cenário de refe-

rência e o cenário 2 apresentam a mesma taxa de tratamento, o que não explica o

decaimento mais rápido do número de infecções senśıveis nesse segundo cenário. É

preciso analisar a Fig. 4.9 (b) e constatar que esse decaimento acentuado é resultado

da conversão anual de um maior número de infecções senśıveis em resistentes, em

comparação com o cenário de referência, como resultado de seu maior valor de r̃.

Diferentemente do que ocorre no caso da implementação da estratégia “muito

boa”, as curvas de prevalência de infecções resistentes não apresentam picos, mas

crescimentos monótonos. As curvas de prevalência anual de tuberculose causada

por bactérias resistentes a drogas da Fig. 4.9 (b) apresentam o mesmo padrão das

curvas de porcentagem do número total de casos de tuberculose referente às infecções

resistentes da Fig. 4.10.
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Figura 4.10 – Porcentagem do número total de infecciosos referente aos casos de
infecções causadas por bactérias resistentes a drogas para a estratégia
“muito ruim” descrita na Fig. 4.9.

Da mesma forma que no cenário da Sec. 4.3.1, essa estratégia leva, a “longo

prazo”, a uma eliminação dos casos de tuberculose senśıvel. Isso conforme apresen-
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tado na Fig. 4.10, excetuando-se a curva referente ao cenário 3 que, sendo a melhor

das quatro estratégias, apresenta um comportamento cujo padrão remete aos das

estratégias “muito boas”, ilustradas na Fig. 4.8.

Os resultados de longo prazo (no equiĺıbrio) para cada uma dessas quatro es-

tratégias “ruins” são apresentados na Tab. 4.5. Da mesma forma que anteriormente,

o resultado epidemiológico de cada uma é obtido pela comparação de suas respec-

tivas taxas efetivas de reprodução (condições de “fitness”), tendo como referência a

Tab. 4.2.

Tabela 4.5 – Resultados epidemiológicos de longo prazo das estratégias de controle
de tuberculose de “páıses subdesenvolvidos” (ver Figs. 4.9 e 4.10). As
taxas efetivas de reprodução das bactérias que causam tuberculose sen-
śıvel a drogas e tuberculose resistente a drogas são representadas, res-
pectivamente, por R̃s e R̃r. O cenário de referência (ou “baseline”)
corresponde a uma estratégia de controle de tuberculose “muito ruim”,
em que apenas 10% dos casos de tuberculose senśıvel a drogas são tra-
tados (φ = 0, 10), a probabilidade de emergência de resistência a drogas
durante o tratamento é de 0,90 (r̃ = 0, 90), a eficácia relativa do tra-
tamento de infecções por bactérias resistentes é de 0,0 (δ = 0, 0) (ou
seja, indiv́ıduos com tuberculose resistente a drogas não são tratados)
e nenhum indiv́ıduo latente recebe quimioprofilaxia (σ = 0, 0). Cená-
rio 1 : uma taxa de tratamento efetivo mais alta (φ = 0, 50). Cenário
2 : uma probabilidade de emergência de resistência a drogas durante o
tratamento mais baixa (r̃ = 0, 25). Cenário 3 : uma combinação dos
cenários 1 e 2.

Cenário R̃s R̃r
Resultado epidemiológico

(ver Tab. 4.2 para condições de “fitness”)

Referência 3,18 4,0
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas

1 1,29 4,0
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas

2 3,18 4,0
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas

3 1,29 4,0
Persistência somente de tuberculose resistente

a drogas
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Observando-se a Tab. 4.5, vê-se que, com a implementação da aqui chamada

estratégia “ruim”, não é posśıvel a erradicação da tuberculose nem a persistência

de bactérias senśıveis na população. Em comparação com os resultados do modelo

original, que também prevê a impossibilidade de erradicação da doença em qualquer

um de seus quatro cenários análogos, o quadro aqui apresentado é ainda um pouco

mais pessimista. O modelo original prevê no equiĺıbrio a persistência de ambas infe-

ções, senśıveis e resistentes, na população nos cenários 1 e 2, ao passo que, segundo

a Tab. 4.5, o modelo aqui proposto prevê que as infecções senśıveis desaparecem,

tornando ainda menos eficaz o tratamento implantado.

4.3.3 Crescimento populacional generalizado

É posśıvel aumentar o número de modelos de crescimento a serem descritos

pela Eq. (4.29) por meio de uma simples generalização. As Eqs. (4.21-4.29) podem

ser reescritas assumindo a seguinte forma:

dNS

dt
= −π lnq̃

(
N

K

(aκ0
π

)1/q̃)
N − (Λs + Λr)NS

+µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃)
NS, (4.34)

dNEs

dt
= (1− p)ΛsNS −

(
v + σ − µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃))
NEs , (4.35)

dNEr

dt
= (1− p)ΛrNS −

(
v − µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃))
NEr , (4.36)

dNIs

dt
= pΛsNS + vNEs −

(
µT + φ− µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃))
NIs ,(4.37)

dNIr

dt
= pΛrNS + vNEr + φr̃NIs

−

(
µT + δφ− µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃))
NIr , (4.38)

dNRs

dt
= φ(1− r̃)NIs + µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃)
Rs, (4.39)

dNRr

dt
= δφNIr + µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃)
Rr, (4.40)
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dNRc

dt
= σNEs + µ lnq̃

(
N

K

[
(1− a)κ0

µ

]1/q̃)
Rc, (4.41)

dN

dt
= −κ0 lnq̃

(
N

K

)
N − µT (NIs +NIr) , (4.42)

em que lnq̃ é á função logaritmo generalizada (q̃-logaritmo) (ver Apêndice A) da

termoestat́ıstica nãoextensiva [7, 8, 9], abordada no Cap. 2. Na ausência da doença

(µT = 0), a Eq. (4.42) descreve o modelo de Richards. Nesse caso especial, dada a

estrutura das equações que compõem esse modelo, zero é o único valor do parâmetro

de generalização q̃ não comportado pelo modelo de Richards, o que descreveria

o modelo de Gompertz. Para q̃ = 1, o sistema formado pelas Eqs. (4.34-4.42)

reencontra o sistema formado pelas Eqs. (4.21-4.29) e a Eq. (4.42), na ausência da

doença, descreve o modelo de Verhulst.

A inclusão de um modelo de crescimento generalizado no modelo epidemio-

lógico aqui proposto amplia ainda suas possibilidades descritivas e permite que ele

disponha de um aparato teórico já consolidado abrangendo funções [6, 7, 8, 9] e

modelos generalizados [1, 5, 10, 6, 11].

4.4 Conclusão

O modelo epidemiológico compartimental proposto neste caṕıtulo pode ser

usado como uma ferramenta na elaboração de estratégias de controle de uma epi-

demia de tuberculose. A definição de diferentes estratégias é feita especificando-se

valores para quatro parâmetros: a taxa de tratamento de indiv́ıduos infecciosos

com bactérias senśıveis a drogas (φ), a probabilidade de emergência de resistência

durante o tratamento com antibióticos (r̃), a eficácia relativa do tratamento em in-

div́ıduos infecciosos com bactérias resistentes a drogas (δ) e a taxa de tratamento

quimioprofilático de indiv́ıduos latentes (σ). A análise dos cenários definidos pelos

valores atribúıdos a esses parâmetros permite prever as consequências das diferentes

estratégias (ver Figs. 4.7-4.10) e, consequentemente, pode auxiliar na elaboração de

programas de saúde pública viáveis e mais eficientes.

Com base nos cenários definidos, é posśıvel prever a emergência de casos

de tuberculose resistente a drogas e, dessa forma, avaliar resultados de “curto” e

“longo” prazo. O controle do surgimento de bactérias resistentes em um intervalo
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de tempo de, por exemplo, 10 anos, pode ser considerado um resultado de curto

prazo, ao passo que a erradicação da doença seria um resultado de longo prazo.

Os resultados de curto prazo podem ser avaliados pela solução numérica do modelo

aqui apresentado. Os resultados de longo prazo podem ser obtidos calculando-se as

taxas efetivas de reprodução para bactérias senśıveis e resistentes e comparando-as

conforme as condições de fitness apresentadas na Tab. 4.2.

Diferentemente de outros mais usuais, este modelo assume uma incidência

mais indicada em modelagem de doenças humanas e tem incorporado um modelo

de crescimento populacional mais “realista”. Essa segunda caracteŕıstica permite

uma melhor descrição das especificidades do crescimento populacional, que podem

influenciar tanto os objetivos de curto prazo quanto os de longo prazo – vide re-

sultados epidemiológicos apresentados na Tab. 4.5, que são modificados permitindo

a erradicação da tuberculose em dois dos cenários após alteração na constante de

combinação convexa.

É posśıvel observar no primeiro cenário elaborado neste caṕıtulo (ver

Fig. 4.6 (a)) o rápido efeito de diminuição na prevalência de casos de infecções

por bactérias senśıveis, causado pela alta taxa de tratamento assumida. Em con-

trapartida, prevê-se que em um intervalo inferior a 40 anos o número de casos de

tuberculose resistente a drogas supere o de tuberculose senśıvel, que, de acordo com

a Fig. 4.6 (b) tende a ser completamente erradicada da população em um intervalo

de aproximadamente 100 anos.

O próximo passo neste trabalho seria, primeiramente, a comparação dos re-

sultados aqui obtidos com outros observados no mundo real. A obtenção e análise

de dados abrangendo os peŕıodos de algumas décadas permitiria validar alguns dos

resultados de curto e longo prazo do modelo. Posteriormente, a exploração do mo-

delo com crescimento generalizado apresentado na Sec. 4.3.3 permitiria um maior

poder de descrição do crescimento apresentado por diferentes populações.

Faz-se necessário enfatizar que modelos compartimentais dinâmicos assumem

interações de campo médio, ou seja, nas quais um indiv́ıduo da população pode en-

contrar qualquer outro com a mesma probabilidade. Assim, não são consideradas

estruturas topológicas e, consequentemente, descartam-se importantes peculiarida-

des da organização e da interação dos indiv́ıduos na população. Como tentativa de
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captar tais caracteŕısticas, modelos baseados em agentes em diferentes estruturas de

rede são também propostos no estudo epidemiológico como posśıveis ferramentas na

elaboração de poĺıticas de controle. O próximo caṕıtulo apresenta algumas dessas

tentativas, lançando mão de dois modelos em dois tipos de redes, aleatória e extráıda

de uma rede real, para o estudo da dinâmica da tuberculose e da emergência de sua

resistência a drogas.



Caṕıtulo 5

Modelos de agentes para
tuberculose

“Now we are close to knowing just about everything there is to know

about the pieces. But we are as far as we have over been from under-

standing nature as a whole. Indeed, the reassembly turned out be much

harder than scientists anticipated.”

Albert-László Barabási no livro Linked: The New Science of

Networks - 2002.

A modelagem compartimental dinâmica, abordada nos Caps. 3 e 4, assume ex-

clusivamente interações de campo médio. Assim, ela considera que todos os

indiv́ıduos podem encontrar quaisquer outros da população com a mesma probabili-

dade, sem nenhuma limitação espacial. Dessa forma, não são consideradas estrutu-

ras topológicas e descartam-se completamente importantes peculiaridades e nuances

observadas nas relações sociais do mundo real. Caracteŕısticas importantes como a

heterogeneidade espacial e a dinâmica da criação e destruição de contatos sociais

são negligenciadas por essa técnica. Apesar de sua grande e incontestável importân-

cia no estudo de doenças infecciosas, ela ainda pode ser complementada por outras

abordagens. Na tentativa de captar algumas das especificidades observadas na dinâ-

mica social do mundo real, modelos baseados em agentes (MBA ou, ainda, modelos

de agentes) em diferentes estruturas topológicas são propostos como posśıveis fer-

ramentas na elaboração de poĺıticas de controle de epidemias. Tais modelos são

elaborados tendo como estrutura topológica os mais diferentes tipos de redes.

79
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De forma geral, redes são ferramentas que permitem o estudo de sistemas

a partir da representação de seus componentes e das relações mantidas entre pares

por eles formados (ver Apêndice C). Essas redes podem ter como componentes uma

infinidades de “objetos” relacionados das mais diferentes formas. Como exemplo,

redes sociais são compostas por indiv́ıduos que mantêm entre si algum tipo de re-

lação social. O estudo de redes tem atráıdo a atenção da comunidade cient́ıfica nas

últimas décadas devido à possibilidade de representar e analisar sistemas sociais,

biológicos e tecnológicos por meio de grafos. Usualmente utilizado na literatura

matemática como sinônimo para a palavra rede, o grafo [60] permite uma repre-

sentação conveniente dos objetos e das relações estabelecidas entre eles. O grafo

permite caracterizar e modelar a estrutura topológica de uma rede e compreender

sua influência no comportamento dos fenômenos estudados.

Neste caṕıtulo, apresentamos dois modelos em dois tipos de redes para o

estudo da dinâmica da tuberculose e da emergência de sua resistência a drogas. Na

Sec. 5.1, apresentamos um modelo de agentes tuberculose em uma rede aleatória

com um processo dinâmico de criação e destruição de ligações e os resultados de sua

implementação são comentados e comparados com os de um modelo de estrutura

subjacente mais simples presente na literatura. Da mesma forma, propomos na

Sec. 5.2 um modelo em sub-redes extráıdas de uma rede real. As conclusões deste

caṕıtulo são apresentadas na Sec. 5.3.

5.1 Indiv́ıduos em rede aleatória

Tendo como referência o modelo proposto no Cap. 4, propõe-se aqui um mo-

delo baseado em agentes para o estudo da dinâmica da TB e do desenvolvimento

de resistência às drogas utilizadas em seu tratamento. Sendo Xi um indiv́ıduo per-

tencente a uma rede contatos, esse pode assumir um de oito estados posśıveis da

TB: Xi ∈ {S,Es, Er, Is, Ir, Rs, Rr, Rc}. Indiv́ıduos no estado S são chamados sus-

cept́ıveis, ou seja, eles não foram expostos ao patógeno causador da tuberculose.

Os indiv́ıduos nos estados Es e Er são chamados latentes e, apesar de carregarem

o patógeno causador da tuberculose, não apresentam os sintomas da doença nem

contaminam outros indiv́ıduos. Os indiv́ıduos nos estados Is e Ir são chamados in-



5.1 - Indiv́ıduos em rede aleatória 81

fecciosos, isto é, apresentam tuberculose ativa e podem infectar outros indiv́ıduos.

Os indiv́ıduos nos estados Rs, Rr e Rc são chamados recuperados e, após terem sido

infectados, não mais carregam a M. tuberculosis devido ao tratamento com antibió-

ticos, no caso dos indiv́ıduos Rs, Rr, ou ao tratamento quimioprofilático, no caso

dos indiv́ıduos Rc. Nesse caso espećıfico, os subscritos s e r se referem respectiva-

mente às bactérias senśıveis e resistentes aos antibióticos utilizados no tratamento e

o subscrito c aos casos de indiv́ıduos que, antes da quimioprofilaxia, eram latentes

portadores de bactérias do tipo s. Este modelo assume que o tratamento quimio-

profilático somente tem efeitos sobre bactérias do tipo s.

Os parâmetros referentes às transições probabiĺısticas dos indiv́ıduos entre os

diferentes estados posśıveis são apresentados na Tab. 5.1. Considera-se o coeficiente

de transmissão para bactérias senśıveis a antibióticos como sendo o produto da

probabilidade básica de infecção para bactérias senśıveis a antibióticos, τ0s , pelo

peso da ligação entre os indiv́ıduos, α.

A seguir, serão apresentadas as caracteŕısticas de cada um dos posśıveis es-

tados assumidos pelos indiv́ıduos da rede, bem como as regras que regem suas tran-

sições probabiĺısticas entre esses estados.

5.1.1 Suscept́ıveis

Indiv́ıduos suscept́ıveis podem ser infectados por indiv́ıduos infecciosos (es-

tados Is e Ir) que não estejam sob tratamento e com os quais tenham ligações. A

probabilidade de que um desses indiv́ıduos seja infectado com bactérias do tipo s é

dada por [61]:

Ps = 1−
NIs∏
i=1

(1− τ0sαi) , (5.1)

em que NIs é o número de contatos no estado Is, sem tratamento, conectados ao

indiv́ıduo suscept́ıvel. Detalhando o significado da Eq. (5.1), τ0sαi é a probabilidade

do indiv́ıduo suscept́ıvel ser infectado por um dos infecciosos no estado Is com quem

ele está conectado. Sendo 1− τ0sαi a probabilidade dele não ser infectado,

NIs∏
i=1

(1−

τ0sαi) é probabilidade de que ele não seja infectado por nenhum de seus contatos no
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Tabela 5.1 – Parâmetros e valores de referência do modelo de agentes em rede aleató-
ria para estudo da tuberculose. Os valores de referência foram obtidos
com base na Ref. [14].

Grandeza Valor Definição

τ0s 4, 0× 10−2/dia
probabilidade básica de infecção para

bactérias do tipo s

α peso da ligação entre os indiv́ıduos

ν 0,8
transmissividade relativa

(0 < ν < 1, τ0rα = ντ0sα)

µ 3, 9× 10−5/dia
probabilidade de morte natural

(não devida à tuberculose)

µT 3, 84× 10−4/dia probabilidade de morte devido à tuberculose

p 5× 10−2
probabilidade de desenvolvimento de

tuberculose ativa a partir do estado S

v 7, 0× 10−6/dia
probabilidade de progressão da tuberculose

em indiv́ıduos latentes

σ probabilidade de eficiência da quimioprofilaxia

φ
probabilidade de tratamento bem sucedido para

indiv́ıduos infecciosos com bactéria do tipo s

r̃
probabilidade de desenvolvimento de

resistência às drogas durante o tratamento

ε′ 1,3
ajuste para a probabilidade de re-infecção

de indiv́ıduos Is (ε′ > 1)

δ eficácia relativa do tratamento

nE
proporção de indiv́ıduos latentes que

recebem quimioprofilaxia

nI
proporção de indiv́ıduos infecciosos que

recebem tratamento
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estado Is. Dessa forma, 1 −
NIs∏
i=1

(1 − τ0sαi) é a probabilidade de que esse indiv́ıduo

seja infectado por pelo menos um de seus contatos Is. Similarmente à Eq. (5.1), a

probabilidade de que um indiv́ıduo suscept́ıvel seja infectado com bactérias do tipo

r é dada por:

Pr = 1−
NIr∏
j=1

(1− ντ0sαj) , (5.2)

em que NIr é o número de contatos no estado Ir, sem tratamento, do indiv́ıduo

suscept́ıvel. Nos casos em que ocorre a infecção pelos dois tipos de bactérias, s e r,

esse modelo assume o indiv́ıduo como infectado somente pela bactéria do tipo r. A

cada realização de simulação, os indiv́ıduos suscept́ıveis, S, podem:

(i) morrer de causas naturais, com probabilidade µ;

(ii) desenvolver tuberculose ativa, tornando-se indiv́ıduos infecciosos nos estados Is

ou Ir, com probabilidade p, caso tenham sido infectados;

(iii) tornar-se indiv́ıduos latentes (estados Es e Er), com probabilidade 1− p, caso

tenham sido infectados.

5.1.2 Latentes

Indiv́ıduos latentes são portadores da bactéria causadora da tuberculose, mas

não apresentam os sintomas da doença nem infectam outros indiv́ıduos. Se o pa-

tógeno é detectado no indiv́ıduo latente, há a possibilidade de submetê-lo a um

tratamento quimioprofilático, que tem efeito somente sobre as bactérias do tipo s.

A cada realização de simulação, os indiv́ıduos latentes podem:

(i) morrer de causas naturais, com probabilidade µ;

(ii) ser curados, tornando-se indiv́ıduos recuperados, Rc, com probabilidade σ, caso

estejam infectados somente por bactérias do tipo s (Es);

(iii) tornar-se infecciosos (Is ou Ir), com probabilidade v;

(iv) permanecer latentes, com probabilidade 1− v.
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Visando simular o número de vagas dispońıveis para o tratamento quimiopro-

filático em um serviço de saúde, é fixado um número máximo de pacientes a serem

tratados, correspondente a uma proporção da população total, nE. Nos casos em

que o indiv́ıduo latente que carrega bactérias s também adquire bactérias r, esse

modelo o assume como portador exclusivamente da bactéria r. Cada indiv́ıduo la-

tente a ser submetido à quimioprofilaxia é aleatoriamente escolhido e ocupa uma das

vagas para tratamento durante todo o tempo previsto para sua recuperação. Essa

vaga não é colocada à disposição de outro latente mesmo que o indiv́ıduo não faça

o correto uso dos medicamentos, cure-se antes do tempo de tratamento ou desista

dele.

5.1.3 Infecciosos

Indiv́ıduos infecciosos apresentam tuberculose ativa e podem transmiti-la a

outros indiv́ıduos. A cada realização de simulação, os indiv́ıduos no estado Is podem:

(i) morrer de causas naturais, com probabilidade µ;

(ii) morrer devido à tuberculose, com probabilidade µT ;

(iii) curar-se, tornando-se indiv́ıduos no estado Rs, com probabilidade (1− r̃)φ;

(iv) desenvolver resistência às drogas, tornando-se indiv́ıduos no estado Ir, com

probabilidade r̃φ;

(v) continuar no estado Is, com probabilidade 1− φ.

Nos casos em que o indiv́ıduo infeccioso com bactérias s também se infecta

com bactérias r, o que ocorre com uma probabilidade ε′Pr (ε′ > 1), esse modelo o

assume como infectado somente pela bactéria do tipo r. Indiv́ıduos no estado Ir, sob

tratamento, estão sujeitos às mesmas regras aplicadas aos indiv́ıduos no estado Is,

exceto pelo fato de que, devido à diferente ação dos antibióticos sobre as bactérias

do tipo r, a eficácia de seu tratamento é ajustada por um parâmetro δ, com δ < 1.

Nesse caso, probabilidade de eficiência do tratamento dos indiv́ıduos no estado Ir é

dada pelo produto δφ.
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Visando simular o número de vagas dispońıveis para o tratamento com anti-

bióticos em um serviço de saúde, é fixado um número máximo de pacientes a serem

tratados, que corresponde a uma proporção da população total, nI .

5.1.4 Recuperados

Indiv́ıduos recuperados deixaram de portar a M. tuberculosis após tratamento

com antibióticos e, consequentemente, não mais a transmitem (Rs e Rr) ou foram

submetidos a um tratamento quimioprofilático eficaz (Rc). A cada realização de

simulação, os indiv́ıduos recuperados podem morrer de causas naturais, com uma

probabilidade µ.

Assim como o modelo de Blower et al., esse modelo de agentes assume que os

indiv́ıduos recuperados adquirem imunidade à TB, independentemente do tipo de

patógeno pelo qual já foram infectados.

5.1.5 Implementação

A utilização de uma rede de contatos que represente as caracteŕısticas e nu-

ances observadas nas relações sociais do mundo real é uma necessidade para um

estudo que se proponha mais “realista”. Em 2001, Esṕındola et al. [15] propuseram

um modelo de agentes em uma rede regular quadrada para estudo da propagação

da tuberculose. Nessa rede, a probabilidade de infecção do indiv́ıduo possui uma

componente local, associada ao contato com primeiros vizinhos infecciosos, e uma

componente global, associada a um posśıvel contato com qualquer outro infeccioso

presente na rede.

Uma das caracteŕısticas que distanciam o modelo de Esṕındola et al. de

modelos conhecidos é a inexistência de compartimentos de indiv́ıduos recuperados.

Como já foi discutido na Sec. 4.2 do Cap. 4 desta tese, a representação dos compar-

timentos dos indiv́ıduos recuperados, seguindo as regras e a notação deste trabalho,

nem sempre ocorre na modelagem compartimental dinâmica usual. O modelo de

Blower et al., conforme mostrado na Fig. 4.1, é um exemplo desses modelos que

ocultam tais compartimentos. Apesar dessa “omissão” na figura, a identificação

desses compartimentos é clara ao se observar o conjunto de equações que regem

as mudanças de estado do modelo (Eqs. (4.3-4.10)). Essas equações levam ao seu
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esquema completo de compartimentos na Fig. 4.2.

A inexistência de compartimentos de indiv́ıduos recuperados leva o modelo

de Esṕındola et al. a considerar como sendo suscept́ıveis todos os indiv́ıduos que se

curam da infecção por bactérias senśıveis ou resistentes e todos aqueles que também

se curam após o tratamento profilático. Dessa forma, eliminam-se da população

todos os indiv́ıduos com imunidade adquirida à doença, o que resulta em uma maior

prevalência da doença devido à presença de um grande número de indiv́ıduos sus-

cept́ıveis à doença na população. Levando-se em consideração as caracteŕısticas da

tuberculose e a dinâmica de um modelo já consagrado [14, 50, 51, 52], a presença

desses indiv́ıduos imunes na rede se mostra necessária.

Como proposta de estrutura topológica para o modelo de agentes aqui apre-

sentado, utiliza-se uma rede aleatória de contatos com processo dinâmico de criação

e destruição de ligações. Essa rede foi estudada sob a supervisão do Prof. Chris

Bauch durante um estágio de seis meses no Department of Mathematics and Sta-

tistics da University of Guelph, Canadá. As transições entre os diferentes estados

considerados em um modelo compartimental levam em conta os contatos entre os

indiv́ıduos da população. Estes contatos podem ser modelados com o uso de uma

rede que, nesse caso, apresenta um arranjo aleatório de conexões entre os indiv́ı-

duos, o que gera heterogeneidade espacial relacionada à transmissão da doença. A

rede aleatória dinâmica, em comparação à rede regular quadrada, confere aspectos

significativas aos MBAs.

Sendo vi, com i ∈ {1, 2, . . . , N}, um dos N vértices de um grafo e αij, com

i, j ∈ {1, 2, . . . , N}, o peso da ligação entre esse vértice vi e o vértice vj. O processo

de criação e atualização da estrutura do grafo compreende uma série de realizações

de simulação computacional com intervalos de tempo tomados como sendo equi-

valentes a um dia. A cada dia simulado, cada um dos vértices vi da população é

sequencialmente selecionado e submetido aos seguintes procedimentos:

1. esse vértice vi possui alguma ligação com outro vértice?

• SIM: uma dessas ligações é aleatoriamente escolhida e destrúıda com pro-

babilidade η′;

• NÃO: nada acontece;
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2. um outro vértice vj é aleatoriamente escolhido utilizando uma distribuição de

probabilidade uniforme. Há uma ligação entre vi e vj?

• SIM: nada acontece;

• NÃO: uma ligação, com o peso αij aleatoriamente atribúıdo com o uso de

uma distribuição de probabilidade uniforme, com 0 < αij 6 1, é criada

entre eles com probabilidade ρ.

O processo de criação do grafo se estende até o regime em que o número total

de ligações não mais varia significativamente a cada intervalo de tempo. Tomando-se

esse grafo como a representação de uma rede aleatória de contatos, pode-se consi-

derar cada um dos vértices vi como sendo indiv́ıduos pertencentes a uma população

de tamanho N , o quais podem assumir estados que dependem do modelo estudado.

A atualização da rede é feita ao final de cada intervalo de tempo simulado e

segue os mesmos procedimentos de sua criação. A Fig. 5.1 apresenta a distribuição

de grau na rede ao final de sua criação e após 400 anos de sucessivas atualizações

(400 × 365 intervalos de tempo). Utilizou-se como valores dos parâmetros: N =

10.000, ρ = 0, 3 e η′ = 0, 3. Essa rede foi utilizada em todas as simulações do

modelo aqui proposto.

Foi considerada uma população de 10.000 indiv́ıduos (N = 10.000) e os pro-

cedimentos de criação e atualização da rede, descritos na Sec. 5.1.5, foram realizados

a cada realização de simulação, tomadas como equivalentes a um dia. As transições

probabiĺısticas diárias dos indiv́ıduos entre os posśıveis estados do modelo ocorriam

sincronamente ao final de cada dia simulado.

A estimativa dos valores de referência dos parâmetros da Tab. 5.1, utilizados

em todas as simulações, foi feita com base nos valores utilizados no modelo compar-

timental dinâmico proposto no Cap. 4 desta tese. No caso especial da probabilidade

básica de infecção para bactérias do tipo s (τ0s), a escolha de seu valor partiu da-

quele adotado para a taxa de contatos do modelo compartimental, ηs = 7, 627/ano.

A probabilidade de infecção para bactérias do tipo s nesse modelo de agentes é

dada pelo produto da probabilidade básica de infecção pelo peso da ligação en-

tre os indiv́ıduos, τ0sα. Sendo α um valor no intervalo [0, 1] atribúıdo aleatoria-

mente por uma distribuição uniforme de probabilidade, com média 1/2, adotou-se
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Figura 5.1 – Distribuição de grau na rede de contatos aleatória ao final de sua cria-
ção. Parâmetros: N = 10.000, ρ = 0, 3 e η′ = 0, 3.

τ0s = 2× ηs = 4, 0× 10−2/dia.

Assumindo-se, inicialmente, a ausência de um serviço de saúde que pudesse

prover quimioprofilaxia (nE = 0) ou tratamento com antibióticos (nI = 0), foram

realizadas seis simulações para diferentes porcentagens de indiv́ıduos infecciosos por-

tadores de bactérias do tipo s (Is) em t = 0: 1%, 5%, 10%, 20%, 50% e 100%. Os

indiv́ıduos foram distribúıdos aleatoriamente e 400 anos, tendo cada ano 365 dias,

foram simulados usando-se φ = 0, 0/dia. A Fig. 5.2 apresenta a evolução do número

de indiv́ıduos infecciosos para as seis diferentes porcentagem iniciais de indiv́ıduos

no estado Is. A grande quantidade de rúıdo é atribúıda ao fato de que apenas uma

simulação computacional foi feita para cada um dos pontos no gráfico. É posśıvel

observar que as seis diferentes curvas tendem a um mesmo valor no estado endêmico,

o qual se mostra independente da proporção inicial de indiv́ıduos infecciosos.

É importante frisar que, quando o sistema atinge o equiĺıbrio, obtém-se uma

prevalência anual de aproximadamente 2% de casos da doença causada por bacté-
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Figura 5.2 – Evolução temporal do número de indiv́ıduos infecciosos na rede aleató-
ria de contatos durante uma simulação de 400 anos para seis diferentes
porcentagens iniciais de indiv́ıduos no estado Is (1%, 5%, 10%, 20%,
50% e 100%), sem a utilização de quimiprofilaxia ou tratamento com
antibióticos. Utilizou-se no modelo os valores de parâmetros apresen-
tados na Tab. 5.1. Os “parâmetros de tratamento” utilizados foram:
nI = 0, 0, nE = 0, 0 e φ = 0, 0/dia. É posśıvel observar no inset que,
independentemente da porcentagem inicial de indiv́ıduos Is, as seis cur-
vas tendem a um mesmo valor no estado endêmico.

rias senśıveis a drogas. Esse é o valor mesmo obtido pelo modelo compartimental

proposto no Cap. 4 desta tese, o que mostra que, apesar de suas diferenças fundamen-

tais, esses dois modelos apresentam caracteŕısticas que presume-se permitir futuras

comparações entre seus resultados. As demais simulações desse modelo de agentes

utilizaram essa mesma rede com esse mesmo valor de prevalência no equiĺıbrio.

A exemplo do que foi feito no Cap. 4, os posśıveis cenários em que a epidemia

de tuberculose pode ocorrer, o cenário “muito bom” e o “muito ruim”, foram aqui

elaborados a partir de diferentes valores dos “parâmetros de tratamento” (φ, r̃, σ,

δ, nI e nE). Nos dois casos, assume-se uma população inicialmente composta por
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10% de indiv́ıduos infecciosos portadores de bactérias senśıveis a drogas. Durante

um peŕıodo de 200 anos, a população não recebe tratamento com antibióticos (nI =

0) nem quimioprofilático (nE = 0), o que a leva tuberculose a atingir seu estado

endêmico. No ano 200, é implementada uma das duas estratégias de controle da

doença, caracterizada pelo uso de antibióticos e quimioprofilaxia. Dessa forma, são

simulados 300 anos em que todos os parâmetros da estratégia adotada são mantidos

constantes.

Inicialmente, adotou-se uma estratégia “muito ruim” de controle da tuber-

culose, definida por valores de parâmetros de tratamento análogos ao utilizados

por Blower et al. e associados a poĺıticas de saúde de páıses subdesenvolvi-

dos. Essa estratégia é caracterizada por uma baixa probabilidade de tratamento

(φ = 2, 7 × 10−4/dia), uma alta probabilidade de desenvolvimento de resistência a

drogas (r̃ = 0, 9) e pela completa ineficácia dos antibióticos no combate de bacté-

rias resistentes (δ = 0, 0) Assumiu-se ainda que o serviço de saúde tinha dispońıvel

um número de vagas para tratamento com antibióticos equivalente a 1% do tama-

nho da população (nI = 0, 01) e que não era oferecido tratamento quimioprofilático

(nE = 0, 0). A Fig. 5.3 apresenta os resultados da evolução da prevalência da doença

nesse cenário.

Da mesma forma que no modelo compartimental do Cap. 4, a súbita e dese-

jada diminuição no número de casos de infecções por bactérias senśıveis a drogas –

as únicas existentes no ano zero – como resultado da implementação da estratégia

de controle, tem como “efeito colateral” um também abrupto aumento no número de

casos de infeções por bactérias resistentes. É posśıvel observar na Fig. 5.3 o rápido

surgimento de casos de tuberculose resistente na população logo após o ano 200. As

predições desse modelo, em comparação com o modelo de agentes de Esṕındola et al.

são muito mais pessimistas. O pico da curva de prevalência das bactérias resistentes

é atingido muito mais rapidamente e suplanta em mais de 2 vezes a prevalência das

bactérias senśıveis antes do ińıcio tratamento. No modelo de Esṕındola et al., essa

razão é de apenas 1, 5× 10−2.

Um dos principais resultados da simulação nesse cenário “ruim” é a extinção

das bactérias senśıveis logo nos primeiros anos seguintes ao ińıcio do tratamento,

acompanhada da alta prevalência das bactérias resistentes no estado endêmico. Fri-
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Figura 5.3 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is)
e resistentes (Ir) no modelo de rede aleatória com a implementação
de uma estratégia de controle “muito ruim” no ano 200. Esse cenário
foi gerado com os parâmetros de referência da Tab. 5.1. Os valores
das “variáveis de tratamento” são: φ = 2, 7 × 10−4/dia, r̃ = 0, 9, δ =
0, 0, nI = 0, 01 e nE = 0, 0. O inset mostra detalhes do intervalo
caracterizado pela súbita queda na prevalência de bactérias senśıveis
acompanhada de um também rápido aumento no número de bactérias
resistentes.

sando que as drogas não têm efeitos sobre bactérias do tipo resistente, o que torna

o programa de tratamento completamente ineficaz.

Em contraste com essa estratégia “muito ruim”, adotou-se uma estratégia

“muito boa” de controle da tuberculose, também definida por valores de parâme-

tros de tratamento análogos ao utilizados por Blower et al. e associados a poĺıticas

de saúde de páıses desenvolvidos. Essa estratégia é caracterizada por uma alta

probabilidade de tratamento (φ = 2, 6× 10−3/dia), uma baixa probabilidade de de-

senvolvimento de resistência a drogas (r̃ = 0, 1), uma alta probabilidade de eficácia

do tratamento quimioprofilático (σ = 0, 7) e por uma eficácia relativa no tratamento
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de tuberculose resistente de 70% (δ = 0, 7). Assumiu-se ainda que o serviço de saúde

tinha dispońıvel um número de vagas para tratamento quimioprofilático equivalente

a 1% do tamanho da população (nI = 0, 01) e de vagas para tratamento com an-

tibióticos equivalente a 2% (nE = 0, 02). A Fig. 5.4 os resultados da evolução da

prevalência da doença nesse cenário.
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Figura 5.4 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is) e
resistentes (Ir) no modelo de rede aleatória com a implementação de
uma estratégia de controle “muito boa” no ano 200. Esse cenário foi
gerado com os parâmetros de referência da Tab. 5.1. Os valores das
“variáveis de tratamento” são: φ = 2, 6 × 10−3/dia, r̃ = 0, 1, σ = 0, 7,
δ = 0, 7, nI = 0, 01 e nE = 0, 02. O inset mostra detalhes do intervalo
caracterizado pela súbita queda na prevalência de bactérias senśıveis
acompanhada de um também rápido aumento, e seguida diminuição,
no número de bactérias resistentes.

O número de vagas dispońıveis para o tratamento de indiv́ıduos infecciosos

após o ińıcio do tratamento contempla aproximadamente 50% do indiv́ıduos infec-

ciosos logo no ińıcio da implementação do tratamento. Novamente, é observada a

súbita diminuição no número de casos de infecções por bactérias senśıveis a drogas
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após a implementação da estratégia de controle e o abrupto aumento no número de

casos de infeções por bactérias resistentes. Diferentemente do caso em que se adotou

a estratégia “ruim”, vê-se que aqui é posśıvel a completa erradicação da doença.

Apesar de ser uma previsão de longo prazo tanto do modelo de Blower et

al. quanto do modelo compartimental proposto nesta tese, a erradicação da doença

nesse modelo de agentes é prevista dentro de um peŕıodo de aproximadamente, e

somente, 9 anos.

5.2 Indiv́ıduos em rede “real”

Como primeira proposta de aprimoramento da estrutura topológica apresen-

tada na Sec. 5.1.5 deste caṕıtulo, utiliza-se aqui um conjunto de três redes (Redes 1,

2 e 3 ) compostas por 10.000 nós cada. Essas redes fazem parte de um conjunto de

10 redes geradas por Wells et al. [62] a partir da amostragem de sub-redes de uma

grande rede elaborada a partir de padrões de contatos emṕıricos na cidade Portland,

Oregon, EUA [63, 64, 65]. Seu uso no modelo de tuberculose aqui apresentado foi

também sugerido pelo Prof. Chis Bauch, da University of Guelph, orientador de

Wells durante seu doutorado. Os autores responsáveis por essa extração se certifica-

ram de que as distribuições de grau (ver Figs. C.6-C.8 da Sec. C.1.2) e os coeficientes

de agregação das redes resultantes (ver Tab. 5.2) eram compat́ıveis com os valores

da rede emṕırica“completa”. Para isso, foi lançado mão de um método de“redução”,

que consistia em inicialmente escolher aleatoriamente um indiv́ıduo da rede completa

e registrar todos os seus contatos. A partir dáı, os contatos desses contatos registra-

dos eram também registrados e esse processo se repetia até que o tamanho desejado

para a sub-rede fosse atingido. Com a rede tendo atingido seu tamanho final, seus

indiv́ıduos eram então religados até que a distribuição de grau da rede-amostra se

assemelhasse à da rede original.

Baseando-se no modelo de agentes de tuberculose apresentado na Sec. 5.1,

propõe-se aqui um outro MBA de TB nessas sub-redes da cidade de Portland. Sendo

Xi um indiv́ıduo pertencente à uma rede contatos, esse pode assumir um de oito

estados posśıveis da TB: Xi ∈ {S,Es, Er, Is, Ir, Rs, Rr, Rc}. As caracteŕısticas de

cada um desses estados e as regras para suas transições probabiĺısticas são as mesmas



94 5 - Modelos de agentes para tuberculose

T
a
b

e
la

5
.2

–
E

stat́ıstica
s

d
a
s

3
red

es
ex

tráıd
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iâ

m
e
tro

D
e
n
sid

a
d
e

M
o
d
.

C
o
e
f.

d
e

clu
st.

C
o
m

p
.

d
e

ca
m

.

m
é
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é
d
io

d
a

re
d
e

d
o

g
ra

fo
m

é
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descritas nas Secs. 5.1.1-5.1.4 do modelo na rede aleatória, exceto pelo fato de que,

agora, a probabilidade de infecção para bactérias do tipo s, τ0sα, terá um valor fixo.

Os parâmetros desse modelo são os mesmos apresentados na Tab. 5.1, com

exceção da probabilidade básica de infecção para bactérias senśıveis a drogas (τ0s)

e do peso da ligação entre indiv́ıduos (α), cujo produto, a probabilidade de infecção

para bactérias do tipo s, é considerado constante, (τ0sα = 2, 0× 10−2/dia).

A exemplo do que foi feito na Sec. 5.1.5, os posśıveis cenários em que a epi-

demia de tuberculose pode ocorrer são aqui elaborados a partir de diferentes valores

dos “parâmetros de tratamento” (φ, r̃, nI e nE). Nos dois casos, assume-se uma

população inicialmente composta por 10% de indiv́ıduos infecciosos portadores de

bactérias senśıveis a drogas. Durante um peŕıodo de 200 anos, a população não

recebe tratamento com antibióticos nem quimioprofilático e a doença atinge seu es-

tado endêmico. Dessa vez, a prevalência anual da tuberculose senśıvel a drogas é

de aproximadamente 1,7%, assim como no modelo de Blower et al., o que mais uma

vez valida os esforços para se obter valores análogos aos do modelo compartimental

para os parâmetros de referência desse modelo de agentes. No ano 200, é imple-

mentada uma das duas estratégias de controle da doença, caracterizada pelo uso de

antibióticos e quimioprofilaxia. Dessa forma, são simulados 300 anos em que todos

os parâmetros da estratégia adotada são mantidos constantes.

Inicialmente, adotou-se uma estratégia “muito ruim”, definida por valores de

parâmetros de tratamento associados a poĺıticas de saúde de páıses subdesenvolvi-

dos. Essa estratégia é caracterizada por uma baixa probabilidade de tratamento

(φ = 2, 7 × 10−4/dia), uma alta probabilidade de desenvolvimento de resistência a

drogas (r̃ = 0, 9) e pela completa ineficácia dos antibióticos no combate de bactérias

resistentes (δ = 0, 0) Assumiu-se ainda um número de vagas dispońıvel para trata-

mento com antibióticos equivalente a 1% do tamanho da população (nI = 0, 01) e

nenhum tratamento quimioprofilático (nE = 0, 0). A Fig. 5.5 apresenta os resultados

da evolução da prevalência da doença nesse cenário, em que se utilizou inicialmente

a Rede 1.

O resultados dessa primeira estratégia são muito parecidos com os da rede

aleatória dinâmica apresentados na Fig. 5.3. Tem-se a súbita diminuição no nú-

mero de casos de infecções por bactérias senśıveis a drogas e o abrupto aumento no
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Figura 5.5 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is) e
resistentes (Ir) no modelo de rede “real” (Rede 1 ) com a implementação
de uma estratégia de controle “muito ruim” no ano 200. Esse cenário
foi gerado com os parâmetros de referência da Tab. 5.1, com exceção da
taxa de contatos: τ0sα = 2, 0 × 10−2/dia. Os valores das “variáveis de
tratamento” são: φ = 2, 7× 10−4/dia, r̃ = 0, 9, σ = 0, 0, δ = 0, 0, nI =
0, 001 e nE = 0, 0. O inset mostra detalhes do intervalo caracterizado
pela súbita queda na prevalência de bactérias senśıveis acompanhada
de um também rápido aumento no número de bactérias resistentes.

número de casos de infeções por bactérias resistentes após o ińıcio do tratamento.

As diferenças residem no fato de que o pico atingido pela curva da prevalência das

bactérias resistentes um pouco mais baixo, assim como a prevalência de bactérias

resistentes no estado endêmico. Como no modelo de rede aleatória, os esforço para

contenção da doença nesse cenário se tornam completamente ineficazes após a ex-

tinção das bactérias senśıveis. Para confirmar a invariância desse resultado, essa

mesma simulação foi repetida para as Redes 2 e 3. Os resultados, qualitativamente

equivalentes, podem ser vistos na Fig. 5.6.

Simulando agora a estratégia“muito boa”de controle da tuberculose, os parâ-
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Figura 5.6 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is) e
resistentes (Ir) no modelo de rede “real” (Redes 2 e 3 ) com a implemen-
tação de uma estratégia de controle “muito ruim” no ano 200. Foram
usados os mesmos valores de parâmetros da Fig. 5.5.
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metros de tratamento associados a poĺıticas de saúde de páıses desenvolvidos foram

φ = 2, 6 × 10−3/dia, r̃ = 0, 1, σ = 0, 7 e δ = 0, 7. Assumiu-se ainda que o serviço

de saúde tinha dispońıvel um número de vagas para tratamento quimioprofilático

equivalente a 1% do tamanho da população (nI = 0, 01) e de vagas para tratamento

com antibióticos equivalente a 2% (nE = 0, 02). A Fig. 5.7 os resultados da evolução

da prevalência da doença nesse cenário.
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Figura 5.7 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is) e
resistentes (Ir) no modelo de rede “real” (Rede 1 ) com a implementação
de uma estratégia de controle “muito boa” no ano 200. Esse cenário foi
gerado com os parâmetros de referência da Tab. 5.1, com exceção da
taxa de contatos: τ0sα = 2, 0 × 10−2/dia. Os valores das “variáveis de
tratamento” são: φ = 2, 6× 10−3/dia, r̃ = 0, 1, σ = 0, 7, δ = 0, 7, nI =
0, 01 e nE = 0, 02. O inset mostra detalhes do intervalo caracterizado
pela súbita queda na prevalência de bactérias senśıveis acompanhada
de um também rápido aumento, e seguida diminuição, no número de
bactérias resistentes.

O resultados dessa segunda estratégia são muito parecidos com os da rede

aleatória dinâmica apresentados na Fig. 5.4. A brusca diminuição no número de

casos de infecções por bactérias senśıveis a drogas e aumento no número de casos de
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infeções por bactérias resistentes após a implementação da estratégia de controle é

novamente observado. Analogamente, a erradicação da doença é atingida em menos

de 10 anos – mais especificamente, 8 anos. Esse resultado é também confirmado

pela implementação dessa mesma estratégia nas Redes 2 e 3. Os resultados podem

ser vistos na Fig. 5.8.
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Figura 5.8 – Prevalência anual da tuberculose causada por bactérias senśıveis (Is)
e resistentes (Ir) no modelo de rede “real” (Redes 2 e 3 ) com a imple-
mentação de uma estratégia de controle “muito boa” no ano 200. Foram
usados os mesmos valores de parâmetros da Fig. 5.7.
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5.3 Conclusão

Abordamos neste caṕıtulo a elaboração e a utilização de dois modelos base-

ados em agentes de tuberculose, um em rede aleatória dinâmica e outro em redes

“reais”, como ferramenta de estudo da emergência de resistência às drogas utilizadas

em seu tratamento e de avaliação de estratégias de controle de epidemias a curto

e longo prazo. A busca por valores de parâmetros de referência que permitissem

a comparação dos resultados desses modelos de agentes com outros consagrados

presentes na literatura levou a um valor de prevalência muito próximo ao obser-

vado por Blower et al. [14] em seu modelo compartimental. Isso permitiu a adoção

dos mesmos conjuntos de parâmetros que definem suas duas estratégias distintas

de controle da tuberculose – uma estratégia assumida como adotada por um páıs

desenvolvido e outra de um páıs subdesenvolvido. Dessa forma, pudemos comparar

nossos resultados com os de Blower et al. e de Esṕındola et al..

Como resultado das implementações dos dois modelos de agentes nos dois

cenários adotados, temos a súbita emergência de tuberculose resistente a drogas,

que é consequência da ineficácia do tratamento. As predições desses modelos são

mais pessimistas que as feitas por Esṕındola et al., visto que obtivemos valores muito

mais altos para a prevalência das bactérias resistentes na população após o ińıcio

do tratamento. Porém, como resultado novo e promissor, surge nos dois diferentes

modelos a possibilidade de erradicação da doença em menos de uma década após

o ińıcio da implementação do programa de tratamento na população. Esse novo

resultado é posśıvel desde que sejam adotadas estratégias de controle realmente

efetivas.
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Conclusões e perspectivas

“Epidemiology is in large part a collection of methods for finding

things out on the basis of scant evidence, and this by its nature is diffi-

cult.”

Alex Broadbent na revista The Epi Monitor - 2011.

“Never, never, never give in!”

Winston Churchill em uma visita à Harrow School no Reino

Unido - 1941.

Nosso modelo generalizado tem formulação simples e unifica os modelos de efeito

Allee demográfico forte, fraco e o modelo de Richards. Esse modelo expande o

alcance das possibilidades descritivas de dinâmicas que exibem o efeito Allee, visto

que permite um novo ponto de vista baseado em um amplo e bem estabelecido

arcabouço teórico envolvendo os modelos de crescimento generalizado. O modelo foi

testado com dados ecológicos de espécies que comprovadamente exibem o efeito Allee

demográfico e, interpretando esse efeito como um regime em que a cooperação supera

a competição, um de seus casos particulares, o modelo “Gompertz-like”, apresentou

uma dupla transição cooperação-competição.

A partir da apresentação de alguns modelos compartimentais básicos com

tamanho populacional variável, foram posśıveis analogias com os modelos de dinâ-

mica populacional de uma espécie. O detalhamento na descrição das assunções da

modelagem compartimental e das incidências padrão e de ação das massas extinguiu

101
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algumas das dubiedades ainda persistentes na literatura. A importância do estudo

dos modelos de crescimento de uma espécie, associado à melhor compreensão das

diferentes incidências, permitiu detectar deficiências e posśıveis melhorias em um

modelo de tuberculose da literatura.

O nosso modelo epidemiológico compartimental de tuberculose é mais realista

por contar com uma incidência mais indicada em modelagem de doenças humanas e

um modelo de crescimento loǵıstico. Os esforços para se obter valores de parâmetros

análogos aos do modelo de Blower et al. levou a um valor inicial de prevalência de

bactérias senśıveis muito próximo daquele desse modelo de referência. Ele permitiu

prever as consequências de duas diferentes estratégias de controle de eficácias bem

distintas – uma “muito boa” e uma “muito ruim” – sobre a emergência de casos de

tuberculose resistente a drogas e sobre a erradicação da doença a longo prazo. Suas

predições são mais pessimistas quando comparadas às do modelo de Blower et al.

em cenários análogos. Diferentemente do que se prevê nesse modelo de referência,

a erradicação da doença a longo prazo no nosso modelo não é posśıvel em nenhum

dos cenário considerados “muito ruins”. Além disso, os valores relativos das taxas de

reprodução efetivas das bactérias senśıveis e resistentes indicam que, com a adoção

de estratégias de controle de páıses desenvolvidos, as bactérias senśıveis tendem a

desaparecer, dando lugar exclusivamente a bactérias resistentes.

Nossos modelos de agentes de tuberculose em redes aleatórias e “reais” apre-

sentam algumas diferenças consideráveis quando comparados com o modelo de Es-

ṕındola et al. Mais que diferenças de estrutura topológica, esses modelos captam

com maior fidelidade as caracteŕısticas dos modelos compartimentais dinâmicos já

bem estabelecidos que lhes servem de base. A inclusão de indiv́ıduos com imunidade

adquirida após recuperação dos estados infecciosos e do estado latente é um exemplo

de caracteŕıstica não inclúıda pelo modelo citado. Nosso modelo vai além e tam-

bém considera a possibilidade de que indiv́ıduos latentes e infecciosos com bactérias

senśıveis se infectem com bactérias resistentes e, apesar de não considerar a coinfec-

ção, abre espaço para a representação da situação em que esses indiv́ıduos tem um

tratamento menos efetivo devido às bactérias resistentes. Mais uma vez, os esforços

para se obter nos modelos de agentes valores de parâmetros análogos aos do mo-

delo de Blower et al. que permitissem comparações levaram esses modelos a valores
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iniciais de prevalência muito próximos dos valores exibidos pelo modelo comparti-

mental. A súbita emergência de tuberculose resistente a drogas, como consequência

de tratamentos ineficazes, é um resultado das implementações desses modelos nos

dois cenários considerados, o “muito bom” e o “muito ruim”. Porém, como resultado

novo e promissor, surge em nossos dois modelos a possibilidade de erradicação da

doença em menos de uma década após o ińıcio da implementação de um programa de

tratamento. Esse resultado somente é posśıvel desde que sejam adotadas estratégias

eficientes de controle, aqui consideradas como sendo de “primeiro mundo”.

O resultados do modelo de Efeito Allee generalizado já foram submetidos

ao periódico Physica A e estão sob análise para publicação. A redação dos traba-

lhos referentes ao modelo compartimental e aos dois modelos de agentes são agora

prioridade e já estão em andamento.

Como primeira possibilidade de melhoria do modelo de efeito Allee, já inici-

amos o estudo de um modelo microscópico que permitirá uma melhor compreensão

do significado de seus parâmetros. Também tem sido grande a busca por dados

ecológicos reais que exibam a dupla transição competição-cooperação prevista por

esse modelo quando considerado seu caso especial.

Nosso modelo compartimental de tuberculose apresenta espaço para uma sé-

rie de melhorias e aplicações. As possibilidades descritivas do modelo de crescimento

loǵıstico a ele associado podem facilmente ser expandidas com o uso do modelo de

crescimento generalizado de Richards. O sistema formado pelas Eqs. (4.34-4.42) re-

presenta a primeria tentativa dessa fusão, exceto pelo fato de que, dada a definição

da função logaritmo generalizada, ainda não é posśıvel incluir um modelo de cresci-

mento de Gompertz (q̃ = 0) no modelo de tuberculose. Um maior detalhamento da

dependência das taxas de natalidade e mortalidade com o tamanho populacional é

algo a ser conseguido explorando-se a constante de combinação convexa a, que é um

dos próximos passos desse estudo. Pretendemos estudar caracteŕısticas de outras

doenças e apara avaliar a possibilidade de modificar esse modelo, permitindo-lhe

outras aplicações além do estudo da tuberculose.

Os dois modelos baseados em agentes que propomos podem ser melhor ex-

plorados com alterações como a consideração da coinfecção por bactérias senśıveis e

resistentes. O espaço entre os dois cenários que propomos representando estratégias
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de controle opostas, “boa” e “ruim”, pode ser preenchido com uma ampla varredura

de parâmetros, a exemplo do que foi feito por Esṕındola et al. com seu modelo.

O caráter dinâmico da rede aleatória, diferentemente da rede quadrada, permite

que seja verificada a influência das taxas de criação e construção e de destruição de

ligações na maneira como a doença se propaga. Essa possibilidade pode também

ser estendida ao modelo de rede real pela implementação do processo dinâmico em

suas ligações. A implementação de poĺıticas de tratamento voltadas a determinados

“clusteres” da rede, seja na aleatória ou na real, é um possibilidade a ser explorada e

se mostra como vantagem dos modelos de agentes sobre os modelos compartimentais.
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dels in terms of generalized logarithm and exponential functions”, Physica A:

Statistical Mechanics and its Applications, vol. 387, pp. 5679–5687, 2008. 2, 6,

7, 11, 76

[6] H. von Foerster, P. M. Mora e L. W. Amiot, “Doomsday: Friday, 13 November,

A.D. 2026”, Science, vol. 132, pp. 1291–1295, November 1960. 2, 6, 9, 76

[7] C. Tsallis, “Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics”, Journal of

Statistical Physics, vol. 52, pp. 479–487, 1988. 2, 6, 8, 11, 76, 115

1De acordo com o estilo LMSC (baseado no estilo IEEE Transactions - Electrical and Electronics
Engineers).

105



106 REFERÊNCIAS
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Apêndice A

Funções logaritmo e exponencial
generalizadas

A generalização da função logaritmo e exponencial, similar à utilizada na ter-

moestat́ıstica não-extensiva [7, 8, 9], pode ser obtida com o uso de simples

argumentos geométricos. A generalização com um parâmetro da função logaŕıtmica

e exponencial é bastante útil no estudo de funções do tipo lei de potência, permitindo

uma notação mais concisa.

Considera-se função

fq̃(t) =
1

t1−q̃
, (A.1)

no domı́nio t > 0. Para t = 1, fq̃(1) = 1, independentemente do valor do parâmetro

q̃. O comportamento hiperbólico e lei de potência da Eq. (A.1) são apresentados na

Fig. A.1.

A função q̃-logaritmo lnq̃(x) é definida como o valor da área debaixo de fq̃(t) =

1/t1−q̃ no intervalo t ∈ [1, x]:

lnq̃(x) =

∫ x

1

dt

t1−q̃
= lim

q̃′→q̃

xq̃
′ − 1

q̃′
=


xq̃ − 1

q̃
, para q̃ 6= 0

ln(x), para q̃ = 0

. (A.2)

Para qualquer valor de q̃, a área é negativa para 0 < x < 1, nula para x = 1

(lnq̃(1) = 0) e positiva para x > 1. Essa função não é a função logaritmo na base

q̃ (logq̃(x)), mas sim, a generalização da definição do logaritmo natural com um

parâmetro. O ponto x = 1 é especial, já que lnq̃(1) = 0. Esses regimes estão

exibidos na Fig. A.2.
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Figura A.1 – Comportamentos hiperbólicos e lei de potência da Eq. (A.1) em função
de q̃.

A função q̃-exponencial eq̃(x) é definida como o valor t, de tal forma que a

área debaixo da função fq̃(t) = 1/t1−q̃, no intervalo t ∈ [1, eq̃(x)], é x. Essa é a

inversa da função q̃-logaritmo eq̃[lnq̃(x)] = x = lnq̃[eq̃(x)] e é dada por:

eq̃(x) =


lim
q̃′→q̃

(1 + q̃′x)1/q̃
′
, se q̃x ≥ −1

0, caso contrário

, (A.3)

em que eq̃(x) não é real se q̃x < −1. Essa é uma função não-negativa eq̃(x) ≥ 0 e

x = 0 é um ponto especial pois eq̃(0) = 1, independentemente do valor de q̃. Esses

regimes são mostrados na Fig. A.3.
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Figura A.2 – Comportamentos da Eq. (A.2) em função de q̃.

Figura A.3 – Comportamentos da Eq. (A.3) em função de q̃.
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Apêndice B

Aproximações para o modelo
SEIR estocástico

Muitos modelos matemáticos têm sido aplicados no estudo da propagação de

diversas doenças infecciosas. O interesse nessa abordagem tem aumentado

consideravelmente [40, 42] devido ao fato de que esses modelos, ou similares, podem

ser usados para descrever outros fenômenos, como a dispersão de plantas e animais e

a dinâmica sucessional em ecologia [66]. Entre os diferentes modelos utilizados atu-

almente, os modelos determińısticos recorrem a um sistema de equações diferenciais

para descrever a evolução temporal do número de indiv́ıduos de uma população em

diferentes compartimentos (caracterizados pelo estado infeccioso dos indiv́ıduos que

o compõem).

Diferentemente dos modelos determińısticos, os chamados modelos estocásti-

cos descrevem a evolução temporal das variáveis estocásticas de cada nó (ou śıtio),

que representam o estado infeccioso de cada indiv́ıduo. Por exemplo, no processo

epidêmico do modelo SEIR estocástico (um modelo básico para tuberculose e outras

doenças importantes), um śıtio x pode ser ocupado por um indiv́ıduo cujo estado

pode ser suscept́ıvel (S), exposto (E), infeccioso (I) ou recuperado (R). A infecção

se propaga pelo contato entre indiv́ıduos infecciosos e suscept́ıveis e seus estados po-

dem ser alterado de acordo com as seguintes taxas de transição: S
λn(x)−→ E, E

ε−→ I e

I
γ−→ R, em que λ é o parâmetro de infecção, n(x) é o número de vizinhos infecciosos

mais próximos de x, ε é a taxa com que indiv́ıduos expostos se tornam infecciosos

e γ é a taxa de recuperação. Para conectar os modelos determińısticos e os esto-

cásticos, pode-se usar o chamado limite de dimensionamento hidrodinâmico [66],
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que separa as escalas de espaço e de tempo para obter as equações macroscópicas

determińısticas a partir da dinâmica microscópica dos sistemas estocásticos [66].

Modelos espacias estocásticos podem ser usados para estudar a dinâmica

de propagação de doenças infecciosas representando-se indiv́ıduos e suas conexões

com o uso de redes. Essa redes desempenham um importante papel na maneira

como as doenças se propagam [67, 68, 69, 70] e têm gerado importantes “insights”

em epidemiologia. A maiorias desses “insights” tem sido obtida no ńıvel do campo

médio, em que correlações dinâmicas não são levadas em consideração [71]. Em

sistemas em que as flutuações de conectividade na rede subjacente são grandes, ou o

grau médio é alto, essas correlações são fracas e a aproximação de campo médio leva

a previsões razoáveis. Por outro lado, em sistemas em que tais caracteŕısticas não

estão presentes, é necessário considerar aspectos relevantes da estrutura topológica

espećıfica da população considerada.

A formulação determińıstica básica de doenças infecciosas, como a modela-

gem compartimental dinâmica, assume que a infecção ocorre devido ao contato entre

indiv́ıduos em interações de campo médio, em que cada indiv́ıduo tem a mesma pro-

babilidade de encontrar qualquer outro indiv́ıduo da população [40]. Na modelagem

da propagação de doenças em populações estruturadas, tem-se como exemplo a téc-

nica da aproximação de pares [67, 68], que modela a dinâmica dos estados dos pares

na vizinhança dos śıtios. Na aproximação de pares, as probabilidade de trincas

P (α, β, χ) são fatorizadas na forma P (α, β, χ) = P (α, β)P (χ|β), em que α, β e χ

denotam os estados dos śıtios na rede e P (χ|β) é a probabilidade condicional de ter

o estado χ na vizinhança de um śıtio β [72]. Esse método permite capturar impor-

tantes caracteŕısticas da estrutura da rede e tem produzido resultados melhores que

os obtidos com simulações envolvendo aproximações de campo médio aplicadas a

redes de contato espećıficas [68, 73, 74].

Focando-se em epidemias infantis, Keeling et al. [75] utilizaram a técnica de

aproximação de pares estudando as conexões e correlações entre os indiv́ıduos para

desenvolver três modelos SEIR que capturassem as caracteŕısticas da estrutura he-

terogênea da rede subjacente. Eles demonstraram o poder dos modelos de correlação

na consideração das caracteŕısticas espaciais de um sistema epidêmico por meio do

estudo dos pares de indiv́ıduos conectados.
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O próximo, e mais complicado, passo seria modelar a dinâmica dos estados

das trincas na vizinhança dos śıtios. Nesse caso, a obtenção de resultados mais

precisos, comparados aos obtidos nas aproximações de campo médio e de pares, tem

como obstáculo a inclusão de erros oriundos das propriedades topológicas que essa

técnica não considera, ou com as quais não lida satisfatoriamente, como estruturas

do tipo grade ou a presença de “loops”.

Neste apêndice, são apresentados os procedimentos para a elaboração de um

conjunto fechado de equações acopladas para a evolução temporal das probabilidades

na aproximação de pares e de trincas do modelo epidemiológico estocástico SEIR

simples. Assume-se inicialmente uma topologia de interação em que os śıtios têm

um número de vizinhos bem definido e, depois, foca-se na rede hipercúbica com uma

estrutura topológica especial. Os métodos e esquemas de aproximações usados neste

apêndide foram inspirados pelos usados por Joo e Lebowitz [66] para a aproxima-

ção de pares em um modelo SIRS (suscept́ıvel-infeccioso-recuperado-suscept́ıvel) e

fazenm parte de um estudo ainda em andamento.

B.1 “Clusteres”

Uma das assunções mais simples na modelagem de doenças infecciosas é que a

estrutura de contatos forma uma rede de“links”(de pesos iguais) entre os indiv́ıduos,

representados por nós, ou sitios [67]. Essa rede tem um grau médio bem definido,

k [76]. Aproximações de “clusteres”, ou aproximação de agregados/aglomerados, são

métodos anaĺıticos que pode ser usados no estudo da epidemiologia espacialmente

estruturada. Esses métodos são formulados em termos de probabilidade conjuntas

de q-śıtios, que, para qualquer valor inteiro q, são usadas para escrever equações de

evolução temporal. Essas equações usualmente não formam um conjunto fechado, o

que requer expressar as probabilidades de (q+1)-śıtios em termos de probabilidades

de mais baixa ordem, de acordo com alguma assunção de fechamento expressa por

uma função das probabilidades de clusteres menores na vizinhança do śıtio conside-

rado.

A mais baixa ordem de aproximação de clusteres é a aproximação de campo

médio (q = 1), em que equações diferenciais de primeira ordem regem a evolução
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temporal das probabilidades de śıtios individuais. Na aproximação de pares (q = 2),

são levadas em consideração as correlações entre pares de śıtios modelando-se a

dinâmica dos estados dos pares na vizinhança dos śıtios individuais, capturando

importantes aspectos da estrutura da rede. É posśıvel envolver momentos de corre-

lação espacial ainda mais altos nas equações de evolução temporal das probabilidades

(q > 2), como na aproximação de trincas.

B.2 Campo médio e processo de contato

Em sua formulação original, aplicada a sistemas da mecânica estat́ıstica que

não precisem necessariamente envolver apenas interações entre vizinhos próximos,

a técnica de aproximação de campo médio consiste na substituição das interações

entre um determinado śıtio com todos os outros pela interação desse śıtio com um

campo de fundo, o campo médio, que não sofre flutuações estat́ısticas. Tem-se como

exemplo de aplicação a substituição das interações eletromagnéticas entre as cargas

localizadas em um determinado śıtio da rede cristalina de um sólido com as demais

cargas da rede pela interação com um campo médio, que representa o efeito coletivo

médio dos campos eletromagnéticos gerados por todas as outras cargas sobre esse

śıtio. A aproximação de campo médio trata como independentes eventos associados

com śıtios afastados a um certa distância. Na aproximação de śıtios, cada śıtio é

tratado como se fosse independente dos outros.

O processo de contato (PC), introduzido por Harris [77, 78], envolve um

sistema de part́ıculas interagentes e pode ser interpretado como um modelo para

descrever o espalhamento de uma infecção. No PC aqui considerado, cada śıtio x

de uma rede hipercúbica d-dimensional pode ser ocupado por um indiv́ıduo, cercado

por 2d vizinhos, cujo estado pode ser suscept́ıvel (S) ou infeccioso (I). A infecção se

espalha pelo contato entre indiv́ıduos infecciosos e suscept́ıveis e seus estados podem

ser alterados de acordo com as seguintes taxas de transição: S
λn(x)/2d−→ I e I

1−→ S,

em que em que λ representa o parâmetro de infecção e n(x) o número de vizinhos

infecciosos de x, ou seja o PC é um modelo SIS.

A persistência da epidemia depende do parâmetro de infecção λ, para o qual

existe um valor cŕıtico λc que marca uma transição de fase cont́ınua entre dois
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estados estacionários que o sistema pode atingir em tempos longos. Para λ > λc,

tem-se o estado “ativo”, caracterizado pela persistência de indiv́ıduos infecciosos no

sistema. Para λ < λc, tem-se o estado absorvente, no qual os indiv́ıduos infecciosos

desapareceram, o que leva a uma configuração da qual o sistema não pode “escapar”,

dado que o surgimento de indiv́ıduos infecciosos depende da existência de pelo menos

um indiv́ıduo infeccioso no sistema.

A Fig B.1 [79] mostra as posśıveis mudanças de configuração em uma rede

unidimensional (d = 1) com condições periódicas de contorno, ou seja, com o último

śıtio da direita tendo como vizinho o primeiro śıtio da esquerda e vice-versa. No

diagrama, os ćırculos cheios (•) representam os indiv́ıduos infecciosos e os ćırculos

vazios (◦) representam os indiv́ıduos suscept́ıveis. As transições das configurações

ocorrem com a alteração do estado um dos elementos que as compõem. A configu-

ração composta por três ćırculos vazios (◦ ◦ ◦) representa o estado absorvente.

Figura B.1 – Espaço de configurações para o PC em um anel de três śıtios [79]. Os
ćırculos cheios (•) representam os indiv́ıduos infecciosos e os ćırculos
vazios (◦) representam os indiv́ıduos suscept́ıveis. As linhas designam
as posśıveis transições, com taxas indicadas (a taxa associada a uma
linha sólida é igual a 1), sendo λ o parâmetro de infecção. As transições
das configurações ocorrem com a alteração do estado um dos elementos
que as compõem. A configuração composta por três ćırculos vazios
(◦ ◦ ◦) representa o estado absorvente.

A Fig B.2 [79] apresenta o comportamento do parâmetro de ordem ρ, a

densidade estacionária de indiv́ıduos infecciosos, em função de λ. Para o PC, ρ se

anula no estado absorvente e cresce continuamente à medida que o parâmetro de
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infecção aumenta a partir de λc. λc é o valor cŕıtico do parâmetro de controle, que

separa as duas fases do sistema

Figura B.2 – Comportamento do parâmetro de ordem ρ para o processo de contato
em função de λ [79]. ρ se anula no estado absorvente e cresce continu-
amente à medida que o parâmetro de infecção aumenta a partir de λc,
que separa as duas fases do sistema.

Perto do ponto cŕıtico, o parâmetro de ordem vai para zero segundo uma lei

de potência dada por:

ρ ∼ (λ− λc)θ , (B.1)

em que θ é o expoente cŕıtico associado ao parâmetro de ordem.

Considerando-se o PC descrito aqui descrito, a probabilidade de que o śıtio x

esteja infectado no tempo t é representada por Pt(Ix) ≡ ρ, ou seja, 1 - ρ representa

a probabilidade de que o śıtio x não esteja infectado. A Tab. B.1 apresenta as

taxas de mudança para cada evento do PC unidimensional, que tratam cada śıtio

independentemente e assumem homogeneidade espacial.

Cada contribuição para a equação da evolução é dada pelo produto da taxa

de mudança e da variação no número de indiv́ıduos infecciosos, ∆N . Dessa forma,

considerando o quatro eventos posśıveis mostrado na Tab. B.1, a equação de evolução

para ρ é dada por:
dρ

dt
= ρ(λ− 1)− λρ2. (B.2)
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Tabela B.1 – Taxas de mudança para o PC unidimensional na aproximação de śı-
tios [79]. Os ćırculos cheios (•) representam os indiv́ıduos infecciosos e
os ćırculos vazios (◦) representam os indiv́ıduos suscept́ıveis.

Processo Taxa ∆N

• ◦ • → • • • λρ2 [1− ρ] 1

• ◦ ◦ → • • ◦ λ

2
ρ [1− ρ]2 1

◦ ◦ • → ◦ • • λ

2
ρ [1− ρ]2 1

• → ◦ ρ -1

A Eq. (B.2) é a equação de Malthus-Verhulst, que descreve a evolução tempo-

ral do tamanho ρ de uma população que se reproduz apresentando um crescimento

limitado por fatores ambientais e que tem como solução:

ρ(t) =
µρ0

λρ0 + (µ− λρ0) eµt
, (B.3)

em que µ = λ− 1 e ρ ≥ 0 é o tamanho inicial da população.

Adotando a abordagem e a notação da Ref. [66], a evolução temporal das pro-

babilidades de śıtios individuais no processo epidêmico do modelo SEIR estocástico

é:

dPt(Sx)

dt
= −λ

∑
y∈N (x)

Pt(Sx, Iy), (B.4)

dPt(Ex)

dt
= λ

∑
y∈N (x)

Pt(Sx, Iy)− εPt(Ex), (B.5)

dPt(Ix)

dt
= εPt(Ex)− Pt(Ix), (B.6)

dPt(Rx)

dt
= Pt(Ix), (B.7)

em que N (x) é o conjunto de śıtios vizinhos mais próximos de x, Pt(αx) é a proba-

bilidade de se ter o estado α no śıtio x no tempo t e Pt(αx, βy) é a probabilidade

conjunto de se ter uma configuração em que há um estado α no śıtio x e um estado

β no śıtio y no tempo t. Aqui, consideram-se unidade de tempo nas quais γ = 1.

O limite ε→∞ corresponde ao caso em que um indiv́ıduo muda instantaneamente

seu estado para I quando esse se torna exposto, o que recupera o modelo SIR.
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O sistema de formado pelas Eqs. (B.4-B.7), como é usual para equações de

momento, não é um sistema não fechado. Dessa forma, torna-se é necessária a in-

clusão de equações para a evolução temporal de Pt(Sx, Iy), que por sua vez também

envolvem momentos ainda mais altos de correlação espacial em uma hierarquia in-

finita. A solução para quebrar essa hierarquia é truncar as equação em um certo

ponto (método do fechamento de momento‘ - “moment closure method”). Na apro-

ximação de śıtios, a aproximação de campo médio, as Eqs. (B.4-B.7) são fechadas

assumindo-se que Pt(Sx, Iy) = Pt(Sx)Pt(Iy), ou seja, negligenciando-se as correlações

entre os pares de śıtios individuais, o que leva ao conjunto fechado de equações na

aproximação de campo médio para o modelo SEIR:

dPt(Sx)

dt
= −λ

∑
y∈N (x)

Pt(Sx)Pt(Iy), (B.8)

dPt(Ex)

dt
= λ

∑
y∈N (x)

Pt(Sx)Pt(Iy)− εPt(Ex), (B.9)

dPt(Ix)

dt
= εPt(Ex)− Pt(Iy), (B.10)

dPt(Rx)

dt
= Pt(Ix). (B.11)

A aproximação de campo médio reproduz razoavelmente a dinâmica de propagação

de doenças infecciosas para topologias em que o número de conexões por śıtio é alto,

mas em geral é imprecisa para populações estruturadas em redes [80].

B.3 Pares

A aproximação de pares (AP) é a aproximação de clusteres não trivial de

mais baixa ordem (q = 2). Nesse método, modela-se a dinâmica dos estados de pa-

res vizinhos, levando-se em consideração as transições entre todos as suas posśıveis

configurações [67, 68]. Comparada à modelagem da dinâmica de estados individuais,

a AP implica em levar em consideração as correlações entre pares de śıtios e, conse-

quentemente, modelar importantes aspectos da estrutura topológica da rede [76].

Convencionando-se a notação, considera-se um população de tamanho N

estruturada em uma topologia em que todo śıtio tem k vizinhos, em média. Seguindo

a Ref. [67], [α] denota o número e śıtios no estado α, [αβ] denota o número de pares
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de śıtios no estado αβ e [αβχ] denota o número de trincas no estado αβχ. Os pares

[αβ] são sempre contados duas vezes em cada direção, de forma que [αβ] = [βα] e

[αα] são contados duas vezes. Desa forma, o número de śıtios individuais no estado

α pode ser calculado a partir do número de pares usando-se [α] = (1/k)
∑
β

[αβ].

No modelo SEIR, a taxa de mudança do número de śıtios no estado S é

dada por d [S] /dt = −2λn [SI], em que as transições dos pares [SI] e [IS] são

consideradas. Na maioria dos sistemas epidemiológicos, toda mudança no estado de

um indiv́ıduo é dependente do estados de seus vizinhos. Aqui, as taxas de mudança

no número de śıtios dependem do número de pares. Como exemplo, ao se tomar o

número de pares [EE], sua taxa de mudança é d [EE] /dt = −2ε [EE] + 2λn [ISE],

em que todas as transições a partir dessa configuração, e para ela, são consideradas:

[EE]
ε−→ [EI] (ou [EE]

ε−→ [IE]) e [EE]
λn←− [SE] (da transição [ISE]

λn−→ [IEE]),

em que [ISE]
λn−→ [IEE] indica que a taxa de mudança em [EE] depende do

número de trincas na forma [IEE], criadas a partir de trincas na forma [ISE].

De maneira similar, as taxas de mudança no número de pares depende do número

de configurações de mais altos momentos de correlação, formando uma hierarquia

infinita.

Para se obter um conjunto de equações que modele a dinâmica em termos

dos pares, deve-se usar um esquema de aproximação. Esse esquema expressa os

momentos de alta ordem em termos de outros de mais baixa ordem adotando uma

assunção que permita escrever as equações diferenciais em termos dos números de

śıtios individuais e pares de śıtios [74]. A abordagem mais simples é aproximar as

trincas usando pares, isto é, deve-se “fechar” este conjunto de equações. Nesse caso,

“fechar” significa assumir que trincas são compostas por dois pares independente que

compartilham um śıtio central [67]: [αβχ] ≈ [(k − 1)/k] ([αβ][βχ]/[β]).

Comparada à aproximação de campo médio, que não leva em consideração a

estrutura topológica, a AP é o método mais simples que inclui a representação de

correlações espaciais. Na AP, a probabilidade conjunta Pt(αx, βy, χw) é expressa em

termos de Pt(αx) e Pt(αx, βy) por uma aproximação apropriada. Para realizar a AP,

e escrever as equações para o segundo momento de correlação espacial (Pt(αx, βy)),

deve levar em consideração dezesseis probabilidades conjuntas Pt(Sx, Sy), Pt(Sx, Ey),

Pt(Ex, Sy), Pt(Sx, Iy), Pt(Ix, Sy), Pt(Sx, Ry), Pt(Rx, Sy), Pt(Ex, Ey), Pt(Ex, Iy),
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Pt(Ix, Ey), Pt(Ex, Ry), Pt(Rx, Ey), Pt(Ix, Iy), Pt(Ix, Ry), Pt(Rx, Iy) e Pt(Rx, Ry).

Têm-se aqui dois v́ınculos: a soma dessas dezesseis equações deve ser igual a 1

e a relação Pt(αx) = Pt(αx, αy) + Pt(αx, βy) + Pt(αx, χy) + Pt(αx, δy) implica em

Pt(Sx) + Pt(Ex) + Pt(Ix) + Pt(Rx) = 1. A assunção de probabilidades rotacionais

(em que Pt(αx, βy) = Pt(βx, αy)) implica na necessidade de somente dez pares de

probabilidades: Pt(Sx, Sy), Pt(Sx, Ey), Pt(Sx, Iy), Pt(Sx, Ry), Pt(Ex, Ey), Pt(Ex, Iy),

Pt(Rx, Ey), Pt(Ix, Iy), Pt(Rx, Iy) e Pt(Rx, Ry).

A partir da probabilidade Pt(αx, βy), baseando-se nas transições apresentadas

no ińıcio deste apêndice, pode-se obter as equações de segundo momento para śıtios

vizinhos mais próximos x e y. Deve-se considerar todas as transições a partir dessa

configuração de pares, e para ela, cujas probabilidades podem ser deduzidas:

(Sx, Iy)



λ−→ (Ex, Iy)

λ−→ (Ex, Iy)
[
(Iw, Sx, Iy)

λ−→ (Iw, Ex, Iy)
]

1−→ (Sx, Ry)

ε←− (Sx, Ey)

(Sx, Ey)



λ−→ (Ex, Ey)
[
(Iw, Sx, Ey)

λ−→ (Iw, Ex, Ey)
]

ε−→ (Sx, Iy)

λ←− (Sx, Sy)
[
(Sx, Sy, Iw)

λ−→ (Sx, Ey, Iw)
]

(Sx, Ry)


λ−→ (Ex, Ry)

[
(Iw, Sx, Ry)

λ−→ (Iw, Ex, Ry)
]

1←− (Sx, Iy)

(Rx, Iy)



1−→ (Rx, Ry)

ε←− (Rx, Ey)

1←− (Ix, Iy)
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(Rx, Ey)



λ←− (Rx, Sy)
[
(Rx, Sy, Iw)

λ−→ (Rx, Ey, Iw)
]

ε−→ (Rx, Iy)

1←− (Ix, Ey)

(Ex, Iy)



ε−→ (Ix, Iy)

1−→ (Ex, Ry)

λ←− (Sx, Iy)

λ←− (Sx, Iy)
[
(Iw, Sx, Iy)

λ−→ (Iw, Ex, Iy)
]

ε←− (Ex, Ey)

Desas forma, tem-se:

dPt(Sx, Iy)

dt
= εPt(Sx, Ey)− (λ+ 1)Pt(Sx, Iy)

−
∑

w∈N (y)(x)

λPt(Iw, Sx, Iy), (B.12)

dPt(Sx, Ey)

dt
= −εPt(Sx, Ey) +

∑
w∈N (x)(y)

λPt(Sx, Sy, Iw)

−
∑

w∈N (y)(x)

λPt(Iw, Sx, Ey), (B.13)

dPt(Sx, Ry)

dt
= Pt(Sx, Iy)−

∑
w∈N (y)(x)

λPt(Iw, Sx, Ry), (B.14)

dPt(Rx, Iy)

dt
= −Pt(Rx, Iy) + Pt(Ix, Iy) + εPt(Rx, Ey), (B.15)

dPt(Rx, Ey)

dt
= Pt(Ix, Ey)− εPt(Rx, Ey) +

∑
w∈N (x)(y)

λPt(Rx, Sy, Iw), (B.16)

dPt(Ex, Iy)

dt
= εPt(Ex, Ey)− (1 + ε)Pt(Ex, Iy) + λPt(Sx, Iy)

+
∑

w∈N (y)(x)

λPt(Iw, Sx, Iy), (B.17)

em que N (x)(y) é o conjunto dos śıtios vizinhos mais próximos de y excluindo-se o

śıtio x e Pt(αx, βy, χw) é a probabilidade conjunta de se ter uma configuração em

que há um estado α no śıtio x, um estado β no śıtio y e um estado χ no śıtio w no
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tempo t.

Para fechar o sistema formado pelas Eqs. (B.4-B.17) e deduzir um conjunto

de equações autônomas para Pt(αx) e Pt(αx, βy), deve-se levar em consideração a

representação das correlações espaciais na rede. Considerando-se a rede hipercúbica

como um caso especial, deve-se escolher um aproximação apropriada. A probabili-

dade conjunta para os vizinhos mais próximos de x, y e w, Pt(αx, βy, χw), é aproxi-

mada pelo produto de duas probabilidade de pares, Pt(αx, βy) e Pt(βy, χw), dividido

pela probabilidade Pt(βy) [66]: Pt(αx, βy, χw) = Pt(αx, βy)Pt(βy, χw)/Pt(βy). Essa

aproximação é válida nesse caso porque, considerando-se a rede hipercúbica, três

śıtios adjacentes - x, y, w - não podem formar um triângulo, mas somente cadeias

lineares [66]. Sendo assim, ao se usar diferentes tipos de redes, outras configurações

e aproximações devem ser consideradas.

Assumindo-se que o sistema é espacialmente uniforme, e adotando-se o śı-

tio x nas Eqs. (B.4-B.7) e (B.12-B.17) como a origem, define-se: Pt(S, I) =

(1/z)
∑

y∈N (x)

Pt(Sx, Iy) e Pt(α, β, χ) = [1/(z − 1)]
∑

w∈N (x)(y)

Pt(αx, βy, χw), em que

z = 2d é o número de vizinhos mais próximos de um śıtio na rede cúbica d-

dimensional.

As equações truncadas para a AP do modelo SEIR podem agora ser escritas

usando-se as Eqs. exatas (B.4-B.7) e (B.12-B.17) como um conjunto fechado de

cinco equações acopladas:

dPt(E)

dt
= zλPt(S, I)− εPt(E), (B.18)

dPt(I)

dt
= εPt(E)− Pt(I), (B.19)

dPt(R)

dt
= Pt(I), (B.20)

dPt(S,E)

dt
= −εPt(S,E) +

(z − 1)λPt(S, I)

1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)

× [1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)− Pt(S, I)− Pt(S,R)

−2Pt(S,E)] , (B.21)

dPt(S,R)

dt
= Pt(S, I)− (z − 1)λPt(S, I)Pt(S,R)

1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)
, (B.22)

dPt(R,E)

dt
= Pt(E, I)− εPt(R,E) +

(z − 1)λPt(S, I)Pt(S,R)

1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)
, (B.23)
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dPt(E, I)

dt
= ε [Pt(E)− Pt(S,E)− Pt(R,E)]− (1 + 2ε)Pt(E, I)

+λPt(S, I) +
(z − 1)λPt

2(S, I)

1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)
, (B.24)

dPt(R, I)

dt
= Pt(I)− Pt(S, I)− Pt(E, I) + εPt(R,E)− 2Pt(R, I), (B.25)

dPt(S, I)

dt
= εPt(S,E)− (λ+ 1)Pt(S, I)− (z − 1)λPt

2(S, I)

1− Pt(R)− Pt(I)− Pt(E)
.(B.26)

A partir da relação Pt(α) = Pt(α, S) +Pt(α,E) +Pt(α, I) +Pt(α,R), pode-se deter-

minar Pt(S, S), Pt(E,E), Pt(I, I) e Pt(R,R). A Fig. B.3 mostra a comparação entre

a AP e a aproximação de campo médio para o modelo SEIR usando-se o conjunto de

equações aqui formulado. Tomando-se d = 2, uma rede 2-dimensional regular (rede

quadrada) com 100 śıtios foi preenchida com N = 100 indiv́ıduos. A AP assume que

todo indiv́ıduo tem interações com seus 4 primeiros śıtios vizinhos. Os parâmetros

utilizados em ambos os métodos foram: z = 4, λ = 1 e ε = 0.2 e, no tempo t = 0,

somente um indiv́ıduo infeccioso se encontrava na rede ([S(t = 0)] = 1).

Nas Eqs. (B.18-B.26), no limite ε → ∞, Pt(E), Pt(E,α), assim como suas

derivadas temporais vão para zero. Isso resulta em εPt(E) = zλPt(S, I), εPt(R,E) =

(z−1)λPt(S, I)Pt(S,R)/1−Pt(I)−Pt(R) e εPt(S,E) = (z−1)λPt(S, I)[1−Pt(I)−
Pt(R)−Pt(S, I)−Pt(S,R)]/1−Pt(I)−Pt(R), que reduz o sistema acima às equações

da AP do modelo SIR, o que coincide com o resultado obtida na Ref. [66].

A AP é usada como a mais simples descrição anaĺıtica que inclui explicita-

mente a representação de uma rede espacial. Essa aproximação é exata na rede de

Bethe e na árvore de Cayley [72], visto que, nesse segundo caso, dois vizinhos não

compartilham seus vizinhos mais próximos. Esse método funciona qualitativamente

bem para modelos estocásticos em grandes grafos aleatórios regulares (RRGs), que

são redes aleatórias de conectividade fixa por śıtio [72], porque o número de seus

“loops curtos”tende a zero no limite de grandes grafos, permitindo considerá-lo como

sendo uma rede de Bethe de mesmo grau [72]. Em redes finitas, em particular em

redes d-dimensionais regulares com interações de primeiros vizinhos, caracterizadas

pela presença de muitos loops de comprimento curto [71], a PA é quantitativamente

imprecisa [72].
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Figura B.3 – Comparação entre aproximação de pares (AP) e a aproximação de
campo médio para o modelo epidemiológico estocástico SEIR. A po-
pulação tem N = 100 indiv́ıduos arranjados nos śıtios de uma rede
quadrada, preenchendo toda a rede. Na AP, todo śıtio é ligado aos
seus 4 primeiros śıtios vizinhos. Os parâmetros usados em ambos os
métodos foram: z = 4, λ = 1 e ε = 0.2 e, no tempo t = 0, somente um
indiv́ıduo infeccioso se encontrava na rede.

B.4 Trincas

A aproximação de trincas (AT), de forma análoga à AP, é formulada em ter-

mos de probabilidades conjuntas de q-śıtios, para q = 3, mantendo as probabilidades

de śıtios individuais, pares de śıtios e trincas de śıtios como variáveis independentes e

utilizando-as para escrever as probabilidades conjuntas de (q+1)-śıtios. Baseando-se

nas mesmas assunções da AP, pode-se deduzir um conjunto de equações acopladas

para a evolução temporal das probabilidades na aproximação de trincas do modelo

SEIR. Nesse caso, levam-se em consideração as correlações entre as trincas de si-

tes e, similarmente à AP, a probabilidade conjunta Pt(αx, βy, χw, δp) é expressa em

termos de Pt(αx), Pt(αx, βy) e Pt(αx, βy, χw) com o uso de uma aproximação apro-
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priada. De forma parecida com a da Sec. B.3, há sessenta e quatro probabilidades

conjunto do tipo Pt(αx, βy, χw). A assunção de probabilidade rotacionais (em que

Pt(αx, βy, χw) = Pt(αx, χy, βw) = Pt(βx, αy, χw) = Pt(βx, χy, αw) = Pt(χx, αy, βw) =

Pt(χx, βy, αw)) implica na necessidade de somente vinte probabilidades de pa-

res: Pt(Sx, Sy, Sw), Pt(Sx, Sy, Ew), Pt(Sx, Sy, Iw), Pt(Sx, Sy, Rw), Pt(Sx, Ey, Ew),

Pt(Sx, Ey, Iw), Pt(Sx, Ey, Rw), Pt(Sx, Iy, Iw), Pt(Sx, Iy, Rw), Pt(Sx, Ry, Rw),

Pt(Ex, Ey, Ew), Pt(Ex, Ey, Iw), Pt(Ex, Ey, Rw), Pt(Ex, Iy, Rw), Pt(Ex, Iy, Iw),

Pt(Ex, Ry, Rw), Pt(Ix, Iy, Iw), Pt(Rx, Iy, Iw), Pt(Rx, Ry, Iw) e Pt(Rx, Ry, Rw). As

probabilidades conjuntas do tipo Pt(αx, αy, αw) podem ser obtidas pela relação

Pt(αx, αy) = Pt(αx, αy, αw) + Pt(αx, αy, βw) + Pt(αx, αy, χw) + Pt(αx, αy, δw). Dessa

forma, obtêm-se as Eqs. (B.12-B.17), de segundo momento para śıtios vizinhos mais

próximos x e y, e as seguintes equações de terceiro momento para śıtios vizinhos

mais próximos x, y e w:

dPt(Sx, Sy, Ew)

dt
= −εPt(Sx, Sy, Ew) +

∑
p∈N (y)(w)

λPt(Sx, Sy, Sw, Ip), (B.27)

dPt(Sx, Sy, Iw)

dt
= εPt(Sx, Sy, Ew)− (λ+ 1)Pt(Sx, Sy, Iw)

−
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Sy, Iw), (B.28)

dPt(Sx, Sy, Rw)

dt
= Pt(Sx, Sy, Iw)−

∑
p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Sy, Rw), (B.29)

dPt(Sx, Ey, Ew)

dt
= −εPt(Sx, Ey, Ew) +

∑
p∈N (x)(y)

λPt(Sx, Ip, Sy, Ew), (B.30)

dPt(Sx, Ey, Iw)

dt
= λPt(Sx, Sy, Iw)− (1 + λ+ ε)Pt(Sx, Ey, Iw)

+
∑

p∈N (x)(y)

λPt(Sx, Ip, Sy, Iw)

−
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ey, Iw), (B.31)

dPt(Sx, Ey, Rw)

dt
= Pt(Sx, Ey, Iw)− εPt(Sx, Ey, Rw)

+
∑

p∈N (x)(y)

λPt(Sx, Ip, Sy, Rw)

−
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ey, Rw), (B.32)
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dPt(Sx, Iy, Iw)

dt
= − (λ+ 1)Pt(Sx, Iy, Iw) + εPt(Sx, Ey, Iw)

−
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Iy, Iw), (B.33)

dPt(Sx, Iy, Rw)

dt
= Pt(Sx, Iy, Iw) + εPt(Sx, Ey, Rw)− (λ+ 1)Pt(Sx, Iy, Rw)

−
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Iy, Rw), (B.34)

dPt(Sx, Ry, Rw)

dt
= Pt(Sx, Iy, Rw)−

∑
p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ry, Rw), (B.35)

dPt(Ex, Ey, Iw)

dt
= λPt(Sx, Ey, Iw) + εPt(Ex, Ey, Ew)− (1 + ε)Pt(Ex, Ey, Iw)

+
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ey, Iw), (B.36)

dPt(Ex, Ey, Rw)

dt
= Pt(Ex, Ey, Iw)− εPt(Ex, Ey, Rw)

+
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ey, Rw), (B.37)

dPt(Ex, Iy, Rw)

dt
= λPt(Sx, Iy, Rw)− (1 + ε)Pt(Ex, Iy, Rw)

+
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Iy, Rw), (B.38)

dPt(Ex, Iy, Iw)

dt
= λPt(Sx, Iy, Iw) + εPt(Ex, Ey, Iw)− (1 + ε)Pt(Ex, Iy, Iw)

+
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Iy, Iw), (B.39)

dPt(Ex, Ry, Rw)

dt
= Pt(Ex, Iy, Rw)− εPt(Ex, Ry, Rw)

+
∑

p∈N (y)(x)

λPt(Ip, Sx, Ry, Rw), (B.40)

dPt(Rx, Iy, Iw)

dt
= Pt(Ix, Iy, Iw)− Pt(Rx, Iy, Iw) + εPt(Rx, Ey, Iw), (B.41)

dPt(Rx, Ry, Iw)

dt
= Pt(Rx, Iy, Iw)− Pt(Rx, Ry, Iw) + εPt(Rx, Ry, Ew), (B.42)

em que N (y)(w) é o conjunto de śıtios vizinhos mais próximos de w excluindo-se o

śıtio y e Pt(αx, βy, χw, δp) é a probabilidade conjunta de se ter uma configuração em

que há um estado α no śıtio x, um estado β no śıtio y, um estado χ no śıtios w e um

estado δ no śıtio p no tempo t. Assim como foi feito na Sec. B.3, deve-se considerar
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todas as transições a partir dessa configuração de trincas, e para ela.

Diferentemente da Sec. B.3, os śıtios adjacentes considerados pelo método de

fechamento são quatro - x, y, w, p. Sendo assim, considerando a rede hipercúbica,

esses quatro śıtios pode formar um quadrado (ver Fig. B.4 (a)), uma cadeia não

linear, o que torna uma considerável fonte de erro. Apesar de assumir que essa

caracteŕıstica requer o uso de uma aproximação que também considere tais confi-

gurações, esse estudo usa preliminarmente uma aproximação análoga à usada na

Sec. B.3. A partir desse subterfúgio, fecha-se o sistema formado pelas Eqs. (B.4-

B.7), (B.12-B.17) e (B.27-B.42) e deduz-se um conjunto de equações autônomas para

Pt(αx), Pt(αx, βy) e Pt(αx, βy, χw). A probabilidade conjunta para os śıtios vizinhos

mais próximos de w (x, y e p), Pt(αx, βy, χw, δp), é aproximada pelo produto das

probabilidades Pt(αx, βy, χw) e Pt(βy, χw, δp) dividido pela probabilidade Pt(βy, χw),

ou seja, Pt(αx, βy, χw, δp) = Pt(αx, βy, χw)Pt(βy, χw, δp)/Pt(βy, χw). Essa aproxima-

ção é a mesma usada por Rozhnova et al. [72] para a probabilidade conjunta das

quadras lineares e “T-like” (ver Fig. B.4 (b) e (c)) em um modelo epidemiológico

estocástico SIRS em um grafo aleatório regular.

(a) (b) (c)

Figura B.4 – (a) Quadra com “loop” quadrado. (b) Quadra linear. (b) Quadra “T-
like”.

Assumindo-se que o sistema é espacialmente uniforme, e adotando-

se o śıtio x nas Eqs. (B.8-B.11) e (B.12-B.17) como a origem, define-se:

Pt(S, I) = (1/z)
∑

y∈N (x)

Pt(Sx, Iy), Pt(α, β, χ) = [1/(z − 1)]
∑

w∈N (x)(y)

Pt(αx, βy, χw),

e Pt(α, β, χ, δ) = [1/(z − 1)]
∑

p∈N (y)(w)

Pt(αx, βy, χw, δp), em que z = 2d é o número

de vizinhos mais próximos de um śıtio na rede cúbica d-dimensional.

As equações truncadas para a AT do modelo SEIR podem agora ser escritas
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usando-se as Eqs. exatas (B.4-B.17) e (B.27-B.42) como um conjunto fechado de

vinte equações acopladas:

dPt(E)

dt
= zλPt(S, I)− εPt(E), (B.43)

dPt(I)

dt
= εPt(E)− Pt(I), (B.44)

dPt(R)

dt
= Pt(I), (B.45)

dPt(S,E)

dt
= −εPt(S,E) + (z − 1)λ [Pt(S, S, I)− Pt(S,E, I)] , (B.46)

dPt(S,R)

dt
= Pt(S, I)− (z − 1)λPt(S, I, R), (B.47)

dPt(R,E)

dt
= Pt(E, I)− εPt(R,E) + (z − 1)λPt(S, I, R), (B.48)

dPt(E, I)

dt
= ε [Pt(E)− Pt(S,E)− Pt(R,E)]− (1 + 2ε)Pt(E, I)

+λPt(S, I) + (z − 1)λPt(S, I, I), (B.49)

dPt(R, I)

dt
= Pt(I)− Pt(S, I)− Pt(E, I) + εPt(R,E)− 2Pt(R, I), (B.50)

dPt(S, I)

dt
= εPt(S,E)− (λ+ 1)Pt(S, I)− (z − 1)λPt(S, I, I), (B.51)

dPt(S, S,E)

dt
= −εPt(S, S,E) +

(z − 1)λP 2
t (S, S, I)

Pt(S, I)
, (B.52)

dPt(S, S, I)

dt
= − (1 + λ)Pt(S, S, I) + εPt(S, S,E)

−(z − 1)λPt(S, S, I)Pt(S, I, I)

Pt(S, I)
, (B.53)

dPt(S, S,R)

dt
= Pt(S, S, I)− (z − 1)λPt(S, S, I)Pt(S, I, R)

Pt(S, I)
, (B.54)

dPt(S,E,E)

dt
= −εPt(S,E,E) +

(z − 1)λPt(S, S, I)Pt(S,E, I)

Pt(S, I)
, (B.55)

dPt(S,E, I)

dt
= λPt(S, S, I)− (1 + λ+ ε)Pt(S,E, I)

+
(z − 1)λPt(S, I, I) [Pt(S, S, I)− Pt(S,E, I)]

Pt(S, I)
, (B.56)

dPt(S,E,R)

dt
= Pt(S,E, I)− εPt(S,E,R)

+
(z − 1)λPt(S, I, R) [Pt(S, S, I)− Pt(S,E, I)]

Pt(S, I)
, (B.57)

dPt(S, I, I)

dt
= − (1 + λ)Pt(S, I, I) + εPt(S,E, I)− (z − 1)λP 2

t (S, I, I)

Pt(S, I)
,(B.58)
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dPt(S, I, R)

dt
= − (1 + λ)Pt(S, I, R) + Pt(S, I, I) + εPt(S,E,R)

−(z − 1)λPt(S, I, R)Pt(S, I, I)

Pt(S, I)
, (B.59)

dPt(S,R,R)

dt
= Pt(S, I, R)− (z − 1)λP 2

t (S, I, R)

Pt(S, I)
, (B.60)

dPt(E,E, I)

dt
= λPt(S,E, I)− (1 + 2ε)Pt(E,E, I)

+ε [Pt(E)− Pt(S,E)− Pt(E, I)− Pt(E,R)

−Pt(S,E,E)− Pt(E,E,R)]

+
(z − 1)λPt(S,E, I)Pt(S, I, I)

Pt(S, I)
, (B.61)

dPt(E,E,R)

dt
= Pt(E,E, I)− εPt(E,E,R)

+
(z − 1)λPt(S,E, I)Pt(S, I, R)

Pt(S, I)
, (B.62)

dPt(E, I,R)

dt
= λPt(S, I, R)− (1 + ε)Pt(E, I,R)

+
(z − 1)λPt(S, I, I)Pt(S, I, R)

Pt(S, I)
, (B.63)

dPt(E, I, I)

dt
= λPt(S, I, I)− (1 + ε)Pt(E, I, I) + εPt(E,E, I)

+
(z − 1)λP 2

t (S, I, I)

Pt(S, I)
, (B.64)

dPt(E,R,R)

dt
= Pt(E, I,R)− εPt(E,R,R) +

(z − 1)λP 2
t (S, I, R)

Pt(S, I)
, (B.65)

dPt(R, I, I)

dt
= Pt(I)− Pt(S, I)− Pt(E, I)− Pt(R, I)− Pt(S, I, I)

−Pt(E, I, I)− 2Pt(R, I, I) + εPt(R,E, I), (B.66)

dPt(R,R, I)

dt
= Pt(R, I, I)− Pt(R,R, I) + εPt(E,R,R). (B.67)

Nas Eqs. (B.43-B.67), no limite ε → ∞, Pt(E), Pt(E,α), Pt(E,α, β),

assim como suas derivadas temporais, vão para zero. Isso resulta em

εPt(E) = zλPt(S, I), εPt(R,E) = (z − 1)λPt(S, I, R), εPt(S,E) = (z −
1)λPt(S, S, I), εPt(S, S,E) = (z − 1)λP 2

t (S, S, I)/Pt(S, I), εPt(S,E, I) =

λPt(S, S, I) + (z − 1)λPt(S, S, I)Pt(S, I, I)/Pt(S, I), εPt(S,E,R) = (z −
1)λPt(S, S, I)Pt(S, I, R)/Pt(S, I), εPt(E,R,R) = (z − 1)λP 2

t (S, I, R)/Pt(S, I) e

εPt(E, I,R) = λPt(S, I, R) + (z − 1)λPt(S, I, I)Pt(S, I, R)/Pt(S, I), que reduz o sis-
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tema acima às equações da AT do modelo SIR.



Apêndice C

Redes

As ideias e a notação envolvidas no conceito de grafo são indispensáveis para o es-

tudo das propriedades das redes. Especificamente no caso desta tese, torna-se

importante a apresentação de alguns conceitos e propriedades, que são importantes

para a compreensão das relações sociais representadas pelas redes nela utilizadas.

Neste apêndice, são apresentados alguns conceitos da teoria de grafos, importantes

para a representação e o estudo das chamadas redes complexas e as principais ca-

racteŕısticas de alguns dos modelos teóricos de redes mais conhecidos são discutidas.

Um grafo G consiste em um conjunto finito e não vazio V (G) de elementos

chamados vértices, ou nós, e num conjunto finito A(G) de pares de elementos de

V (G), chamados arestas, ou ligações. Sejam vi e vj dois vértices distintos de G e

a, com a = (vi, vj), a aresta por eles formada. Os vértices vi e vj são chamados

extremos (ou extremidades) da aresta a e são adjacentes se a pertence a A(G).

Um vértice pode possuir uma aresta que o conecte a si mesmo, chamada laço, que,

considerando-se suas posśıveis interpretações, não será tratada nesta tese. Um grafo

com um único vértice e sem arestas é chamado grafo trivial.

Os grafos possuem uma representação diagramática caracteŕıstica, na qual os

vértices são representados por pontos ou ćırculos e as arestas por linhas unindo os

vértices adjacentes. Um valor, chamado de custo ou peso, pode ser associado a cada

uma das arestas do grafo, tornando-o um grafo ponderado. Se um par de vértices

não possui uma ordem, ou seja, se o par (vi, vj) é equivalente ao par (vj, vi), o grafo

é chamado não orientado (ou simplesmente grafo) e as arestas são representadas por

linhas (ver Fig. C.1 (a)). Se existe uma ordem em tais pares de vértices, ou seja,
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se o par (vi, vj) não é equivalente ao par (vj, vi), o grafo é chamado orientado, ou

d́ıgrafo, e as arestas são representadas por setas (ver Fig. C.1 (b)).
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Figura C.1 – Representação diagramática de grafos. (a) Grafo não orientado. (b)
Grafo orientado.

A matriz de adjacência é uma outra forma de representar um grafo. Um grafo

de N vértices pode ser representado por uma matriz N × N que tem aij como um

elemento arbitrário. Esse elemento aij guarda a informação sobre como os vértices

vi e vj estão relacionados e tem um significado que depende das propriedades do

grafo que se está utilizando. Um grafo não direcionado e não ponderado pode ser

representado por uma matriz de adjacência cujos elementos aij sejam iguais a 1, nos

casos em que vi e vj sejam adjacentes, ou 0, caso contrário (ver Fig. C.4). Um grafo

não direcionado e ponderado pode, por exemplo, ser representado por uma matriz

simétrica ao longo da diagonal principal que tenha valores de aij iguais aos pesos

associados às arestas formadas pelo vértices vi e vj ou iguais 0, caso estes vértices

não sejam adjacentes (ver Fig. C.2 (a)). Em grafos direcionados ponderados, aij é

igual ao valor do peso das aresta formada pelos vértices vi e vj em que a seta “sai”

do vértice vi e incide no vértice vj. No caso em que a seta “sai” do vértice vj e incide

no vértice vi, ou quando esses vértices não são adjacentes, aij é igual a 0.

Grafos regulares são aqueles em que todos os vértices têm o mesmo número

de arestas, o que lhes permite representar a topologia de redes regulares euclideanas.

A Fig. C.3 (a) apresenta um grafo regular-4 não orientado, em que o número 4 indica

que cada um dos seus vértices possui grau 4.

Representam-se por KN os grafos chamados completos, com N vértices, que

são grafos que possuem cada um de seus vértices ligados a todos os outros vértices.

Todos grafo completo KN é um grafo regular-(N − 1) (ver Fig. C.3 (b)).



Apêndice C - Redes - 141



0 2 0 1 0 0 0 0 0

2 0 4 0 3 1 0 0 0

0 4 0 5 0 2 0 0 0

1 0 5 0 0 0 2 0 0

0 3 0 0 0 0 0 4 0

0 1 2 0 0 0 3 7 5

0 0 0 2 0 3 0 0 1

0 0 0 0 4 7 0 0 2

0 0 0 0 0 5 1 2 0


(a)



0 2 0 1 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 1 0 0 0

0 0 0 5 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 7 5

0 0 0 0 0 3 0 0 0

0 0 0 0 4 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0


(b)

Figura C.2 – Representação dos grafos da Fig. C.1 com matrizes de adjacência. (a)
Matriz de adjacência do grafo não orientado da Fig. C.1 (a). Nesse tipo
de grafo, cada um dos elementos ai,j corresponde ao peso associado à
aresta formada pelo vértices vi e vj ou é igual a 0, caso contrário. (b)
Matriz de adjacência do grafo orientado da Fig. C.1 (b). Em grafos
como esse, cada um dos elementos ai,j corresponde ao peso associado
à aresta formada pelos vértices vi e vj em que a seta “sai” do vértice
vi e incide no vértice vj ou é igual a 0, no caso em que a seta “sai”
do vértice vj e incide no vértice vi ou quando esses vértices não são
adjacentes.
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Figura C.3 – (a) Representação diagramática de um grafo regular-4 não orientado,
em que todos os 16 vértices têm grau igual a 4. (b) Representação dia-
gramática de um grafo completo K16, em que todos os vértices possuem
grau 15, ou seja, estão ligados a todos os outros vértices do grafo.
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Figura C.4 – Representação dos grafos da Fig. C.3 com matrizes de adjacência. (a)
Matriz de adjacência do grafo regular-4 não orientado da Fig. C.3, em
que os elementos ai,j são iguais a 1, quando há uma aresta formada pelo
vértices vi e vj , ou 0, nos casos em que estes vértices não são adjacentes.
(b) Matriz de adjacência do grafo completo K16 da Fig. C.3 (b), em
que os elementos ai,j são iguais a 1 quando i 6= j, ou seja, quando há
uma aresta formada pelo vértices vi e vj , ou 0, nos casos em que estes
vértices não são adjacentes.
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Um grafo regular pode representar indiv́ıduos dispostos em redes quadradas,

com ligações com seus primeiros vizinhos ou com seus primeiros e segundos vizinhos

(ver Fig. C.5 (a)), que podem considerar condições abertas (ver Figs. C.5 (c) e C.5

(d)) ou periódicas de contorno (ver Figs. C.5 (b)).

C.1 Redes complexas

A Teoria de Sistemas Complexos surgiu no final do século XX para tratar

sistemas cujas propriedades não podiam ser interpretadas como simples consequência

da contribuições isoladas de seus elementos constituintes. As chamadas propriedades

emergentes de um sistema complexo decorrem em grande parte das interações não-

lineares entre os elementos, ou agentes, que o compõem, além das interações desses

com o meio em que se inserem. Tais sistemas apresentam caracteŕısticas especiais,

como a invariância por escala, caracterizada por padrões de autossimilaridade e

distribuições de frequência e/ou energia obedecendo leis de potência.

É muito dif́ıcil encontrar na literatura uma definição formal, ou universal,

de rede complexa. De forma superficial, em alguns casos, uma rede complexa é

aquela pode ser definida como aquela que não tem um padrão regular ou, em ou-

tros contextos, como grafos cujos vértices estão conectados a diferentes números

de outros vértices. Independentemente da definição adotada, e distinção entre redes

simples e complexas é feita com base na presença de algumas propriedades especiais,

que conferem ao grafo caracteŕısticas úteis para o estudo dos sistemas complexos.

Os chamados grafos complexos são hoje a principal ferramenta da Teoria de Redes

Complexas, aplicada tanto à caracterização quanto à modelagem matemática desses

sistemas especiais. As redes complexas apresentam algumas propriedades úteis na

análise de diferentes aspectos dos sistemas estudados com os mais variados propósi-

tos. Algumas dessas propriedades, além de seu valor já comprovado na literatura,

têm especial importância nesta tese e serão nova e futuramente abordadas.

C.1.1 Grau

O número de ligações de um vértice é chamado grau, ou conectividade, que,

nos grafos orientados, pode ser de entrada (kin - se a ligação incide no vértice) ou
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Figura C.5 – (a) Exemplo da estrutura topológica de uma rede quadrada em que se
observam os primeiros vizinhos e os segundos vizinhos (PV e SV, res-
pectivamente) de um indiv́ıduo V. (b) Exemplo da estrutura topológica
de uma rede quadrada com condições periódicas de contorno. Quando
são considerados, por exemplo, o primeiros vizinhos, com condições
abertas de contorno, o número de ligações de cada indiv́ıduo pode ser
igual a 2 (para os indiv́ıduos dos cantos), 3 (para os indiv́ıduos das la-
terais) ou 4 (para os indiv́ıduos próximos ao centro da rede). Se forem
considerados os primeiros vizinhos, com condições periódicas de con-
torno, o número de ligações de cada indiv́ıduos é igual a 4. (c) Exemplo
de rede quadrada com 16 indiv́ıduos, que tem o grafo da Fig. C.5 (d)
como sua representação quando são considerados somente os primeiros
vizinhos, com condições abertas de contorno, o grafo da Fig. C.3 (a)
quando são considerados somente os primeiros vizinhos, com condições
periódicas de contorno, e o grafo da figura Fig. C.3 (b) quando cada
um de seus indiv́ıduos está ligado a todos os demais indiv́ıduos da rede.
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de sáıda (kout - se a ligação sai do vértice e incide em outro). Os graus dos vértices

de um grafo não orientado podem ser obtidos da matriz de adjacência utilizando:

k(vi) =
N∑
j=1

a∗ij
a∗ij
, (C.1)

em que o śımbolo ∗ indica que somente são considerados os elementos não nulos

da matriz de adjacência. De forma análoga, os grau de sáıda e o de entrada dos

vértices de um grafo orientado também podem ser obtidos da matriz de adjacência

utilizando:

kout(vi) =
N∑
j=1

a∗ij
a∗ij
, (C.2)

kin(vi) =
N∑
j=1

a∗ji
a∗ji
. (C.3)

A Tabela C.1 apresenta os graus de entrada e de sáıda dos nove vértices do grafo

orientado da Fig. C.1 (b).

Tabela C.1 – Graus de entrada (kin) e de sáıda (kout) dos nove vértices do grafo
orientado da Fig. C.1 (b).

Vértice kin kout

v1 0 2

v2 2 2

v3 1 2

v4 2 1

v5 1 1

v6 3 2

v7 2 1

v8 1 2

v9 2 1

Observa-se que a soma dos graus de todos os vértice é igual ao dobro do
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número de arestas na da rede. Dessa forma:

N∑
i=1

k(vi) = 2na. (C.4)

O grau médio de um grafo é a média aritmética dos graus dos vértices que o

compõem:

〈k〉 =
1

N

N∑
i=1

k(vi) =
2na
N

. (C.5)

A partir do número de vértices e arestas de uma rede, é posśıvel definir sua

densidade, ρ, que representa a fração de arestas que essa possui. Sendo N−1 o maior

grau posśıvel para um vértice em uma rede de tamanho N , o número máximo de

arestas em um grafo completo é igual a N(N − 1)/2. Dessa forma, pode-se calcular

ρ:

ρ =
na

N (N − 1) /2
=
〈k〉

N − 1
. (C.6)

C.1.2 Distribuição de grau

A distribuição de grau de um grafo apresenta a probabilidade de um deter-

minado vértice ter k ligações, ou seja, a fração média dos vértices com grau k:

p(k) =
〈N(k)〉
N

, (C.7)

em que N(k) é o números de vértices de grau k, sendo posśıvel especificar distri-

buições de conectividade de entrada, P (kin), e de sáıda, P (kout), no caso dos grafos

direcionados.

Em muitas redes reais, a distribuição de grau segue uma lei de potência:

p(k) ∼ k−ξ, (C.8)

para uma constante ξ > 0 qualquer, que representa a invariância de escala nas redes

complexas.

Como exemplos, seguem abaixo três gráficos (Figs. C.6-C.8) com as distri-

buições de grau de 3 diferentes sub-redes compostas por 10.000 nós cada. Essas

redes fazem parte de um conjunto de 10 redes geradas por Wells et al. [62] a partir

da amostragem de sub-redes de uma grande rede elaborada a partir de padrões de
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contatos emṕıricos na cidade Portland, Oregon, EUA [63, 64, 65] e são utilizadas no

modelo de agentes proposto apresentado no Cap. 5. Os gráficos foram obtidos com

o programa “Guephi” versão 0.8.2.

Figura C.6 – Distribuição de grau da sub-rede de número 1 extráıda da rede real da
cidade de Portland.

C.1.3 Caminhos e distância

Um caminho entre dois vértices vi e vj de um grafo G é definido como uma

sequência de m vértices vertice1, . . . , verticem, tal que

• vertice1 = vi e verticem = vj;

• haja uma aresta entre o vértice verticen e o vértice verticen+1, com 1 ≤ n ≤ m;

• não haja repetição de vértices nessa sequência nem de arestas entre esses vér-

tices.

O comprimento de um caminho entre os vértices vi e vj equivale ao número de arestas

que conectam todos os vértices a ele pertencentes, ou seja, m− 1. A distância entre

esses dois vértices vi e vj é o comprimento do menor caminho entre esses vértices. A
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Figura C.7 – Distribuição de grau da sub-rede de número 2 extráıda da rede real da
cidade de Portland.

Figura C.8 – Distribuição de grau da sub-rede de número 3 extráıda da rede real da
cidade de Portland.
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distância média entre esses dois vértices é dada pela média aritmética das distâncias

entre todos os pares de vértices da rede. Sendo l(vi, vj) a distância entre os vértices

vi, vj ∈ V , a distância média l é definida por:

l =

∑
vi,vj∈V l(vi, vj)(

N
2

) , (C.9)

considerada para todos os pares não-ordenados, que totalizam

(
N

2

)
. O diâmetro

da rede é definido como sendo a maior distância entre qualquer par de vértices da

rede, o que leva a

L = max
vi,vj∈V

l (vi, vj) . (C.10)

Tanto o cálculo da distância média quanto o cálculo do diâmetro assumem redes

conexas, ou seja, redes nas quais a distância entre quaisquer dois vértices está de-

finida. No caso de redes desconexas, esses cálculos são posśıveis desde que sejam

desconsiderados os pares que não possuam um caminho entre si ou que sejam con-

siderados somente os pares que pertençam à maior componente conexa, ou seja, ao

maior “pedaço” conectado.

C.1.4 Coeficiente de agregação

Uma das importantes grandezas que caracterizam um grafo não orientado e

sem peso é o coeficiente de agregação, ou clusterização (ou, ainda, coeficiente de

agrupamento ou transitividade [60]). Observa-se, em muitas redes, que a presença

de um vértice A ligado a um vértice B, sendo este vértice B ligado a um vértice

C, aumenta a probabilidade desse vértice A estar também ligado ao vértice C. Em

uma analogia com uma rede social, se A é amigo de B e B é amigo de C, existe uma

grande chance de que A e C também sejam amigos. Pode-se dar o nome de trio

fechado a essa “configuração” em que três vértices são conectados por três arestas e,

do ponto de vista topológico, dizer que a agregação indica um número elevado deles

na rede. O coeficiente de agregação é definido como a razão entre o número de arestas

entre os primeiros vizinhos de um dado vértice vi e o número máximo de arestas que

seria posśıvel entre esses vizinhos. Dado que o grau do vértice vi é k(vi), o maior

número de arestas entre seus vizinhos é dado por

(
k(vi)

2

)
= k(vi) [k(vi)− 1] /2,

o que equivale à soma do número de arestas no caso em que todos os pares de



150 Apêndice C - Redes -

vizinho de vi possuem arestas entre si. Sendo n(vi) o número efetivo de arestas

entre os vizinhos do vértice vi, define-se o coeficiente de agregação do vértice vi,

C(vi), como:

C(vi) =
2n(vi)

k(vi) [k(vi)− 1]
, (C.11)

conhecido como coeficiente de agregação local e que não está definido apenas para

vértices com grau maior do que um. Esse coeficiente fornece uma indicação da

inserção dos nós individuais ou, em outras palavras, o valor de C(vi) é a probabi-

lidade de dois vértices conectados ao vértice vi estarem também conectados entre

si. Uma outra versão dessa métrica é conhecida coeficiente de agregação global que,

diferentemente do coeficiente de agregação local, é usado para fornecer uma visão

geral do agrupamento na rede. Esse coeficiente é baseado no número de triângulos

de vértices, compostos por três trios fechados, e de trios abertos (conjunto de três

vértices ligados por duas arestas) formados por arestas não direcionadas e é definido

da seguinte maneira:

C =
3 × número de triângulos

número de trios de vértices conectados
, (C.12)

que equivale à razão entre o número total de trios fechados na rede e a soma de

todos os trios fechados e abertos.

O coeficiente de agregação médio, ou coeficiente de agregação da rede, é

definido como a média aritmética dos coeficientes de agregação local de cada vértice:

C =
1

N

N∑
i=1

C(vi). (C.13)

O cálculo do coeficiente de agregação médio é posśıvel mesmo que haja vértices com

grau igual a zero ou um. Nesse caso, a média deve ser calculada considerando-se

apenas os vértices para os quais C(vi) esteja definido.

C.2 Exemplos de redes

Os diferentes tipos de redes são classificados com base na observações de suas

propriedades estat́ısticas, como, por exemplo, sua distribuição de grau e o coeficiente

de agregação. Dentre os vários tipo de redes encontradas na literatura, pode-se citar

como exemplos as redes regulares, as redes aleatórias, as redes sem escala e as redes

de mundo pequeno.
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C.2.1 Aleatórias

Paul Erdös e Alfred Rènyi foram os matemáticos responsáveis pela criação

do modelo de grafos aleatórios, também conhecido como modelo binomial ou modelo

de rede aleatória, que pretendia explicar a formação de estruturas sociais. O modelo

proposto considerava como sendo aleatória a formação de ligações não direcionadas

entre um número fixo N de vértices. Esse modelo levou Erdös e Rènyi a conclúırem

que todos teriam aproximadamente o mesmo número de arestas e a mesma chance

de receber novas ligações, constituindo-se, assim, como redes igualitárias. Os grafos

propostos por Erdös e Rènyi se enquadram na categoria de grafos aleatórios clássicos,

que são redes máximas aleatórias, para as quais a entropia é máxima, sob a restrição

de que a conectividade média de seus vértices, 〈k〉, e o número de vértices são fixos.

O modelo de redes aleatórias possui apenas dois parâmetros: N e p. O pa-

râmetro N determina o número de vértices da rede, inicialmente desconectados, e

parâmetro p a probabilidade de uma aresta ser adicionada à rede, independente-

mente da adição de outras. A distribuição de conectividade desta rede obedece uma

distribuição binomial P (k) =

(
N

k

)
pk(1− p)N−k, que se aproxima de uma distribui-

ção de Poisson P (k) ∼ 〈k〉k/k! no limite de N → ∞ e p → 0 com 〈k〉 = Np fixo,

que é a conectividade média. Essas redes têm como particularidade o fato de que

todos os seus momentos estat́ısticos convergem, o que normalmente não ocorre nas

redes encontradas na natureza. Esta é uma distribuição que decai rapidamente com

uma escala natural k ∼ 〈k〉. O grau esperado de um vértice qualquer é definido por:

〈k〉 = p (N − 1) . (C.14)

O coeficiente de agregação médio de uma rede aleatória é igual a p, ou seja, inde-

pendente de N .

Uma alternativa para o processo de construção de uma rede aleatória pro-

posto por Erdös e Rènyi é a conexão dos pares de vértices com probabilidade

0 < p < 1, o que gera grafos com diferentes números de arestas. Vértices com

k arestas surgem no grafo com probabilidade pk(1− p)N(N−1)/2−k.
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C.2.2 Sem escala

Apesar de ser o modelo mais estudado na representação da estrutura de

redes, o modelo de redes aleatórias não capta importantes aspectos da estrutura de

muitas redes reais como, por exemplo, sua variedade de graus. No final da década

de 1990, os pesquisadores Albert-László Barabási e Réka Albert perceberam que

a rede Web apresentava uma distribuição de grau muito particular e que podia

ser representada por uma lei de potência [81], na qual poucos vértices possuem

altos graus e a maioria dos vértices apresenta grau baixo. Essa observação levou

os dois pesquisadores a propor um modelo matemático para a construção da Web.

Basicamente, o mecanismo proposto considerava que novas páginas adicionada à

Web tendiam a criar “hyperlinks” para as páginas mais populares da rede, definidas

como as páginas com maior grau de entrada. O mecanismo parece ser coerente,

dada a constatação de que é mais fácil encontrar uma página mais popular que uma

desconhecida sobre o mesmo assunto. Para simplificar o modelo, assumiu-se que

a chance de uma página receber um novo hyperlink era proporcional ao seu grau

de entrada. Esse mecanismo foi batizado de anexação preferencial (“preferential

attachment”).

De acordo com o modelo de Barabási-Albert, considera-se tempo discreto

t = 0, 1, . . . e tem-se no tempo t = 0 a rede Web inicial. A cada instante t > 0

uma nova página (vértice) é adicionada à rede já possuindo na hyperlinks (arestas)

que o conectam a outras páginas já presentes na rede e escolhidas aleatoriamente.

Sendo u um vértice presente na rede no instante t e du(t) seu grau nesse instante, a

probabilidade de u ser conectado ao novo vértice adicionado à rede é dada por pu(t) =

du(t)/
∑

v∈V (t)
dv(t), em que V (t) é o conjunto dos vértices que esta na rede no

instante t. Esses procedimentos geram uma rede com grau dado aproximadamente

por:

P [du(t) = k] ≈ 2a2

k3
, (C.15)

que é uma lei de potência com expoente 3, ou seja, com média e variância finitas.

Desde que t seja suficientemente grande, essa distribuição não depende do instante t.

Dessa forma, qualquer processo de formação baseado nesse mecanismo dará origem

a redes com lei de potência na distribuição de seus graus.
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Apesar de oferecer uma posśıvel explicação par a lei de potência observada

empiricamente na Web, o modelo de Barabási-Albert não capta importantes aspectos

de sua estrutura, como a constante remoção e adição de páginas na rede, a rápida

criação e destruição de hyperlinks, a influência do conteúdo das páginas na criação

de hyperlinks, etc.

C.2.3 De mundo pequeno

Dentre as caracteŕısticas observadas em muitas redes reais e não captadas

pelo modelo de redes aleatórias, pode-se citar, como exemplo, o alto coeficiente de

agregação, principalmente em redes sociais, que é relativamente baixo no modelo

de Barabási-Albert. Também no final da década de 1990, Duncan Watts e Steven

Strogatz observaram que diferentes redes reais possúıam algumas caracteŕısticas em

comum, como um alto coeficiente de agregação, uma baixa distância e baixa densi-

dade (esparsas). O nome rede de mundo pequeno (“small world network”) foi dado

a esse tipo de rede e um modelo matemático simples que captava essas três caracte-

ŕısticas foi proposto. Esse modelo era baseado em uma rede regular esparsa e com

alto coeficiente de agregação que, após repetidas mudanças aleatórias, tinha suas

distâncias reduzidas.

Partindo-se de um rede regular inicial com N vértices, todos com grau igual

a 2, considera-se u como sendo um vértice dessa rede e Nu(k) o conjunto de vértices

que estão a distância menor ou igual a k do vértice u:

Nu(k) = {v|l(u, v) ≤ k} , (C.16)

em que l(u, v) é a distância entre os vértice u e v. Adicionando-se arestas entre cada

um dos vértices u e todos os vértices v ∈ Nu(k), obtém-se uma rede regular em que

todos os vértices têm grau igual a 2k. A Fig. C.9 (a) apresenta uma rede regular

inicial com N = 16 e k = 2 (grau igual a 4). Cada uma das arestas dessa rede

deve ser aleatória e uniformemente reposicionada com probabilidade p entre um dos(
N

2

)
posśıveis pares da rede.

O parâmetro p, que é a probabilidade de reposicionamento das arestas, con-

trola o tipo de rede que será obtida nesse processo. Para p = 0, a rede regular

inicial se mantém inalterada. Para p = 1, todas as arestas são reposicionadas ale-
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atoriamente, levando a uma rede aleatória do tipo Barabási-Albert. Assumindo N

suficientemente grande, de forma que k � N , se p é muito pequeno, tem-se uma

alta agregação e uma alta distância, dada a “proximidade” estrutural com a rede

regular inicial. A Fig. C.9 ilustra o processo de criação de quatro diferentes redes,

com quatro valores de p (p = 0, p = 0, 1, p = 0, 3 e p = 0, 9) para o modelo de

Watts-Strogatz. Se p é muito grande, tem-se uma baixa agregação, devido ao efeito

do reposicionamento de arestas na rede inicial, e uma baixa distância.

É posśıvel observar que há valores de p, relativamente baixos, para os quais

a rede gerada apresenta alta agregação e baixas distâncias, gerando, assim, as cha-

madas redes de mundo pequeno.

Em linhas gerais, baixos valores de p se traduzem em um pequeno número

de arestas aleatória e uniformemente reposicionadas. Essas arestas reposicionadas,

apesar de serem poucas, formam atalhos na rede regular inicial que reduzem muito

a distância entre vários pares de vértices. Justamente por haver poucos reposiciona-

mentos, a estrutura da rede regular inicial é mantida e, consequentemente, seu alto

coeficiente de agregação.

Assim como o modelo de Erdös-Rènyi e o de Barabási-Albert, o modelo

Watts-Strogatz deixa de captar algumas importantes caracteŕısticas observadas em

muitas redes reais como, por exemplo, a distribuição de grau obedecendo uma lei de

potência. Dessa forma, muitas outras variações desse modelo foram propostas desde

seu surgimento.
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Figura C.9 – Diferentes redes geradas pelo modelo de Watts-Strogatz utilizando qua-
tro diferentes valore de p. As quatro redes possuem N = 16 vértices
e uma configuração inicial regular, em que todos os vértices possuem
grau igual a 4. A cada uma, foi atribúıdo um valor para o parâmetro
p, que é a probabilidade de reposicionamento das arestas do grafo. (a)
p = 0: mantém-se a rede regular inicial, dado que nenhuma aresta é
reposicionada. (b) e (c) p = 0, 1 e p = 0, 3, respectivamente: é posśıvel
observar que, à medida que p aumenta, as redes que se formam apresen-
tam caracteŕısticas que cada vez mais as “distanciam” da rede regular
inicial e as “aproximam” de uma rede aleatória. (d) p = 0, 9: obtém-se
uma rede de caracteŕısticas próximas à rede aleatória do modelo de
Barabási-Albert, que seria efetivamente obtida com p = 1.
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