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Resumo 

 

Muitos modelos epidemiológicos são escritos em termos de equações diferenciais 

ordinárias (EDO). Essa abordagem baseia-se no pressuposto de mistura homogênea; ou 

seja, a estrutura topológica da rede de contatos sociais, estabelecida pelos indivíduos da 

população, não é relevante para prever o avanço do patógeno em estudo. Neste trabalho, 

é proposto um modelo epidemiológico formulado em termos de EDO e de autômato celular 

probabilista (ACP) para estudar a propagação de doenças contagiosas que não conferem 

imunidade. As variáveis de estado desse modelo são as porcentagens de indivíduos 

suscetíveis, de indivíduos infectados e de espaço vazio. Mostra-se que esse sistema 

dinâmico pode apresentar bifurcações de Hopf e transcrítica. O modelo é, então, usado 

para avaliar a validade da hipótese de mistura homogênea, usando dados relacionados à 

transmissão de gonorreia, vírus da hepatite C, vírus da imunodeficiência humana e 

obesidade.  

 
Palavras-chave: autômato celular probabilista, bifurcação, epidemiologia, equação 
diferencial ordinária, sistemas dinâmicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Abstract 

 

There are many epidemiological models written in terms of ordinary differential equations 

(ODE). This approach is based on the homogeneous mixing assumption; that is, the 

topological structure of the network of social contacts, established by the individuals in the 

population, is not relevant to forecast the propagation of the studied pathogen. In this work, 

an epidemiological model formulated in terms of ODE and probabilistic cellular automata 

(PCA) is proposed to study the spread of contagious diseases that do not confer immunity. 

The state variables of this model are the percentages of susceptible individuals, infected 

individuals and empty space. It is shown that this dynamical system can experience Hopf 

and transcritical bifurcations. Then, this model is used to evaluate the validity of the 

homogeneous mixing assumption, by using real data related to the transmission of 

gonorrhea, hepatitis C virus, human immunodeficiency virus and obesity. 

 
Keywords: bifurcation, dynamical systems, epidemiology, ordinary differential equation, 
probabilistic cellular automaton. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 Muitas doenças causadas por agentes infecciosos afetaram a humanidade ao longo 

da nossa história e foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas ao redor do 

mundo. Exemplos clássicos são a peste negra, que matou cerca de 30% da população 

europeia no século XIV, e a gripe espanhola, que dizimou mais de 100 milhões de pessoas 

no mundo, no início do século passado [3, 4, 45]. 

Considera-se epidemia a incidência de um “grande” número de casos de uma 

doença em um “curto” período de tempo, decorrente de um novo agente infeccioso ou de 

uma mutação de um agente infeccioso já conhecido. Quando uma epidemia atinge vários 

países simultaneamente, ela é chamada de pandemia. Se a doença permanece na 

população, sem necessidade de reintrodução do agente infeccioso, diz-se que ela é 

endêmica na população atingida. Ou seja, endemia difere de epidemia por ter um caráter 

mais contínuo no tempo e mais uniforme na quantidade de casos registrados [3, 4, 45]. 

 Logo, dependendo do tipo de agente infeccioso e da população hospedeira, uma 

doença recém-introduzida pode contaminar apenas alguns indivíduos da população 

hospedeira e não se alastrar, ou pode se tornar um surto epidêmico, atingindo 

simultaneamente muitos indivíduos. Daí, ela pode ser erradicada, desaparecendo da 

população, ou permanecer de forma endêmica. Exemplos de doenças que afetam de 

forma endêmica nossa população são AIDS e malária [3, 4, 45].  

 Na década de 1960, alguns acreditavam [24] que com a ampliação do saneamento 

básico, com as campanhas de vacinação e com a descoberta de novos medicamentos, 

as doenças infecciosas seriam erradicadas. Consequentemente, pesquisas relacionadas 

a câncer e doenças cardiovasculares receberam mais atenção nos Estados Unidos e nos 

países desenvolvidos. Entretanto, doenças infecciosas continuam a ser uma causa de 

morte relevante. Segundo a Organização Mundial da Saúde [66], as doenças infecciosas 

são a segunda causa de morte no planeta, sendo superadas apenas pelas doenças 

cardiovasculares. Por exemplo, em 2008, foram notificadas 17.326.646 mortes por 

doenças cardiovasculares e 8.721.166 mortes por infecções; ou seja, infecções mataram 
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um número de pessoas que é a metade daquelas que morreram por problemas 

cardiovasculares. A maioria das mortes por infecções ainda ocorre em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. As doenças infecciosas nas vias respiratórias, 

tais como pneumonia e tuberculose, são as que mais causam mortes. Em seguida, 

aparecem diarreias (causadas por rotavírus, cólera, etc.), HIV, malária, sarampo, etc. 

Além disso, os agentes infecciosos evoluem e se adaptam, de modo que novas doenças 

infecciosas aparecem e reaparecem. 

 As invasões humanas em novos ecossistemas, o aquecimento global, a 

degradação ambiental e o aumento das viagens internacionais têm facilitado a 

propagação de doenças, o que torna clara a importância de estudos epidemiológicos 

teóricos [3, 4, 24, 45]. 

 Os modelos matemáticos são uma importante ferramenta para análise da evolução 

e do controle de propagação de epidemias causadas por agentes infecciosos. Esses 

modelos podem ser elaborados na forma de equações diferenciais, equações integrais, 

regras computacionais ou por meio de padrões extraídos de dados reais existentes.  

 A compreensão das características de transmissão de uma dada doença 

contagiosa em uma dada população hospedeira pode levar a um melhor entendimento da 

ação do agente infeccioso em questão, o que pode permitir o desenvolvimento de meios 

eficientes para combater e, se possível, erradicar tal agente. Desse modo, os modelos 

epidemiológicos são usados em vários programas de controle, de terapia, de prevenção, 

ou mesmo de detecção de doenças infecciosas, numa certa população, por meio da 

comparação com casos estudados anteriormente em outra região. Eles podem avaliar as 

possibilidades de permanência ou de erradicação da doença, bem como sugerir políticas 

de controle da doença, via vacinação, isolamento ou profilaxia. 

 Possivelmente, o primeiro modelo matemático conhecido sobre epidemiologia 

tenha sido proposto por Daniel Bernoulli, em 1760, para avaliar a eficácia da variolação (a 

inoculação da forma branda da varíola em pessoas saudáveis, a fim de conferir a elas 

imunidade à forma mais agressiva) [5].  

A modelagem determinista em epidemiologia avançou de fato no século XX [3, 24]. 

Em 1906, Hamer [23] formulou e analisou um modelo em tempo discreto na tentativa de 
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entender a recorrência de epidemias de sarampo. Esse modelo pode ter sido o primeiro 

trabalho a assumir que a propagação de um agente infeccioso é função do produto entre 

as densidades de suscetíveis e infectados, de modo que se ignoram características 

espaciais da população. Apoiando-se nesse mesmo pressuposto, em 1911, Ross [52] 

desenvolveu um modelo de equações diferenciais para estudar a propagação da malária. 

Outros modelos epidemiológicos deterministas foram desenvolvidos nessa época por 

Ross, Ross e Hudson, Martini e Lotka [4, 10, 11]. Em 1927, Kermack e McKendrick 

deduziram uma expressão para a densidade crítica de suscetíveis acima da qual um surto 

epidêmico pode ocorrer [33]. O modelo apresentado por eles ficou conhecido como 

modelo SIR, que representa as diferentes fases de um indivíduo com relação à doença. 

Segundo esse modelo, um indivíduo pode ser/estar suscetível (S ), infectado (I ) ou 

recuperado/curado-removido/morto (R ).  

A partir de meados do século XX, a quantidade de modelos matemáticos 

relacionados a estudos epidemiológicos cresceu muito e, diariamente, surgem novos 

modelos, que são formulados, analisados e aplicados a diversas doenças infecciosas [3, 

4, 45]. Vários artigos de revisão na literatura mostram esse aumento da quantidade de 

modelos [24]. 

 A partir da década de 1990 [45], cresceu a preocupação com a dependência 

espacial em investigações sobre a disseminação das epidemias. Uma não 

homogeneidade espacial na distribuição populacional pode tornar questionável o uso de 

equações diferenciais ordinárias (EDO). Para levar heterogeneidades espaciais em conta, 

vêm sendo propostos modelos baseados em equações a derivadas parciais e em 

autômatos celulares (ACs). Diz-se que um AC é um sistema distribuído espacialmente, 

cujas componentes (as células) possuem conectividade local, preferencialmente. Os ACs 

são exemplos de sistemas dinâmicos com estado, tempo e espaço discretos [70]. A 

evolução temporal de um AC depende da condição inicial, da conectividade do reticulado 

e das regras de transição (que determinam o estado futuro de uma célula, a partir do 

estado atual dessa célula e de suas vizinhas). Assim, com um AC bidimensional pode-se, 

por exemplo, representar a dependência espacial que está envolvida na disseminação de 

uma epidemia numa determinada região geográfica. As regras de transição do AC 

determinam o modo com que uma doença se espalha, como se dá recuperação dos 

doentes, como os indivíduos se tornam suscetíveis, de que maneira os indivíduos nascem 
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e morrem. Alguns exemplos de aplicação de AC em modelos epidemiológicos podem ser 

vistos em Fuentes e Kuperman [18], Monteiro et al. [42], Schimit e Monteiro [56-58], 

Sirakoulis et al. [60].  

 O objetivo deste trabalho é estudar um modelo epidemiológico formulado em 

termos de EDO e de AC probabilista (ACP). Esse modelo representa a propagação de 

patógenos cuja cura não confere imunidade. Nesse modelo, as variáveis de estado são 

as densidades de indivíduos suscetíveis, de indivíduos infectados e de espaço vazio. Com 

isso, o tamanho da população pode variar ao longo de tempo. A taxa de infecção do 

modelo não é bilinear, a fim de representar a não homogeneidade da distribuição da 

população. Em geral, os modelos epidemiológicos não levam em conta a não homo-

geneidade das populações, devido à dificuldade de tratar essa heterogeneidade via EDO.  

Esta tese está assim organizada. No capítulo 2, faz-se uma breve introdução aos 

modelos epidemiológicos, descreve-se o modelo SIR clássico baseado em EDO e 

introduz-se o conceito de fator de reprodutividade basal, um parâmetro usualmente 

denominado de R0. Esse parâmetro representa o número de infecções decorrentes 

diretamente de um único indivíduo infectado inserido numa população completamente 

suscetível [3, 57]. Se tal parâmetro é menor do que um, a doença não se espalha; se é 

maior do que um, a doença se dissemina na população, podendo se tornar endêmica. 

Como exemplos de trabalhos envolvendo R0 , podem ser citados os artigos de Van den 

Driessche e Watmough [63, 64], que analisam modelos do tipo SIS, e Capistrán et al. [7], 

que trata da doença causada pelo vírus sincicial respiratório. 

 No capítulo 3, apresenta-se o nosso modelo (chamado de SISN) no qual é 

considerado o estado chamado de vazio. Tal estado é necessário para representar os 

indivíduos suscetíveis ou infectados que morrem e deixam um espaço vazio em seus 

lugares. Nesse espaço, podem nascer indivíduos a partir de indivíduos suscetíveis ou 

infectados. Em inúmeros modelos, a taxa de infecção é proporcional ao produto das 

quantidades de suscetíveis e de infectados; ou seja, é do tipo aSI, sendo a uma constante. 

Muitos autores [6, 7, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 65, 71] têm proposto modelos com taxas de 

incidência que não são bilineares (não são do tipo aSI), o que torna a dinâmica de 

transmissão bem mais rica e complicada, pois podem aparecer pontos de equilíbrio 

múltiplos, órbitas periódicas e caóticas, e vários tipos de bifurcações [31]. No modelo 
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apresentado aqui, tem-se o termo bilinear multiplicado por outro termo que possui uma 

dependência linear com o número de indivíduos infectados. Esse nosso modelo é usado 

para avaliar a validade da hipótese da mistura homogênea, como explicado a seguir. 

Neste capítulo 3, é feita a construção do modelo baseado em EDO, e são analisadas a 

existência de possíveis pontos de equilíbrio e suas respectivas estabilidades. Verifica-se 

que, dependendo da escolha dos valores dos parâmetros, o sistema pode sofrer 

bifurcação transcrítica e bifurcação de Hopf [22, 43]. Essa última leva a um comportamento 

oscilatório no tempo, o que corresponde a surtos periódicos da doença. Apresentam-se 

também simulações numéricas, a fim de ilustrar os resultados encontrados analiticamente. 

No capítulo 4, propõe-se o ACP equivalente ao modelo formulado em termos de 

EDO. No ACP, as transições de estado se dão por meio de regras probabilistas. Há 

desafios na implementação desse modelo baseado em ACP, como, por exemplo, 

relacionar os parâmetros das EDO com as médias das probabilidades de transição no 

ACP; principalmente o parâmetro que representa a não homogeneidade populacional, 

pois, para a obtenção do valor desse parâmetro, devem-se usar regras de transição 

envolvendo três células simultaneamente. Não conhecemos regras de transição desse 

tipo na literatura. Após a proposição do ACP, são mostradas simulações numéricas com 

os mesmos valores de parâmetros utilizados no modelo de EDO, para comparar as duas 

abordagens.  

No capítulo 5, são apresentados os resultados de simulações numéricas do modelo 

de EDO utilizando-se de dados reais, a fim de avaliar a influência do termo referente à 

não homogeneidade espacial e de verificar a validade da hipótese de mistura homogênea. 

São usados dados extraídos da literatura referentes à propagação de gonorreia, hepatite 

C, HIV e obesidade (que, obviamente, não é causada por um patógeno infeccioso, mas 

parece se propagar como se fosse).   

No capítulo 6, são apresentados os resultados obtidos no trabalho e propõem-se 

sequências para o estudo realizado. 
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Capítulo 2 

Alguns aspectos dos modelos epidemiológicos 

 Um dos objetivos de construir modelos matemáticos para representar a propagação 

de uma determinada doença infecciosa é poder erradicar, ou, ao menos, controlar tal 

doença descobrindo, por exemplo, o número de indivíduos que devem ser vacinados para 

que o patógeno correspondente não se dissemine [3]. Como o próprio nome diz, um 

modelo é uma redução do caso real, em que se incluem apenas as componentes 

essenciais para o estudo, desconsiderando os aspectos de menor importância. A escolha 

dessas componentes é o que determina a qualidade de previsão do modelo, bem como 

complica ou simplifica sua análise [43]. 

 Num estudo epidemiológico, o problema a ser tratado é, basicamente, descrever a 

evolução temporal da quantidade de indivíduos infectados em uma população hospedeira 

quando, inicialmente, um pequeno número de indivíduos infectados é introduzido. A partir 

daí, o modelo deve prever como será a propagação da doença na população considerada, 

com o passar do tempo. 

 Para uma doença infecciosa que é transmitida por contato de um indivíduo com 

outro, divide-se, em geral, a população em grupos [3, 4, 24, 33, 43, 45]. A parte da 

população que não foi afetada pela doença, mas que pode ser infectada quando em 

contato com um indivíduo doente, pertence ao grupo S  dos suscetíveis. O grupo E  pode 

representar os expostos; aqueles que estão contaminados, mas ainda não podem 

propagar a doença (esse estado também costuma ser chamado de “latente”). O grupo I 

contém os indivíduos que estão infectados e que podem transmitir a doença aos 

suscetíveis. O grupo R  denota os recuperados, que são aqueles que se curaram da 

doença, permanentemente ou temporariamente; esse grupo também pode denotar os 

removidos, que são aqueles que morreram, devido à doença ou não. Pode-se ter ainda o 

grupo V  dos indivíduos que foram vacinados, que podem estar permanentemente 

imunizados ou não. Esses grupos podem ainda ser subdivididos em faixas etárias, em 

como cada indivíduo é afetado pelo patógeno, etc. Por exemplo, no caso da gripe, sabe-

se que crianças e idosos sofrem mais as consequências desse vírus do que adultos de 

meia idade. Portanto, podem-se separar os suscetíveis em diferentes subgrupos. 
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 Um termo linear é, em geral, usado para representar a taxa de transição de estados 

que não depende do contato entre indivíduos, tais como E → I (indivíduos expostos se 

tornam infectados) e I → R (cura/morte de um indivíduo infectado). A taxa dessas 

transições, representadas genericamente por X → Y, é usualmente escrita como 

𝑑𝑋(𝑡) 𝑑𝑡⁄ =  −𝛼𝑋(𝑡), sendo  o inverso do tempo médio de permanência no grupo X, 

composto de X(t) membros no instante t [3, 4, 24, 32, 43, 45]. 

Um modelo do tipo SIR representa infecções em que os que passam pela doença 

ou se recuperam e adquirem imunidade permanente a ela ou morrem. Um modelo SIRS 

representa infecções em que os indivíduos recuperados adquirem imunidade temporária; 

assim, depois de um determinado tempo, eles perdem essa imunidade e voltam a ser 

suscetíveis, ou seja, voltam ao grupo S. Num modelo SIS, o indivíduo que se recupera da 

doença não adquire imunidade alguma, de modo que um indivíduo curado se torna 

novamente suscetível à doença [3, 4, 24, 32, 43, 45].  

 A maior dificuldade na construção de modelos epidemiológicos está em expressar 

teoricamente como os indivíduos suscetíveis são afetados pelo contato com indivíduos 

infectados; o que é representado pela transição de estado S → I. Em geral, considera-se a 

taxa de contágio uma função apenas de S(t) e de I(t), que denotam, respectivamente, as 

concentrações dos suscetíveis e dos infectados no instante t. O contágio é representado, 

em geral, pela taxa bilinear aS(t)I(t), sendo a a constante de taxa de infecção. Isso 

representa a hipótese de mistura homogênea, oriunda da cinética química, segundo a qual 

a taxa de produção de uma substância numa reação química é função do produto das 

concentrações dos reagentes, conforme a lei de Guldberg-Waage [43] explicitada abaixo. 

Essa hipótese vale para reações “nem muito concentradas, nem muito diluídas” e “bem 

misturadas” (em que as concentrações das substâncias não variam espacialmente) [43]. 

 Como exemplo, cita-se a seguir o modelo SIR clássico introduzido por Kermack e 

McKendrick, em 1927, para modelar a epidemia de peste bubônica ocorrida na cidade de 

Mumbai (Bombaim), na Índia, entre 1905 e 1906 [33, 43]. Nesse modelo, os indivíduos 

suscetíveis podem se tornar doentes quando em contato com infectados e os indivíduos 

infectados podem se curar/morrer, tornando-se removidos. Pensando nessas transições 

de estado como se fossem reações químicas, tais transições podem ser representadas 

pelas seguintes reações: 
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                         (2.1) 

                                                                                                                                       (2.2) 

sendo que S  representa um indivíduo suscetível, I  um infectado e R  um removido. Os 

parâmetros a e b denotam as constantes de taxa dessas reações. De acordo com a lei de 

Guldberg-Waage [43], também conhecida como lei da ação das massas, a velocidade 

com que varia a concentração de uma substância é proporcional ao produto das 

concentrações molares dos reagentes, elevadas a expoentes iguais aos respectivos 

coeficientes de balanceamento dessa reação [43]. Assim, a variação temporal da 

concentração dos reagentes (A e B) e dos produtos (C e D) na reação: 

                                                        𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 
𝑘
→ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

são dadas por ([X] significa a concentração molar da substância X) [43]: 

                                                                                                                                      (2.3) 

 

sendo a, b, c  e d  os menores números inteiros positivos que fazem o balanceamento da 

reação e k  um parâmetro cujo valor independe das concentrações.  

Desse modo, para as reações (2.1) e (2.2), chega-se a: 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                      (2.4)                                                 

  

 

que (removendo os colchetes) coincide ao modelo epidemiológico proposto por Kermack 

e McKendrick [33, 43], dado por: 

 

                                                                                                                                     

𝑆 + 𝐼 
𝑎
→  2𝐼 

𝐼 
𝑏
→  𝑅 

−
1

𝑎

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −

1

𝑏

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=
1

𝑐

𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
=
1

𝑑

𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏 

𝑑[𝑆]

𝑑𝑡
= −𝑎[𝑆][𝐼] 

𝑑[𝐼]

𝑑𝑡
= −𝑎[𝑆][𝐼] + 2𝑎[𝑆][𝐼] − 𝑏[𝐼] = 𝑎[𝑆][𝐼] − 𝑏[𝐼] 

𝑑[𝑅]

𝑑𝑡
= 𝑏[𝐼] 
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                                                                                                                                       (2.5) 

 

 

sendo a a constante taxa de infecção com que ocorre o contato entre infectados e 

suscetíveis, e b a constante de taxa de recuperação dos infectados. As constantes a e b 

são positivas e seus valores numéricos representam características da interação entre a 

população hospedeira e o agente infeccioso. 

 Nesse modelo, os removidos R  representam os indivíduos que ficaram doentes e 

não são mais suscetíveis nem infectados, de maneira que ou ficaram curados e 

imunizados definitivamente, ou morreram. Portanto, nesse modelo a cura está associada 

à imunidade. Observe que se assume que a variação temporal de infectados é 

proporcional ao produto entre o número de infectados e o de suscetíveis, representado 

pelo termo aSI, e que os suscetíveis são perdidos nessa mesma taxa. Assume-se ainda 

que a passagem dos infectados para a classe dos removidos é proporcional ao número 

de infectados, que corresponde ao termo bI. Além disso, considera-se que o tempo de 

incubação é desprezível, ou seja, um indivíduo suscetível que contrai a doença torna-se 

imediatamente infectado (não há o estado exposto/latente E) e que os três grupos estão 

uniformemente distribuídas pelo espaço, isto é, as taxas de encontro independem da 

localização geográfica, respeitando a lei de Guldberg-Waage.  

Nesse modelo, o número total de indivíduos na população permanece constante, 

como se pode ver somando as três equações de (2.5). Ou seja:  

 

                                                                                                                                       

 

sendo P o número total de indivíduos da população. Com esse modelo, podem-se 

determinar as condições para que ocorra uma epidemia, o que deve depender dos valores 

dos parâmetros e das condições iniciais do sistema.  

{
 
 

 
 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= �̇� = −𝑎𝑆𝐼                      

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝐼̇ = 𝑎𝑆𝐼 − 𝑏𝐼                 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= �̇� = 𝑏𝐼                          

 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
+
𝑑𝐼

𝑑𝑡
+
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0    →   𝑆(𝑡) +  𝐼(𝑡) +  𝑅(𝑡) = 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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 Há ponto de equilíbrio (solução estacionária) no sistema se há valores de S(t), I(t) 

e R(t) que satisfazem a 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0. Observando a terceira equação do sistema (2.5), 

vê-se que isso só ocorre quando I = 0. Logo, nesse sistema, ponto de equilíbrio só existe 

quando não existem indivíduos infectados, ou porque a doença foi erradicada ou porque 

não se propagou pela população. Da segunda equação de (2.5), observa-se que [43]:  

𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
|
𝑡=𝑜

= 𝐼(0)(𝑎𝑆(0) − 𝑏) 

 

sendo S(0) e I(0) as quantidades iniciais de indivíduos suscetíveis e infectados (em geral, 

assume-se que a quantidade inicial de removidos é nula; isto é, R(0) = 0 [43]). A doença 

se espalha se 
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
|
𝑡=𝑜

>  0, ou seja, se S(0) > b/a. Esse comportamento é ilustrado na 

figura (2.1). Caso 
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
|
𝑡=𝑜

< 0, o que equivale a S(0) < b/a, a doença tende desaparecer, 

como mostrado na figura (2.2). 

Na figura (2.1), foram usados os seguintes valores de parâmetros: a = 0,5  e b = 

0,1. As condições iniciais são: S(0) = 0,7; I(0) = 0,3 e R(0) = 0  (tomando P=1; ou seja, 

normalizando a soma dos indivíduos nos três grupos). Como S(0) = 0,7 > b/a = 0,2 há 

espalhamento da doença. Note que, enquanto S(t) > b/a, a doença se espalha, pois 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
>

0. Assim, I(t) inicialmente cresce e atinge seu máximo no instante em que S(t) = b/a. A 

partir desse instante, a quantidade de infectados começa a diminuir, pois 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
< 0, e continua 

diminuindo até desaparecer, como se vê na figura (2.1). Conforme o tempo passa, a 

quantidade de suscetíveis tende a diminuir, pois 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
< 0, de acordo com a primeira equação 

do sistema (2.5). Já a quantidade de recuperados tende a aumentar, pois 
𝑑𝑅

𝑑𝑡
> 0, de 

acordo com a terceira equação de (2.5). As quantidades de S(t) e R(t) estabilizam quando 

I(t)→0, o que acontece para t→∞. Portanto, R(∞)= P – S(∞) = 1– S(∞), como mostra a 

figura (2.1). 

Na figura (2.2), foram usados os seguintes valores para os parâmetros: a = 0,5 e b 

= 0,4. Com as condições iniciais S(0) = 0,6; I(0) = 0,4 e R(0) = 0, tem-se então que S(0) 
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= 0,6 < b/a = 0,8. Logo, a doença tende a desaparecer monotonamente, sem apresentar 

um pico, como se observa nessa figura. 

 Nesse modelo SIR, define-se o parâmetro R0, chamado de fator de reprodutividade 

basal, por [3, 4, 43, 45]: 

                                                                                                                                       (2.6) 

 

 Observa-se que há propagação da doença para R0 > 1 e não há propagação da 

doença quando R0 < 1. O fator de reprodutividade basal representa um valor crítico que 

determina, de acordo com as condições iniciais do sistema e/ou dos parâmetros 

característicos, se a doença se propagará ou não e/ou se se tornará endêmica ou não. No 

modelo apresentado, o fator de reprodutividade basal depende dos valores dos 

parâmetros a e b, ou seja, das constantes de taxa de contágio e de recuperação, e do 

número inicial de indivíduos suscetíveis. Cada modelo epidemiológico tem o seu próprio 

fator de reprodutividade basal [3, 43, 57]. 
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Figura 2.1: Evolução temporal de S(t), I(t) e R(t) para a = 0,5; b = 0,1; S(0) = 

0,7 > b/a = 0,2; I(0) = 0,3 e R(0) = 0. Note que há um pico em I(t).  

 

𝑅0 ≡ 
𝑎𝑆(0)

𝑏
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Pode-se obter S(∞), a quantidade de suscetíveis em regime permanente (após a 

população ter sofrido os efeitos da infecção), dividindo a primeira pela terceira equação 

do sistema (2.5). Assim [43, 45]: 

 

𝑑𝑆

𝑑𝑅
=
𝑑𝑆

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑅
= −𝑎𝑆𝐼

1

𝑏𝐼
= −

𝑎

𝑏
𝑆 →  

𝑑𝑆

𝑆
= −

𝑎

𝑏
 𝑑𝑅 

  

Integrando ambos os lados da equação acima no intervalo 0 < t < ∞, escreve-se: 

 

∫
𝑑𝑆

𝑆

𝑆(∞)

𝑆(0)

= −
𝑎

𝑏
∫ 𝑑𝑅 → 𝑙𝑛

𝑆(∞)

𝑆(0)

𝑅(∞)

𝑅(0)

= −
𝑎

𝑏
(𝑅(∞) − 𝑅(0)) 

 

Considerando que R(0) = 0 e, como R(∞)= P – S(∞), chega-se a [43, 45]: 

𝑙𝑛
𝑆(∞)

𝑆(0)
=  −

𝑎

𝑏
(𝑃 − 𝑆(∞)) 
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Figura 2.2: Evolução temporal de S(t), I(t) e R(t) para a = 0,5; b = 0,4; S(0) = 

0,6 < b/a = 0,8; I(0) = 0,4 e R(0) = 0. Note que I(t) decai monotonamente. 

 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
+
𝑑𝐼

𝑑𝑡
+
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0    →   𝑆(𝑡) +  𝐼(𝑡) +  𝑅(𝑡) = 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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ou seja:  

                                                                                  (2.7) 

 

obtém-se S(∞) resolvendo numericamente essa equação transcendental. Com isso, a 

quantidade de recuperados em regime permanente é dada por: 

                                                                                             (2.8) 

 

Assim, as concentrações de S(t) e R(t) em regime permanente podem ser 

determinadas a partir dos parâmetros do modelo e comparadas com as concentrações 

observadas num caso real, a fim de atestar ou não a validade desse modelo. 

 Nesse modelo, independentemente das condições iniciais, a doença sempre 

desaparece com o passar do tempo [33, 43, 45]; ou seja, I(∞) = 0, como mostram as 

figuras (2.1) e (2.2). Em outros modelos, a doença pode se tornar endêmica, o que reflete 

o cenário de várias doenças contagiosas bastante conhecidas. No nosso modelo, há 

solução de equilíbrio com I=0 e com I≠0, como mostrado no próximo capítulo. 

   

𝑆(∞) = 𝑆(0)𝑒−
𝑎
𝑏
(𝑃−𝑆(∞))

 

𝑅(∞) = 𝑃 − 𝑆(0)𝑒−
𝑎
𝑏
(𝑃−𝑆(∞))
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Capítulo 3 

O modelo SISN utilizando EDO 

 A maior dificuldade na construção de um modelo epidemiológico está em como 

expressar teoricamente o modo com que os indivíduos suscetíveis são afetados pelo 

contato com indivíduos infectados; isto é, como representar matematicamente a transição 

de estado S → I. Geralmente, os modelos baseados em EDO fazem a suposição de mistura 

homogênea; assim, não são levadas em consideração heterogeneidades relacionadas às 

localizações geográficas dos indivíduos, nem correlações espaciais da população. Nesse 

cenário, supõe-se que os indivíduos estão aleatoriamente misturados e considera-se que 

a taxa de contágio é uma função apenas de S(t) e de I(t), que denotam, respectivamente, 

as concentrações normalizadas dos suscetíveis e dos infectados no instante t. O contágio 

é representado, em geral, pelo termo bilinear aS(t)I(t), sendo a a constante de taxa de 

infecção [3, 32, 33]. Contudo, alguns modelos fazem uso de taxas que não são bilineares. 

Alguns exemplos são: 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)𝛾/(1 + 𝛿𝐼(𝑡)𝛾) [1, 2], 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/(1 + 𝛿𝐼(𝑡)) [6]; 

𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)[1 − 𝛾𝐼(𝑡)]/(1 + 𝛿𝐼(𝑡)) [36]; 𝑎𝑆(𝑡)𝛾𝐼(𝑡)𝛿 [38]; 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)2[40]; 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)2/(1 +

𝛿𝐼(𝑡)2) [53]; 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)𝛾 [63]; 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)[𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡)]𝛾 [74] ( e  são constantes). Essas taxas 

não bilineares têm sido empregadas para levar em conta, por exemplo, efeitos de 

exposições múltiplas a um agente patogênico, saturação devido à aglomeração de 

indivíduos infectados, e mudanças comportamentais que os indivíduos suscetíveis podem 

tomar para se prevenirem da doença [62]. 

Em muitos modelos epidemiológicos, considera-se que o número total de indivíduos 

na população permanece constante, ou seja, considera-se que a soma das quantidades 

de indivíduos suscetíveis, expostos, infectados, vacinados e removidos não se altera com 

o passar do tempo. Isso significa que os indivíduos que morreram, devido à doença ou 

por outro motivo, são imediatamente substituídos por outros recém-nascidos. Isso pode 

ser uma boa aproximação quando se estudam surtos curtos de doenças não letais, mas 

pode ser uma aproximação ruim no caso de doenças endêmicas, como a malária ou AIDS, 

por exemplo. A longa permanência de uma doença numa dada população influencia, e 

sofre influência, da evolução do tamanho dessa população. 



15 

 

 Considerando que a área habitável no planeta é constante, pelo menos 

aproximadamente, se não se leva em consideração o aumento do nível dos oceanos 

devido ao degelo das calotas polares, ou o surgimento de desertos devido ao 

desmatamento, é importante que se investigue como a variação da densidade da 

população afeta a evolução das doenças infecciosas. Ou seja, é importante analisar 

modelos que levem em consideração a variação da densidade populacional. 

 No modelo proposto neste capítulo, considera-se que a população habita uma 

região de área constante, que pode ou não estar plenamente ocupada. Assim, a 

densidade da população pode variar. Para levar isso em conta, considera-se o estado N, 

chamado de estado não ocupado. Esse estado representa uma área espacial não 

ocupada, vazia. Quando um indivíduo morre, surge um espaço vazio, no qual pode ser 

gerado um novo indivíduo suscetível por nascimento.  

 No nosso modelo, o número máximo de indivíduos possíveis permanece constante, 

o que facilita a simulação quando se trabalha com AC. 

 No modelo proposto aqui, a doença não confere imunidade e os indivíduos 

infectados morrem e se tornam espaços vazios, ou se curam após tratamento com 

remédios ou recuperação natural e voltam a ser suscetíveis. Assim, diferente do caso SIR, 

não há a classe dos removidos, mas apenas as classes dos suscetíveis S, dos infectados 

I  e dos espaços não ocupados, no estado vazio N. Essa falta de imunidade específica 

(adquirida) favorece a persistência dos patógenos correspondentes. Essas doenças são 

comumente estudadas, empregando modelos SIS [3, 32, 63, 64]. Neste trabalho, propõe-

se e analisa-se um modelo SISN.  

 É importante deixar claro o significado da variável N [62]. Modelagens baseadas 

em agentes e equações diferenciais são duas das aproximações possíveis para o estudo 

de dinâmica populacional. Alguns autores mostraram que essas duas aproximações são 

equivalentes, se os valores dos parâmetros são escolhidos adequadamente [27, 58]. Em 

modelos baseados em agentes, um indivíduo é representado por um nó de um grafo e 

uma aresta entre dois nós representa um contato social. Assim, nesse tipo de modelo, 

N(t)  pode representar a porcentagem de nós vazios (espaços não ocupados) no instante 

t. O número de nós correspondentes (o número máximo de indivíduos possíveis) a uma 

região geográfica em particular seria limitado pela capacidade de recursos (tais como 
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água, alimentos, etc.). A suposição de mistura homogênea nessa região implicaria que a 

evolução temporal dos nós S, I  e N observada em algum subgrafo “grande” deveria ser 

equivalente àquela observada na rede completa. Esse tipo de equivalência pode ser 

obtida usando vizinhanças de acoplamento regulares [42] ou irregulares [58].  

 

3.1- O modelo matemático 

 

 Suponha que a população modelada seja de tamanho P, sendo P  a constante que 

representa o número máximo de indivíduos que pode existir na região considerada. Ainda, 

S(t) representa o número de indivíduos suscetíveis, I(t) o número de infectados e N(t) o 

de espaços vazios (potenciais indivíduos) no instante t. Portanto, tem-se que P = constante 

= S(t) + I(t) + N(t), ou: 

 

                                                         (3.1) 

 

Nosso modelo epidemiológico consiste de [62]: 

 

 

                                                                                      (3.2) 

 

Os parâmetros desse modelo são assim definidos: b  é a constante de taxa de 

recuperação, c  é a constante de taxa de morte devido à doença, e  representa a constante 

de taxa de morte por outras causas, e g  representa a constante de taxa de nascimento. 

Essas quatro constantes são números positivos. As transições de estado de I → S 

(recuperação de I), I → N (morte de I) e S → N (morte de S) são representadas por termos 

lineares. O parâmetro 𝑝 ∈ [0, 1] quantifica a porcentagem de indivíduos infectados que 

�̇� = 0 =  �̇� + 𝐼̇ + �̇� 

{
 
 

 
 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= �̇� = −𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) + 𝑏𝐼 − 𝑒𝑆 + 𝑔(𝑆 + 𝑝𝐼)𝑁

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝐼̇ = 𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑏𝐼 − 𝑐𝐼                                

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= �̇� = −𝑔(𝑆 + 𝑝𝐼)𝑁 + 𝑒𝑆 + 𝑐𝐼                            
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participam do processo de reprodução. Indivíduos suscetíveis nascem somente se N > 0 

(isto é, se há espaço disponível). 

Por simplicidade, escolhemos empregar o termo 1 + 𝑞𝐼(𝑡) na taxa de infecção para 

expressar um desvio (linear) da escolha bilinear. Esse termo é usado para verificar a 

consistência da hipótese de mistura homogênea. Ou seja, se, para uma dada doença, as 

concentrações de S  e I  observadas no mundo real são obtidas tomando-se 𝑞 ≈ 0, então 

essa hipótese é aceitável; porém se essas concentrações são obtidas tomando-se        

|𝑞| ≫ 1, conclui-se que a hipótese não parece válida. Além de assimetrias espaciais, 

outros fatores que causam heterogeneidade são variações de idade, gênero, constituição 

genética, hábitos, etc. Esses fatores também vêm sendo levados em conta em modelos 

baseados e EDO. Há modelos considerando, por exemplo, estruturas de idade e modelos 

considerando grupos com diferentes graus de atividade sexual [3,13]. 

Um termo de infecção não linear como o nosso, que é 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)(1 + 𝑞𝐼(𝑡)), foi 

usado para explicar surtos de sarampo tomando a como uma função do tempo e q < 0 

[73]. Esse mesmo termo também foi adotado em um modelo SIRS com q > 0 [31]. Aqui, 

esse termo é usado para avaliar a hipótese de homogeneidade na mistura dos grupos de 

indivíduos, utilizando dados reais de algumas epidemias globais, tais como gonorreia, 

vírus da hepatite C, vírus da imunodeficiência humana e obesidade. Conjectura-se que 

quanto maior o valor de |q|, maior o grau de heterogeneidade decorrente de aspectos 

comportamentais, espaciais e estruturais da população. Note que quando  q > 0, então         

a(1 + qI) > a, e é como se constante de taxa de infecção deixasse de ser constante e 

passasse a crescer linearmente com o número de infectados. Quando q < 0, então           

a(1 + qI) < a, e é como se tal constante decrescesse com o número de infectados. 

 Combinando (3.1) e (3.2), obtêm-se: 

 

                                                                                                                   (3.3) 

 

Para analisar o comportamento dinâmico desse sistema, calculam-se os pontos de 

equilíbrio (as soluções estacionárias) e suas respectivas estabilidades [62]. 

{
 
 

 
 𝑑𝑆

𝑑𝑡
= �̇� = −𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) + 𝑏𝐼 − 𝑒𝑆 + 𝑔(𝑆 + 𝑝𝐼)(𝑃 − 𝐼 − 𝑆) = 𝑓1(𝑆, 𝐼)

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝐼̇ = 𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑏𝐼 − 𝑐𝐼 =  𝑓2(𝑆, 𝐼)                                                   
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3.2- Pontos de equilíbrio 

 

 Nos pontos de equilíbrio, tem-se que �̇� = 𝐼̇ = 0, ou seja: 

 

                                                                                                                                       (3.4) 

 

Portanto, 𝐼[𝑎𝑆(1 + 𝑞𝐼) − 𝑏 − 𝑐] = 0. Essa equação admite solução com I = 0 e com I ≠ 0.  

 Para o caso I = 0, tem-se de (3.4), que −𝑒𝑆 + 𝑔𝑆(𝑃 − 𝑆) = 0. Tal equação possui 

duas soluções possíveis: 𝑆 = 0  ou  𝑆 = 𝑃 −
𝑒

𝑔
 . 

 Essas soluções fornecem dois pontos de equilíbrio chamados de:  

 Cidade fantasma (“ghost city”): (𝑆𝑔, 𝐼𝑔, 𝑁𝑔) = (0, 0, 𝑃), em que todo o sistema vai 

para o estado vazio, ou seja, a população desaparece. 

 Livre de doença (“disease free”): (𝑆𝑓 , 𝐼𝑓 , 𝑁𝑓) = (𝑃 −
𝑒

𝑔
 , 0 ,

𝑒

𝑔
 ), que corresponde ao 

caso em que a população existe e está livre da doença. 

Para o caso endêmico, aquele em que I ≠ 0, tem-se que 𝑎𝑆(1 + 𝑞𝐼) − 𝑏 − 𝑐 = 0, ou seja: 

                                                                   (3.5) 

sendo:  

                                                          (3.6) 

 

Da equação para �̇� em (3.4), obtém-se: 

                                                                                                                         (3.7) 

 

{
�̇� = −a𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) + 𝑏𝐼 − 𝑒𝑆 + 𝑔(𝑆 + 𝑝𝐼)𝑁 = 0

𝐼̇ = 𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑏𝐼 − 𝑐𝐼 = 0                                 
 

𝑆𝑒𝑛𝑑 =
𝑏 + 𝑐

𝑎(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑)
=

𝑆0
1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑

 

𝑆0 ≡
𝑏 + 𝑐

𝑎
 

𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 +

𝑐

𝑔
− 𝑝𝑃] 𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − (𝑃 −
𝑒

𝑔
) 𝑆𝑒𝑛𝑑 = 0 
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cujas raízes reais e positivas fornecem o total de indivíduos infectados no estado de 

equilíbrio endêmico. Note que Send  é função de Iend   dada por (3.5). 

  

3.3- Estabilidade dos pontos de equilíbrio 

 

 Das funções f1(S, I) e f2(S, I) definidas em (3.3), tem-se que: 

 

                                                                                                (3.8) 

                                                                                                (3.9) 

                                                (3.10) 

                                                                      (3.11) 

 

Essas derivadas parciais são necessárias para se montar a matriz jacobiana, a partir da 

qual se determina a estabilidade das soluções de equilíbrio [22, 43]. 

A matriz jacobiana 𝑀 é dada por: 

𝑀 = (

𝜕𝑓1
𝜕𝑆

𝜕𝑓1
𝜕𝐼

𝜕𝑓2
𝜕𝑆

𝜕𝑓2
𝜕𝐼

) = 

= (
−𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆 − (1 + 𝑝)𝐼𝑔 −𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆 − 2𝑔𝑝𝐼

𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) 𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) − (𝑏 + 𝑐)
) 

 

e a estabilidade de um ponto de equilíbrio é determinada pelos autovalores λ dessa matriz, 

que são calculados a partir de 𝑑𝑒𝑡(𝑀 − 𝜆𝐼) = 0( é a matriz identidade) ou seja:  

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  −𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆 − (1 + 𝑝)𝐼𝑔 

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
= −𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆 − 2𝑔𝑝𝐼 

∂𝑓2
𝜕𝑆
=  𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
=  𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) − (𝑏 + 𝑐) 
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𝑑𝑒𝑡 (
−𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆 − (1 + 𝑝)𝐼𝑔 − 𝜆 −𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆 − 2𝑔𝑝𝐼

𝑎𝐼(1 + 𝑞𝐼) 𝑎𝑆(1 + 2𝑞𝐼) − (𝑏 + 𝑐) − 𝜆
)

= 0

 Um ponto de equilíbrio é assintoticamente estável quando a parte real de ambos 

autovalores é negativa; se houver pelo menos um autovalor com parte real positiva, então 

esse ponto de equilíbrio é instável [22, 43]. 

 

3.3.1- Estabilidade para o ponto de equilíbrio cidade fantasma 

 

 Para o ponto de equilíbrio (𝑆𝑔, 𝐼𝑔, 𝑁𝑔) = (0, 0, 𝑃), as derivadas parciais das funções 

f1 e f2 calculadas nesse ponto valem: 

 

                                                                 (3.12) 

                                                                 (3.13) 

                                                       (3.14) 

                                                       (3.15) 

 

Assim, ao ponto de equilíbrio cidade fantasma, corresponde a seguinte matriz jacobiana: 

 

𝑀𝑔 = (

𝜕𝑓1
𝜕𝑆

𝜕𝑓1
𝜕𝐼

𝜕𝑓2
𝜕𝑆

𝜕𝑓2
𝜕𝐼

) =  (
𝑔𝑃 − 𝑒 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃
0 −𝑏 − 𝑐

) 

 

sendo a estabilidade desse ponto de equilíbrio determinada pela equação característica 

det(Mg −Ou seja: 

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  𝑔𝑃 − 𝑒 

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
=  𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 

∂𝑓2
𝜕𝑆
=  0 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
= −𝑏 − 𝑐 
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𝑑𝑒𝑡 (
𝑔𝑃 − 𝑒 −  𝑏 + 𝑔𝑝𝑃

0 −𝑏 − 𝑐 − 
) = 0

 

de modo que (𝑔𝑃 − 𝑒 − )(− 𝑏 − 𝑐 − ) = 0. Portanto1 = – b – c < 0  e  2 = gP – e.                                                                          

 Definindo G0 ≡ gP – e = gSf, com Sf = P – e/g  (obtido anteriormente para o ponto de 

equilíbrio livre de doença, página 18), e analisando os sinais dos autovalores 1 e 2, tem-

se que esse ponto de equilíbrio é assintoticamente estável se  1 < 0 e 2 < 0, o que ocorre 

quando G0 < 0. Caso contrário, o ponto de equilíbrio é instável. Portanto, se Sf > 0, então 

o ponto de equilíbrio cidade fantasma é instável. Tomando P = 1 (fator de normalização 

da população), percebe-se que a solução cidade fantasma é instável se g > e ; isto é, se 

a constante de taxa de nascimento é maior do que a constante de taxa de morte natural. 

 

3.3.2- Estabilidade para o ponto de equilíbrio livre de doença 

 

 Para o ponto de equilíbrio (𝑆𝑓 , 𝐼𝑓 , 𝑁𝑓) = (𝑃 −
𝑒

𝑔
 , 0 ,

𝑒

𝑔
 ),  obtêm-se de (3.8)-(3.11): 

                                                                 (3.16) 

                                                                           (3.17) 

                                    (3.18) 

                                                                 (3.19) 

 

De modo que, para o ponto de equilíbrio livre de doença, a matriz jacobiana se torna: 

 

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  −𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆𝑓 

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
=  −𝑎𝑆𝑓 + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆𝑓 

𝜕𝑓2
𝜕𝑆
=  0 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
= a𝑆𝑓 − 𝑏 − 𝑐 
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𝑀𝑓 = (

𝜕𝑓1
𝜕𝑆

𝜕𝑓1
𝜕𝐼

𝜕𝑓2
𝜕𝑆

𝜕𝑓2
𝜕𝐼

) == (
−𝑔𝑆𝑓 −𝑎𝑆𝑓 + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆𝑓
0 𝑎𝑆𝑓 − (𝑏 + 𝑐)

) 

 

e a estabilidade do ponto de equilíbrio é determinada pelos seus autovalores, obtidos de: 

 

𝑑𝑒𝑡 (
−𝑔𝑆𝑓 − 𝜆 −𝑎𝑆𝑓 + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆𝑓

0 𝑎𝑆𝑓 − (𝑏 + 𝑐) − 𝜆
) = 0

 

Como (−𝑔𝑆𝑓 − )(a𝑆𝑓 − 𝑏 − 𝑐 − ) = 0, então:  

                               λ1 = −𝑔𝑆𝑓   e  𝜆2 = 𝑎𝑆𝑓 − (𝑏 + 𝑐) → 𝜆2 = (𝑏 + 𝑐)(𝑅0 − 1) 

sendo 𝑅0 ≡ 
𝑆𝑓

𝑆0
  o fator de reprodutividade basal desse sistema. 

 Os sinais desses autovalores estão relacionados aos sinais de Sf . Quando Sf < 0 

(uma solução biologicamente sem sentido), então 1 > 0 e esse ponto de equilíbrio é 

instável.  Quando Sf > 0, então 1 < 0 e deve-se analisar o sinal de 2. A solução de 

equilíbrio livre de doença é assintoticamente estável para 2 < 0 ; ou seja, se 0 < R0 < 1.  

 

3.3.3- Estabilidade para o ponto de equilíbrio endêmico 

 

Para uma maior clareza no estudo da estabilidade do ponto de equilíbrio endêmico, 

são analisados alguns casos particulares antes da análise do caso mais geral. 

 Caso particular 1. Nesse caso, não há efeito de saturação (q = 0) e os 

infectados não se reproduzem (p = 0). 

De (3.5), obtém-se: 𝑆𝑒𝑛𝑑 =
𝑆0

1+𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑
= 𝑆0. 
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De (3.7): 𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 +

𝑐

𝑔
− 𝑝𝑃] 𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − (𝑃 −
𝑒

𝑔
) 𝑆𝑒𝑛𝑑 = 0. 

Essa equação possui uma única solução real e positiva com R0 > 1 (para o ponto de 

equilíbrio endêmico), dada por:  

                                                                                                                                     (3.20) 

 

De (3.8)- (3.11): 

                                                        (3.21) 

                                                       (3.22) 

                                    (3.23) 

                                                       (3.24) 

 

e a matriz jacobiana é dada por: 

 

𝑀𝑒 = (

𝜕𝑓1
𝜕𝑆

𝜕𝑓1
𝜕𝐼

𝜕𝑓2
𝜕𝑆

𝜕𝑓2
𝜕𝐼

) = (
−𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆0
− 𝑔𝑆0 −𝑐 − 𝑔𝑆0

𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 0

)



Considerando que a matriz Me  é uma matriz quadrada 2×2, pode-se determinar a 

estabilidade do ponto de equilíbrio endêmico analisando os sinais do traço e o do 

determinante da matriz [43]. Ou seja, tome 𝑀 = (
𝑟 𝑠
𝑡 𝑢

) uma matriz quadrada 2×2. Os 

seus autovalores λ  são dados por: 

 

 

𝑑𝑒𝑡(𝑀 − 𝜆𝐼) = 0 → 𝑑𝑒𝑡 (
𝑟 − 𝜆 𝑠
𝑡 𝑢 − 𝜆

) = 0 

𝐼𝑒𝑛𝑑 =
𝑆0
2

𝑆0 +
𝑐
𝑔

(𝑅0 − 1) 

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  −𝑏

𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆0
− 𝑔𝑆0 

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
=  −𝑐 − 𝑔𝑆0 

𝜕𝑓2
𝜕𝑆
=  𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
= 0 



24 

 

 

 

Logo: 

 

(𝑟 − 𝜆)(𝑢 − 𝜆) − 𝑡𝑠 = 0 → 𝜆2 − (𝑟 + 𝑢)𝜆 + 𝑟𝑢 − 𝑡𝑠 = 0 

 

cujas raízes são: 

 

 

𝜆1,2 =
(𝑟 + 𝑢) ± √(𝑟 + 𝑢)2 − 4(𝑟𝑢 − 𝑡𝑠)

2
 

 

 

Repare que se pode reescrever a equação acima como: 

 

 

𝜆1,2 =
𝑇 ± √𝑇2 − 4∆

2
 

 

sendo 𝑇 = 𝑟 + 𝑢  o traço da matriz M e ∆ = 𝑟𝑢 − 𝑡𝑠 o seu determinante.  

Portanto, se ∆< 0, as raízes são reais e têm sinais trocados, pois 𝑇 < √𝑇2 − 4∆ , e 

o ponto de equilíbrio é instável.  

 

Se ∆> 0: 

i. se 𝑇2 − 4∆ < 0, os autovalores são complexos conjugados e, para que o ponto de 

equilíbrio seja assintoticamente estável, deve-se ter Re(𝜆1,2) < 0, o que ocorre para  

𝑇 < 0. 

ii. se 𝑇2 − 4∆ > 0, os autovalores são reais e possuem mesmo sinal, pois  𝑇 >

√𝑇2 − 4∆, de modo que, para que sejam negativos, basta que 𝑇 < 0. 

Resumindo: para que o ponto de equilíbrio seja assintoticamente estável, deve-se ter 

𝑇 < 0 e ∆> 0. 

Dessa forma, o ponto de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável se 

𝑇𝑟(𝑀𝑒) < 0  e 𝑑𝑒𝑡(𝑀𝑒) > 0. 
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Calculando o traço de Me  utilizando (3.4), chega-se a: 

 

                                                    (3.25) 

 

Como Iend > 0, então 𝑇𝑟(𝑀𝑒) < 0. 

Calculando o determinante de Me , chega-se a: 

                                                       (3.26) 

Como 𝑇𝑟(𝑀𝑒) < 0 e 𝑑𝑒𝑡(𝑀𝑒) > 0, o ponto de equilíbrio endêmico no caso particular 1, em 

que 𝑝 = 𝑞 = 0, é um nó ou foco assintoticamente estável para R0 > 1. 

 Caso particular 2. Nesse caso, toma-se q < 0 e impõe-se que os infectados 

não se reproduzem (p = 0). 

De (3.5): 𝑆𝑒𝑛𝑑 =
𝑆0

1+𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑
 e como q < 0, então 𝑆𝑒𝑛𝑑 > 𝑆0. 

De (3.7):  

(𝑆𝑒𝑛𝑑 +
𝑐

𝑔
) 𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑓 = 0 

chega-se a: 

                                                                 (3.27) 

 

com: 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     (3.28) 

𝑇𝑟(𝑀𝑒) = −𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆0
− 𝑔𝑆0 

𝑑𝑒𝑡(𝑀𝑒) =  𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(𝑐 + 𝑔𝑆0) > 0 

𝐼𝑒𝑛𝑑
3 + 𝑎1𝐼𝑒𝑛𝑑

2 + 𝑎2𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑎3 = 0 

{
  
 

  
 𝑎1 =

𝑔𝑆0 + 2𝑐

𝑞𝑐
< 0                                  pois 𝑞 < 0

𝑎2 =
1

𝑐𝑞2
(𝑐 + 𝑔𝑆0(1 − 𝑞𝑆𝑓)) > 0       se 𝑆𝑓 > 0

𝑎3 =
𝑔𝑆0

2

𝑐𝑞2
(1 − 𝑅0) < 0                            se 𝑅0 > 1
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A equação (3.27) pode ser assim reescrita:  

                                                                         (3.29) 

Pela regra dos sinais de Descartes [35], como há três trocas de sinais nos 

coeficientes desse polinômio, tal polinômio pode ter uma ou três raízes reais positivas. Ou 

seja, há pelo menos um ponto de equilíbrio endêmico real e positivo. 

 

Ainda, de (3.8)-(3.11): 

                                                                                                                         (3.30) 

                                                                                                       (3.31) 

                                                                 (3.32) 

                                                                             (3.33) 

 

e a matriz jacobiana correspondente é dada por: 

𝑀𝑒 = (

𝜕𝑓1
𝜕𝑆

𝜕𝑓1
𝜕𝐼

𝜕𝑓2
𝜕𝑆

𝜕𝑓2
𝜕𝐼

) == (
−a𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 −𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑏 − 𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑

𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) 𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − (𝑏 + 𝑐)
)

 

o traço de Me  é: 

𝑇 = −a𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 +  𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − (𝑏 + 𝑐) 

ou seja, 𝑇 = −𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 −
𝑏𝐼𝑒𝑛𝑑

𝑆𝑒𝑛𝑑
+ 𝑎𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝐼𝑒𝑛𝑑. Como Send e Iend são positivos, o traço é negativo 

para q < 0. 

 

 

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  −a𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑      

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
=  −𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑏 − 𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 

𝜕𝑓2
𝜕𝑆
=  𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
= 𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − (𝑏 + 𝑐) 

𝐼𝑒𝑛𝑑
3 − |𝑎1|𝐼𝑒𝑛𝑑

2 + 𝑎2𝐼𝑒𝑛𝑑 − |𝑎3| = 0
= 0 
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O determinante de Me  é: 

∆= [−a𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑](𝑎𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝐼𝑒𝑛𝑑)

− (𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑))[−𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑏 − 𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑] 

ou: 

∆= 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 [𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑(𝑆𝑓 − 2𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝐼𝑒𝑛𝑑) +
𝑆0
𝑆𝑒𝑛𝑑

(
𝑐

𝑔
+ 𝑆𝑒𝑛𝑑)] 

usando (3.7) e considerando p = 0, chega-se a: 

𝑆𝑒𝑛𝑑
2 + 𝑆𝑒𝑛𝑑(𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓) +

𝑐

𝑔
𝐼𝑒𝑛𝑑 = 0 

ou seja: 

𝑆𝑒𝑛𝑑 =
1

2
[−(𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓) ± √(𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓)

2
−
4𝑐

𝑔
𝐼𝑒𝑛𝑑] 

chamando 𝑅1 ≡ √(𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓)
2
−
4𝑐

𝑔
𝐼𝑒𝑛𝑑 , obtém-se: 

2𝑆𝑒𝑛𝑑 = −(𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓) ± 𝑅1 

 

assim, 2𝑆𝑒𝑛𝑑 + 𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓 = 𝑅1 e R1 é positivo, de modo que: 

∆= 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 [−𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝑅1 +
𝑆0
𝑆𝑒𝑛𝑑

(
𝑐

𝑔
+ 𝑆𝑒𝑛𝑑)] 

como q < 0, o determinante é positivo. 

Como o traço é negativo e o determinante é positivo, o ponto de equilíbrio endêmico 

é assintoticamente estável para 𝑅0 > 1 no caso particular 2, em que 𝑝 = 0 e 𝑞 < 0. 
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 Caso particular 3. Nesse caso, q = 0  e 0 < p ≤ 1 ; assim, assume-se que 

ao menos uma parcela dos infectados pode ter filhos. 

De (3.5): 𝑆𝑒𝑛𝑑 =
𝑆0

1+𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑
= 𝑆0. 

Considere (3.7): 𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆0 +

𝑐

𝑔
− 𝑝𝑃] 𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆0

2 − 𝑆𝑓𝑆0 = 0. 

Definindo 𝑆′ ≡ 𝑝𝑃 −
𝑐

𝑔
 , obtém-se: 

                                                                                                                                     (3.34) 

 

Definindo 𝑅2 ≡ √[(1 + 𝑝)𝑆0]2 + 4𝑝𝑆0
2(𝑅0 − 1) , então R2 é positivo para R0 > 1, o 

que fornece uma única raiz positiva, dada por: 

2𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑 = 𝑆
′ − (1 + 𝑝)𝑆0 + 𝑅2 

de (3.8)-(3.11): 

                                                                                              (3.35) 

                                                                                                  (3.36) 

                                                (3.37) 

                                                                           (3.38) 

O traço da matriz jacobiana vale: 

𝑇 = −𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆0 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 

de (3.3): 

𝑓1(𝑆, 𝐼) = −𝑎𝑆𝐼(1 + 𝑞𝐼) + 𝑏𝐼 − 𝑒𝑆 + 𝑔(𝑆 + 𝑝𝐼)(𝑃 − 𝐼 − 𝑆) = 0 

 

 

𝐼𝑒𝑛𝑑 =
1

2𝑝
{𝑆′ − (1 + 𝑝)𝑆0 ±√[(1 + 𝑝)𝑆0]2 + 4𝑝𝑆0

2(𝑅0 − 1)} 

𝜕𝑓1
𝜕𝑆
=  −𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆0 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 

𝜕𝑓1
𝜕𝐼
= −𝑎𝑆0 + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆0 − 2𝑔𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑 

 

 

∂𝑓2
𝜕𝑆
=  𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 

𝜕𝑓2
𝜕𝐼
=  𝑎𝑆0 − (𝑏 + 𝑐) = 0 
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como q = 0 e Send = S0, obtém-se: 

−𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 𝑔𝑆0 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 = −𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆0

 

e o traço pode ser reescrito como: 𝑇 = −𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑

𝑆0
− 𝑔𝑆0, ou seja, T < 0. 

O determinante da matriz é: 

∆= (−𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑒 + 𝑔𝑃 − 2𝑔𝑆0 − 𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑). 0 −  𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑[−𝑎𝑆0 + 𝑏 + 𝑔𝑝𝑃 − 𝑔(1 + 𝑝)𝑆0 − 2𝑔𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑]

= −𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑{𝑔𝑆
′ − 𝑔[2𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑝)𝑆0]} = −𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑[𝑔𝑆

′ − 𝑔(𝑆′ + 𝑅2)]

= 𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑𝑅2 > 0 

 

Assim, o determinante é positivo. Logo, como o traço é negativo e o determinante 

é positivo, o ponto de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável para R0 > 1, para o 

caso particular 3, quando 𝑞 = 0 e 0 < 𝑝 ≤ 1. 

 Caso particular 4. Nesse caso, q = 0, p = 1 e c = e ; ou seja, tem-se uma 

doença pouco letal (pois a constante de taxa associada à morte pela doença 

é igual à constante de taxa associada à morte por outras causas), como, por 

exemplo, gonorreia e clamídia. Ainda, essa doença não afeta a reprodução 

(já que p=1). 

Como 𝑆′ = 𝑝𝑃 −
𝑐

𝑔
  para esse caso e c = e, então 𝑆′ = 𝑝𝑃 −

𝑐

𝑔
= 𝑝𝑃 −

𝑒

𝑔
= 𝑆𝑓 . 

 

E como:  

𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆0 − S′]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆0

2 − 𝑆𝑓𝑆0 = 0 

𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [2𝑆0 − 𝑆𝑓]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆0

2 − 𝑆𝑓𝑆0 = 0 

então:  
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𝐼𝑒𝑛𝑑 =
1

2
{−2𝑆0 + 𝑆𝑓 ±√(2𝑆0 − 𝑆𝑓)

2
− 4𝑆0

2 + 4𝑆0𝑆𝑓}

=
1

2
{−2𝑆0 + 𝑆𝑓 ±√4𝑆0

2 − 4𝑆0𝑆𝑓 + 𝑆𝑓
2 − 4𝑆0

2 + 4𝑆0𝑆𝑓} =
1

2
(−2𝑆0 + 𝑆𝑓 ± 𝑆𝑓)

= 𝑆𝑓 − 𝑆0 

de modo que:       

                                                                          (3.39) 

 

Logo, há um estado de equilíbrio endêmico para R0 > 1 e, de acordo com o caso 

anterior, o traço é negativo e o determinante positivo, de modo que esse ponto de 

equilíbrio é assintoticamente estável, nesse caso em que 𝑞 = 0, 𝑝 = 1 e 𝑐 = 𝑒.   

 

 Caso particular 5. Nesse caso q ≠ 0, p = 1 e c = e, o que representa uma 

doença pouco letal com possível heterogeneidade na distribuição espacial, 

pois q ≠ 0. 

Como 𝑆′ = 𝑝𝑃 −
𝑐

𝑔
 para esse caso e c = e, então 𝑆′ = 𝑝𝑃 −

𝑐

𝑔
= 𝑝𝑃 −

𝑒

𝑔
= 𝑆𝑓. 

E como:  

𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − S′]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆𝑓𝑆𝑒𝑛𝑑 = 0 

𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [2𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆𝑓𝑆𝑒𝑛𝑑 = 0 

então:  

𝐼𝑒𝑛𝑑 =
1

2
{−2𝑆𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑓 ±√(2𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓)

2
− 4𝑆𝑒𝑛𝑑

2 + 4𝑆𝑒𝑛𝑑𝑆𝑓} =  
1

2
(−2𝑆𝑒𝑛𝑑 + 2𝑆𝑓) 

ou seja:  

                                             (3.40) 

𝐼𝑒𝑛𝑑 = 𝑆𝑓 − 𝑆0 = 𝑆0(𝑅0 − 1) 

𝑆𝑓 = 𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑒𝑛𝑑 
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de modo que o número total de indivíduos não é influenciado pela doença; isto é, o número 

de suscetíveis mais o número de infectados no caso endêmico é igual ao número que 

haveria de suscetíveis no caso em que a região estivesse livre de doença. 

 

 Caso geral. Nesse caso, q ≠ 0  e p ≠ 0. 

Como 𝑆𝑒𝑛𝑑 =
𝑆0

1+𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑
, então: 

𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆0 − S′]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆0

2 − 𝑆𝑓𝑆0 = 0 

Substituindo Send  na equação para Iend , chega-se a: 

                                                                           (3.41) 

 

com: 

 

                                                                                                                                     (3.42) 

 

 

Assim, como a0  é positivo e a4  é negativo para R0 > 1, há pelo menos uma troca 

de sinal e, pela regra de sinais de Descartes, conclui-se que há pelo menos uma raiz real 

positiva. Portanto, há pelo menos um ponto de equilíbrio endêmico (Iend > 0) para o caso 

geral. 

Calculando o traço da matriz jacobiana para o caso geral, obtém-se:                 

                                                                                                                                     (3.43) 

 

dessa relação, conclui-se que o traço é negativo quando q é negativo. 

𝑎0𝐼𝑒𝑛𝑑
4 + 𝑎1𝐼𝑒𝑛𝑑

3 + 𝑎2𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + 𝑎3𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑎4 = 0 

𝑎0 = 𝑝𝑞
2 > 0 

𝑎1 = 𝑞(2𝑝 − 𝑞𝑆
′) 

𝑎2 = 𝑝 + (1 + 𝑝)𝑞𝑆0 − 2𝑞𝑆
′ 

𝑎3 = (1 + 𝑝)𝑆0 − 𝑆
′ − 𝑞𝑆0𝑆𝑓 

𝑎4 = 𝑆0
2(1 − 𝑅0) < 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅0 > 1 

𝑇 = −𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑔𝑃 − 𝑒 − 2𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 − (1 + 𝑝)𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑)

− (𝑏 + 𝑐) =  −𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆𝑒𝑛𝑑

− 𝑔𝑝
𝐼𝑒𝑛𝑑
𝑆𝑒𝑛𝑑

(𝑃 − 𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑎𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝐼𝑒𝑛𝑑 
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O determinante é dado por: 

                                                                                    (3.44) 

 

de 𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑
2 + [(1 + 𝑝)𝑆0 − S′]𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆0

2 − 𝑆𝑓𝑆0 = 0, obtém-se: 

𝐼𝑒𝑛𝑑 =
1

2𝑝
{−(1 + 𝑝) + 𝑆′ ± √[(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆′]2 − 4𝑝(𝑆𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆𝑓𝑆𝑒𝑛𝑑)} 

ou seja:  

                                                       (3.45) 

 

com 𝑅 ≡ √[(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆′]2 − 4𝑝(𝑆𝑒𝑛𝑑
2 − 𝑆𝑓𝑆𝑒𝑛𝑑). Obtém-se também que: 

𝑆𝑒𝑛𝑑 =
1

2
{−(1 + 𝑝)𝐼𝑒𝑛𝑑 + 𝑆𝑓 ±√[(1 + 𝑝)𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓]

2
− 4(𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆′𝐼𝑒𝑛𝑑)} 

 

ou seja: 

                                                       (3.46) 

com �̃� ≡ √[(1 + 𝑝)𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓]
2
− 4(𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑

2 − 𝑆′𝐼𝑒𝑛𝑑). 

Substituindo (3.35) e (3.36) em (3.34), o determinante fica assim escrito: 

                                                                                                        (3.47) 

 

dessa relação, constata-se que o determinante é positivo se q  é negativo.  

∆= [−𝑎𝐼𝑒𝑛𝑑(1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑞𝑃 − 𝑒 − 2𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 − (1 + 𝑝)𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑][𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑(1 + 2𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑)

− (𝑏 + 𝑐)] = [𝑆𝑓 − 2𝑆𝑒𝑛𝑑 − (1 + 𝑝)𝐼𝑒𝑛𝑑]𝑎𝑔𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝐼𝑒𝑛𝑑 

2𝑝𝐼𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆
′ = 𝑅 

2𝑆𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑝)𝐼𝑒𝑛𝑑 − 𝑆𝑓 = �̃� 

∆= 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑[−�̃�𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑)𝑅] = 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑 [−�̃�𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 +
𝑆0
𝑎𝑆𝑒𝑛𝑑

𝑅] 
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Assim, para o caso geral, o ponto de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável 

para R0 > 1 e q < 0, pois com essas restrições o traço é negativo e o determinante é 

positivo.  

 

 

 Resumo dos resultados analíticos 

Analisando as expressões anteriores para o caso endêmico, podem-se tirar algumas 

conclusões baseadas nos valores dos parâmetros q  e p : 

1) Para 𝑞 = 0 e 𝑝 ∈ [0,1], o traço 𝑇 = −𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑

𝑆𝑒𝑛𝑑
(𝑃 − 𝐼𝑒𝑛𝑑) é negativo e o 

determinante ∆= 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑𝑅 é positivo se R > 0, isto é, se R0 > 1, pois para q = 0 , 𝑅 =

√[(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆′]2 − 4𝑝(𝑆𝑒𝑛𝑑
2 − 𝑆𝑓𝑆𝑒𝑛𝑑) = √[(1 + 𝑝)𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑆′]2 − 4𝑝𝑆𝑒𝑛𝑑

2 (1 − 𝑅0) 

que é positivo quando R0 >1. Portanto, se o traço é negativo e o determinante é 

positivo, o ponto de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável. 

2) Quando 𝑞 > 0 e 𝑝 ∈ [0,1] o traço pode ser positivo e o determinante pode ser 

negativo, de modo que o ponto de equilíbrio pode ser instável mesmo com R0 > 1. 

3) Se 𝑞 < 0 e 𝑝 ∈ [0,1] e R0 > 1, sempre há um estado de equilíbrio endêmico com 

coordenadas positivas, e como o traço é negativo e o determinante positivo, esse 

ponto de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável. Para R0 = 1, o sistema 

apresenta uma bifurcação transcrítica [22, 43], pois o estado de equilíbrio livre de 

doença é assintoticamente estável para 0 < R0 < 1 e instável para R0 > 1, e o ponto 

de equilíbrio endêmico é assintoticamente estável quando R0 > 1, havendo, 

portanto, uma troca de condições de estabilidade em torno do valor crítico R0 = 1. 

4) Para 𝑞 > 0 o traço 𝑇 = −𝑔𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑏
𝐼𝑒𝑛𝑑

𝑆𝑒𝑛𝑑
− 𝑔𝑝

𝐼𝑒𝑛𝑑

𝑆𝑒𝑛𝑑
(𝑃 − 𝐼𝑒𝑛𝑑) + 𝑎𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑𝐼𝑒𝑛𝑑 pode ser 

igual a zero e o determinante ∆= 𝑎𝑔𝐼𝑒𝑛𝑑[−�̃�𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑞𝐼𝑒𝑛𝑑)𝑅] pode ser 

negativo, de modo que o sistema pode apresentar uma bifurcação de Hopf [22, 43] 

e levar a um ciclo limite, gerando uma solução oscilatória, o que corresponde à 

ocorrência de surtos periódicos da infecção que afeta a população. 
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3.4 – Simulações numéricas 

 

Para ilustrar as condições para estabilidade dos pontos de equilíbrio, obtidas na 

seção anterior, são apresentadas algumas simulações numéricas. Como estado inicial do 

sistema, considerou-se I(0) = 0,05; S(0) = 0,45 e N(0) = 0,50, ou seja, 10% da população 

estão inicialmente infectados, 90% suscetível, de modo que metade da capacidade 

populacional está sendo utilizada (a população pode dobrar de tamanho, já que metade 

do espaço disponível está vazio). Numericamente, verificou-se que a solução atratora 

atingida independe da condição inicial do sistema. Assim, quando um ponto de equilíbrio 

é assintoticamente estável, de acordo com as condições deduzidas na seção anterior, ele 

é, na verdade, globalmente assintoticamente estável [22, 43], pois é atingido a partir de 

qualquer condição inicial. Tomou-se P = 1 (uma normalização da quantidade de 

indivíduos), de maneira que os valores de S(t), I(t) e N(t) representam porcentagens. 

Os valores dos parâmetros utilizados nas simulações via EDO foram obtidos das 

simulações equivalentes feitas com o modelo baseado em ACP, sendo calculados a partir 

dos valores médios das probabilidades de transição de estados, conforme descrito na 

seção 4.3. 

As coordenadas do ponto de equilíbrio cidade fantasma são (Sg, Ig, Ng) = (0, 0, 1) e 

a condição para estabilidade é 𝐺0 = 1 − 
𝑒
𝑔⁄ < 0; de modo que o ponto de equilíbrio é  

assintoticamente estável quando 𝑔 < 𝑒, ou seja, quando a constante de taxa de 

nascimento for menor do que a constante de taxa de morte, não dependendo dos demais 

parâmetros. Foram utilizados os seguintes valores para os parâmetros: a = 0,27; b = 0,01; 

c = 0,1; e = 0,04; g = 0,0332 e p = q = 0.  Note que 𝑔 < 𝑒.  O resultado da simulação é 

apresentado na figura (3.1), em que se vê que o sistema vai para o ponto de equilíbrio em 

que só restam espaços vazios. 
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As coordenadas do ponto de equilíbrio livre de doença são (Sf, If, Nf) = (1 – e/g, 0, 

e/g) a condição para esse ponto de equilíbrio ser assintoticamente estável é:  g > e  e    

0 <  𝑅0 < 1. Foram utilizados os seguintes valores: a = 0,51; b = 0,5; c = 0,2; e = 0,0009;    

g = 0,0771  e p = q = 0.  Note que g > e  e R0 = 0,056 < 1. O resultado da simulação é 

exibido na figura (3.2), na qual se observa a convergência para uma solução estacionária 

sem doentes. 

Para os casos em que há ponto de equilíbrio endêmico, isto é, há persistência da 

doença, foram simuladas algumas situações para ilustrar a influência dos parâmetros p  e 

q. Inicialmente, foi considerado o caso em que p = q = 0, ou seja, um indivíduo infectado 

não pode ter filhos e a população está supostamente distribuída homogeneamente. Para 

essa situação, o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável para R0 > 1. Os valores 

dos parâmetros escolhidos foram: a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; e = 0,0002; g = 0,0823, de 

modo que R0 = 2,49 > 1 (portanto o ponto de equilíbrio livre de doença é instável), e 

resolvendo numericamente a equação (3.20), obtêm-se Iend = 0,59 e Send = 0,40. Esse 

resultado pode ser comprovado na figura (3.3). 

  

Figura 3.1: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I 
(sólida) e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio cidade fantasma, com a = 0,27;         
b = 0,01; c = 0,1; e = 0,04; g = 0,0332; q = p = 0. 
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A seguir, mostra-se uma simulação com p = 1 e q = 0. Os demais valores de 

parâmetros foram mantidos em relação à figura anterior, isto é, a = 1,251; b = 0,5;                         

c = 0,0003; e = 0,0002; g = 0,0823, de modo que R0 = 2,49 > 1. Resolvendo numericamente 

a equação (3.34), obtêm-se Iend = 0,60 e Send = 0,40, como observado na figura (3.4). Note 

que houve um pequeno aumento na quantidade de infectados em relação ao caso p = 0. 

Figura 3.2: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I 
(sólida) e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio livre de doença, com a = 0,51;           
b = 0,01; c = 0,1; e = 0,0009; g = 0,0771; q = p = 0. 

Figura 3.3: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) 
e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio endêmico, com a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; 
e = 0,0002; g = 0,0823; q = p = 0. 
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A seguir, são usados os mesmos valores dos parâmetros do caso anterior tomando, 

agora, q ≠ 0, ou seja, a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; e = 0,0002; g = 0,0823;  p = 1 e                        

q = 0,306. Essa simulação corresponde à figura (3.5). 

 

 

 

 

Figura 3.4: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) 
e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio endêmico, com a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; 
e = 0,0002; g = 0,0823; q = 0 e  p = 1. 

Figura 3.5: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) 
e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio endêmico, com a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; 
e = 0,0002; g = 0,0823; q = 0,306 e  p = 1. 



38 

 

Dessa figura, e a partir da solução numérica da equação (3.41), vê-se que no 

equilíbrio a porcentagem de infectados é de 66%, um número maior que no caso anterior 

em que a porcentagem foi de 60%. Assim, a presença da não homogeneidade, com q >0, 

aumentou a porcentagem de infectados no equilíbrio. 

 Na próxima simulação, ilustra-se o efeito de tornar o parâmetro q negativo. Os 

outros parâmetros se mantêm iguais aos casos anteriores, só que, agora, q = -1,142. 

Conforme pode ser visto na figura (3.6) a percentagem de infectados caiu, de 59% no 

caso em que q = 0 para 34% no caso em que q = -1,142.  

 

 

 

Finalmente, ilustra-se a dinâmica do modelo com valores dos parâmetros que 

levam à existência de um ciclo limite assintoticamente estável, que é uma solução 

oscilatória atratora. Os valores dos parâmetros utilizados na simulação são: a = 0,3;                 

b = 0,01; c = 0,1; e = 0,01; g = 0,02; p = 1 e q = 7. Para esses valores, a equação (3.41) se 

escreve assim: 49(Iend)4 + 210(Iend)3 + 62(Iend)2 + 3,5Iend – 0,05 = 0, que possui uma única 

raiz real positiva, Iend = 0,01. O ponto de equilíbrio correspondente é (Send; Iend; Nend) = 

(0,34; 0,01; 0,65), que é instável, pois T = 0,0005 > 0 e  = 0,0003 > 0. Nesse caso, I(t) 

converge para uma oscilação autossustentada, como pode ser visto na figura (3.7). Note 

que, variando o valor do parâmetro q, pode ocorrer uma bifurcação de Hopf. 

Figura 3.6: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) 
e N (pontilhada), para o ponto de equilíbrio endêmico, com a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; 
e = 0,0002; g = 0,0823; q = -1,142 e p = 1. 
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No próximo capítulo, procuram-se reproduzir esses mesmos comportamentos 

usando um modelo baseado em ACP. Nesse próximo capítulo, justificam-se os valores 

numéricos usados nas simulações apresentadas neste capítulo. 

  

Figura 3.7: Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada), para o regime oscilatório com a = 0,3; b = 0,01; c = 0,1; e = 0,01; g = 0,02; p = 1 e q =7. 
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Capítulo 4 

O modelo SISN utilizando ACP 

Autômatos celulares (ACs) foram propostos inicialmente por John von Neumann, 

na década de 1940, como uma possível forma de realizar computação espacialmente 

distribuída. Posteriormente, ACs passaram a ser usados em estudos de sistemas 

complexos [70], nos quais se investiga como comportamentos dinâmicos complexos 

podem emergir quando entidades acopladas interagem a partir de regras locais simples. 

ACs são sistemas dinâmicos de estado, tempo e espaço discretos, definidos em 

um reticulado de dimensão n  (em geral, n=1, 2, 3 ) em que cada célula pode assumir um 

número finito de estados, sendo que cada uma delas só pode estar em um desses estados 

a cada instante t. O estado de uma célula em um passo de tempo t + 1 depende dos 

estados dessa célula e de suas vizinhas no passo de tempo t, e das regras de transição 

de estados. Essas regras podem ser deterministas ou probabilistas. No nosso modelo 

epidemiológico, usa-se um ACP (autômato celular probabilista) com reticulado 

bidimensional (n=2 ). 

A vizinhança de uma célula é definida por ela mesma e pelas v  células vizinhas a 

ela, isto é, as células com as quais está conectada. Vizinhanças regulares comumente 

adotadas são as vizinhanças em cruz e de Moore. A figura (4.1) ilustra essas vizinhanças 

em raio um. 

 

 

 

 

 

Na vizinhança em cruz, os vizinhos são as células a norte, a sul, a leste e a oeste; 

na vizinhança de Moore, os vizinhos são aqueles pertencentes a uma matriz quadrada 

centrada na célula considerada. Há trabalhos em que os vizinhos não estão fisicamente 

(a) (b)
 

Fig. 4.1 – Vizinhanças em cruz (a) e de Moore (b) de raio unitário. 
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ao redor da célula em questão [56-58]. Em geral, essas vizinhanças são irregulares, 

formadas a partir de regras aleatórias de construção. Aqui, usa-se vizinhança regular de 

Moore de raio unitário. 

 As condições de contorno de um AC especificam quais são as vizinhas das células 

nas bordas do reticulado. Neste trabalho, são usadas condições de contorno periódicas; 

isto é, as células da borda superior do reticulado se conectam com as da borda inferior e, 

as da lateral esquerda se conectam com as da lateral direita, e vice-versa, formando assim 

uma superfície toroidal [42, 56-58]. Com isso, todas as células possuem o mesmo número 

de vizinhos, eliminando os efeitos de borda. 

 

 

 

 

 

Assim como nos modelos epidemiológicos baseados em EDO, nos modelos 

epidemiológicos baseados em AC também se divide a população em estados (grupos). 

Cada célula do AC, que representa um indivíduo da população, deve estar em um desses 

estados, a cada passo de tempo. Usualmente, os estados que os indivíduos podem estar 

são: E (exposto/latente), I (infectado), R (removido ou recuperado), S (suscetível), V 

(vacinado), etc. Em geral, nos modelos epidemiológicos baseados em AC, empregam-se 

reticulados bidimensionais. A definição da vizinhança e das condições de contorno são 

aspectos fundamentais na criação do modelo, pois elas determinam a topologia da rede 

de contatos sociais pela qual se dá a propagação da doença, ou seja, a maneira como 

acontece a interação entre os indivíduos da população. 

Para ilustrar melhor a ideia da modelagem por AC, considere como exemplo o 

modelo de Kermack e McKendrick [33], que consiste do sistema (2.5) de EDO. Em termos 

de AC, esse modelo pode ser assim representado. A cada passo de tempo, um indivíduo 

suscetível pode se tornar infectado com probabilidade Pinfecção , probabilidade essa que é 

 

Fig 4.2 – Reticulado de AC bidimensional, com condições de contorno periódicas, formando um toróide. 
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função do grau de infectividade da doença e da quantidade de vizinhos infectados. Ainda, 

a cada passo do tempo, um indivíduo infectado pode ser curado ou morrer (tornar-se 

removido) com probabilidade Premoção , que é uma constante. Essas transições podem ser 

representadas da seguinte maneira: 

                                                                                   

       (4.1) 

 

  Quando essas regras de transição são aplicadas simultaneamente a cada célula 

do reticulado, pode-se obter uma evolução temporal da quantidade de indivíduos em cada 

estado que é semelhante àquelas obtidas pela resolução numérica das EDO dadas pelo 

sistema (2.5). Para isso, é preciso relacionar adequadamente os valores dos parâmetros 

a e b do modelo em EDO com os valores das probabilidades Pinfecção  e Premoção do modelo 

em ACP. Esse relacionamento é explicado a seguir, para o nosso modelo epidemiológico. 

Neste capítulo, é proposto um modelo baseado em ACP com reticulado 

bidimensional, condições de contorno periódicas e vizinhança de Moore de raio um, a fim 

de reproduzir os comportamentos dinâmicos mostrados no capítulo anterior. Há desafios 

na implementação desse ACP. 

 

4.1 – Descrição do modelo 

  

Cada célula do reticulado representa um espaço que pode ser ocupado por um 

único indivíduo. Cada célula está, a cada passo de tempo t, em um de três estados: 

suscetível (S ), infectado (I ) ou não ocupado (N ). Uma célula no estado N  passa para o 

estado S  quando ocorre o nascimento de um indivíduo suscetível. Uma célula no estado 

I  passa para o estado N  quando tal infectado morre; se ele se cura, a célula passa para 

o estado S. Uma célula no estado S  passa para o estado N  por morte, ou para o estado I  

por infecção adquirida no contato com infectado.  

  𝑆 𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜→       𝐼

   𝐼
𝑃𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜
→       𝑅
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 Assim, a evolução do sistema, a cada passo de tempo, pode ser descrita pelas 

seguintes regras probabilistas:  

1. Um suscetível pode ser tornar infectado 𝑆
𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜
→      𝐼 pela presença de infectados na 

sua vizinhança com probabilidade Pinfecção ; pode morrer 𝑆
𝑃𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑁𝑑
→      𝑁 (por outras 

causas que não a doença contagiosa em questão) com probabilidade PmorteNd ; ou 

ele pode permanecer suscetível. 

2. Um infectado pode se curar 𝐼
𝑃𝑐𝑢𝑟𝑎
→   𝑆, tornando-se suscetível com probabilidade     

Pcura ; pode morrer 𝐼
𝑃𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒
→    𝑁 (por causa da doença contagiosa) com probabilidade 

Pmorte ; ou ele pode permanecer infectado. 

3. Em uma célula vazia em contato com suscetível ou com infectado (para  p ≠ 0), 

pode ocorrer o nascimento de um suscetível 𝑁
𝑃𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
→        𝑆 com probabilidade 

Pnascimento ; ou ela pode permanecer vazia. 

Essas transições de estado são mostradas na figura (4.3): 

 

 

 

 

 

 

As probabilidades de transição Pcura (probabilidade de cura) e Pmorte (probabilidade 

de morte pela doença) são constantes que dependem da natureza da doença estudada e 

das características da população hospedeira. A probabilidade PmorteNd (probabilidade de 

morte que não pela doença) também é uma constante que depende apenas da população 

hospedeira considerada. Essas probabilidades independem do que ocorre na vizinhança. 

Suscetivel Infectado Vazio

PmorteNd

Pnascimento

Pcura

PmortePinfecçao

morte não pela doença

morte pela doençainfecção

cura

nascimento

 

              Figura 4.3 – Diagrama de transições de estado do nosso ACP. 
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A transição 𝑁
𝑃𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
→        𝑆, que representa o nascimento de um suscetível, depende 

da quantidade de suscetíveis e de infectados em torno de uma célula vazia.  Portanto, sua 

probabilidade de ocorrência não é uma constante, já que ela pode variar no tempo. No 

nosso modelo, a probabilidade Pnascimento é calcula a partir de: 

                                                         (4.2) 

sendo h uma constante relacionada com a taxa de natalidade da população e 𝑤 = 𝑛𝑆 +

𝑝𝑛𝐼, com ns representando o número de suscetíveis na vizinhança da célula vazia, nI o 

número de infectados na vizinhança dessa célula e 𝑝 ∈ [0, 1] a fração de indivíduos 

infectados que podem ter filhos. 

A transição 𝑆
𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜
→      𝐼, que representa a infecção de um indivíduo saudável, não se 

dá com probabilidade constante, pois depende da quantidade de infectados na vizinhança 

de cada célula S. A probabilidade de haver essa transição é dada por: 

                                                                                                                                       (4.3) 

A constante k está relacionada com a infectividade da doença. Em alguns modelos 

[42, 56-58], 𝑣 representa o número de infectados em contato com a célula S  no instante t, 

ou seja, 𝑣 = 𝑛𝐼. No modelo aqui apresentado, 𝑣 = 𝑛𝐼 + 𝑞′(𝑛𝐼 − 1) , sendo o parâmetro q’  

do ACP associado ao termo aqSI2  das EDO. A expressão dada para 𝑣   pode ser assim 

interpretada: em um contato com infectados, um suscetível pode ficar infectado, tornando-

se I, ou um par suscetível-infectado pode se tornar um par de infectados . Como cada 

suscetível tem 𝑛𝐼 vizinhos infectados e cada par SI (formado por esse suscetível) tem (𝑛𝐼 −

1) vizinhos infectados, então 𝑣 = 𝑛𝐼 + 𝑞′(𝑛𝐼 − 1), sendo o parâmetro q  das EDO obtido a 

partir de q’  do ACP, conforme explicado na seção 4.3.  Obter o valor de q  a ser usado 

numa simulação com EDO a partir do valor de q’  usado numa simulação do ACP, a fim 

de que ambos os modelos dessem resultados similares, foi um desafio. Não conhecemos 

trabalhos com ACP que possuam regra de transição envolvendo três células 

simultaneamente (no nosso caso, duas infectadas e uma suscetível, o que nas EDO 

equivale ao produto triplo de variáveis de estado SI2). 

 

 

𝑃𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 𝑒
−ℎ𝑤 

 𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 = 1 − 𝑒
−𝑘𝑣 
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4.2 – Simulações numéricas 

  

Nesta seção, são apresentadas simulações numéricas utilizando o modelo de ACP 

descrito. Em todas as simulações, utiliza-se uma matriz de n×n = 400×400  células, isto 

é, 160.000 células. No estado inicial, consideraram-se 5% do total de células no estado 

infectado (I(0) = 0,05), 45% das células no estado suscetível, (S(0) = 0,45) e o restante 

no estado vazio (N(0) = 0,50). Cabe ressaltar que testes numéricos mostraram que o 

atrator atingido independe da condição inicial escolhida e do tamanho do reticulado 

empregado. Considerou-se a vizinhança de Moore de raio um; ou seja, cada célula possui, 

como vizinhos, as oito células em torno dela. Foram feitas simulações que 

correspondessem às figuras mostradas no capítulo anterior, que foram geradas a partir 

da integração numérica do modelo baseado em EDO.  Assim, ilustra-se a convergência 

para os casos de equilíbrio cidade fantasma, livre de doença, e endêmicos com p = q = 0, 

p = 1 e q = 0, p = 1 e q >0, p = 1 e q < 0 ; além da convergência para uma solução 

oscilatória.  

 Na simulação em que se converge para cidade fantasma, todas as células vão para 

o estado vazio, pois a população desaparece. Isso ocorre quando a taxa de mortalidade 

é maior do que a taxa de nascimento. Os valores escolhidos para as transições associadas 

a probabilidades constantes são: Pcura = 0,01; Pmorte = 0,1; PmorteNd = 0,04; p = q = 0. Tomou-

se, também, k = 0,085  e h = 0,05. Como explicado mais adiante, o parâmetro a  é obtido 

a partir da quantidade média (por passo de tempo) das transições de suscetível para 

infectado e o parâmetro g  a partir da quantidade média das transições de vazio para 

suscetível. Para os valores escolhidos de k e h, são encontrados a = 0,27  e g = 0,0332. 

Os valores dos parâmetros b, c  e e são obtidos diretamente de Pcura , Pmorte  e PmorteNd , 

como mostrado a seguir. O valor de p  é o mesmo para os dois modelos. E o valor de q 

das EDO é obtido a partir do valor de q’  do ACP, como explicado adiante na seção 4.3. 

 Assim como no modelo baseado em EDO, a estabilidade do estado de equilíbrio 

cidade fantasma não depende dos parâmetros p e q. Assim, mesmo quando esses valores 

são não nulos, obtém-se o mesmo comportamento no modelo de ACP. 
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 A figura (4.4) mostra a evolução temporal das concentrações normalizadas de cada 

um dos estados S(t), I(t) e N(t) para os primeiros 1000 passos de tempo. Observe que as 

concentrações dos estados suscetível e infectado vão a zero, e todo o reticulado vai para 

o estado vazio. Essa figura equivale à figura (3.1). 

A seguir, é mostrada uma simulação que leva o sistema para o estado de equilíbrio 

livre de doença. Nesse caso, em regime permanente, I(t) deve se anular, ou seja, não 

devem haver mais células no estado infectado. Os valores escolhidos para os parâmetros 

são: Pcura = 0,01, Pmorte = 0,1, PmorteNd = 0,0009, p = q = 0. Os parâmetros k = 0,09  e                  

h = 0,01 fornecem a = 0,51  e g = 0,0771. 

 

 

 Da mesma forma que no caso cidade fantasma, a estabilidade do estado de 

equilíbrio livre de doença não depende dos parâmetros p e q. Assim, mesmo quando 

esses valores são não nulos, obtém-se o mesmo comportamento qualitativo do sistema. 

A figura (4.5) exibe a evolução temporal para as concentrações normalizadas de S(t), I(t) 

e N(t) para os primeiros 200 passos de tempo. Essa figura corresponde à figura (3.2). 

 

Figura 4.4 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 1000 passos temporais. O sistema vai para o estado cidade fantasma. 
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 Em seguida, é mostrada uma simulação em que se tende para o estado endêmico, 

considerando que os indivíduos infectados não geram novos filhos e que é boa a hipótese 

de que população está distribuída homogeneamente, de modo que p = q = 0. Os 

parâmetros utilizados nesse caso são: Pcura = 0,4998, Pmorte = 0,0003, PmorteNd = 0,0002. Os 

parâmetros k = 0,3  e h = 0,01 fornecem a = 1,251  e g = 0,0823. A figura (4.6), que 

corresponde à figura (3.3), mostra a evolução temporal dos 400 passos temporais iniciais. 

Pode-se observar que o sistema tende à solução endêmica em que aproximadamente 

59% da população estão infectados. 

Na próxima simulação de convergência para estado de equilíbrio endêmico, 

consideram-se os mesmos valores dos parâmetros do caso anterior, porém assume-se 

agora que qualquer indivíduo infectado pode se reproduzir gerando novos indivíduos 

suscetíveis; ou seja, células vazias em contato com infectados podem se tornar 

suscetíveis. Isso se dá tomando p = 1. Supõe-se, ainda, que q = 0 (q’ = 0). O resultado da 

simulação pode ser visto na figura (4.7). Nela, observa-se que não houve grande variação 

em relação ao estado de equilíbrio anterior, quando se considerou p = 0. Ou seja, o total 

de infectados permaneceu em torno de 59% no regime estacionário. Essa figura faz par 

com a figura (3.4). 

Figura 4.5 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 200 passos temporais. O sistema vai para o estado livre de doença. 
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 Nas próximas simulações, consideram-se não homogeneidades; isto é, agora a 

taxa de infecção é dada pelo termo bilinear multiplicado por uma variação linear dos 

infectados. Para isso, o parâmetro q’ deixa de ser nulo. Esse parâmetro entra no cálculo 

da transição de suscetível para infectado por meio da expressão para 𝑣, dada por              

Figura 4.6 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 400 passos temporais. O sistema vai para o estado de equilíbrio 
endêmico com 59% da população infectada. 

Figura 4.7 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 400 passos temporais. O sistema vai para o estado de equilíbrio 
endêmico com 59% da população infectada. 
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𝑣 = 𝑛𝐼 + 𝑞′(𝑛𝐼 − 1), conforme visto na equação (4.3), sendo 𝑛𝐼 o número de infectados 

vizinhos à célula suscetível que está sendo considerada. O termo q, que representa a não 

homogeneidade do sistema no modelo baseado em EDO, é obtido relacionando-se a taxa 

de infecção a0  para o caso homogêneo (ou seja, o a calculado para q=0  no modelo em 

EDO), com a taxa de infecção a, obtida quando o sistema não é homogêneo; isto é, 

quando o parâmetro q’  é diferente de zero (no modelo em ACP), conforme equação (4.11) 

explicada adiante. 

 Nessas simulações, foram considerados: Pcura = 0,5; Pmorte = 0,0003; PmorteNd = 

0,0002 e p = 1. Os parâmetros k = 0,3 e h = 0,01 levam a = 1,251 e g = 0,0823. 

 Ilustra-se a influência de um valor positivo de q, utilizando q’ = 1, o que fornece q = 

0,306. O resultado pode ser visto na figura (4.8). Verifica-se que houve um aumento 

significativo no percentual de indivíduos infectados no equilíbrio, pois a concentração 

passou de 59% para 66% de infectados.  Compare essa figura com a figura (3.5) e perceba 

que há ótima concordância entre ambas.  

 

 

Figura 4.8 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 200 passos temporais com parâmetro q > 0. O sistema vai para o estado 
de equilíbrio endêmico com 66% da população infectada. 
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Em outra simulação, utiliza-se um valor de q negativo, tomando q’ = -1, obtendo      

q = -1,142. Os demais parâmetros possuem os mesmos valores. Observando a figura 

(4.9), vê-se que há uma queda acentuada na concentração de infectados, passando de 

59% quando q = 0, para 33,4% com q=-1,142. Compare essa figura com a figura (3.6) e, 

novamente, perceba que ambas são bastante semelhantes. 

 

 

 

A simulação seguinte visa reproduzir a convergência para uma oscilação 

autossustentada. Os valores de parâmetros utilizados aqui são os mesmos das duas 

simulações anteriores, com p = 1 e q’= 12,  obtendo q = 6,98 ≃ 7. A evolução do sistema 

pode ser observada na figura (4.10). Comparando com a figura (3.7), nota-se que, apesar 

de ambas exibirem comportamento oscilatório, o período da oscilação é bem diferente. 

Assim, o modelo de ACP reproduziu o comportamento qualitativo observado no modelo 

de EDO, mas o quantitativo ficou a desejar. Talvez, o uso de outro tipo de vizinhança 

levasse a uma maior concordância dessas duas abordagens, quando o sistema tende 

para um ciclo limite. 

 

Figura 4.9 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 400 passos temporais com parâmetro q < 0. O sistema vai para o estado 
de equilíbrio endêmico com 33,4% da população infectada. 



51 

 

 

 

 

4.3 – Relação entre os modelos em EDO e em ACP 

  

O modelo baseado em EDO pode ser visto como uma aproximação de campo 

médio do modelo em ACP [42, 56-58]. Por isso, é possível estimar os valores dos 

parâmetros das EDO a partir de simulações feitas com ACP de modo a ambos darem 

resultados similares. Como exemplo, considere no sistema (3.2) o termo referente ao 

aumento do número de suscetíveis devido à cura de infectados. Tem-se: 

                                                                                                                                       (4.4) 

 

Nessa expressão ∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆  se refere à quantidade de transições I → S  do instante 

t  para o instante t+1, ou seja, ∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆 = 𝑆(𝑡 + 1) − 𝑆(𝑡), sendo S(t+1) a quantidade de 

suscetíveis em t+1 devido à cura da doença dos infectados e S(t) a quantidade de 

suscetíveis em t. Como a quantidade de I que virou S, dividida pela quantidade de I, 

corresponde à frequência relativa de ocorrer essa transição, então: 

                                      (4.5) 

Figura 4.10 – Evolução temporal das concentrações normalizadas de S (tracejada), I (sólida) e N 
(pontilhada) para os primeiros 1.500 passos temporais com parâmetro q = 7. O sistema vai para o 
regime oscilatório. 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
|
𝐼→𝑆

= 𝑏𝐼(𝑡)  ⇒  lim
∆𝑡→0

∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆
∆𝑡

= 𝑏𝐼(𝑡)  ⇒ 𝑏 ≈  
∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆
𝐼(𝑡)∆𝑡

 

∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆
𝐼(𝑡)

 ≈  𝑃𝑐𝑢𝑟𝑎 
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Assim, b  é igual à probabilidade de ocorrer a transição I → S  por passo de tempo 

t (tomado como unitário). Por isso, b= 0,5 nas figuras do capítulo 3 nos casos endêmicos 

corresponde a Pcura=0,5  nas figuras do capítulo 4. A mesma ideia pode ser aplicada para 

se determinar o valor dos outros parâmetros do sistema (3.2) escrito em termos de EDO, 

a partir do ACP. Desse modo: 

                                                         (4.6) 

                                      (4.7) 

                                                         (4.8) 

                                                (4.9) 

                                                                           (4.10) 

                                    (4.11) 

 

Nessas expressões, Sj  é a quantidade de células suscetíveis ligadas a j células 

infectadas; Nj  é a quantidade de células vazias ligadas a j células suscetíveis; Ni é a 

quantidade de células vazias ligadas a i células infectadas; (SI)j  é a quantidade de pares 

suscetíveis-infectados ligados a j células infectadas;  ∆𝐼(𝑡)𝑆→𝐼 ∆𝑡⁄  representa o aumento 

do número de infectados por passo de tempo devido ao contato de suscetíveis com 

infectados; ∆𝑆(𝑡)𝐼→𝑆 ∆𝑡⁄  o aumento do número de suscetíveis que se curaram da doença; 

∆𝑁(𝑡)𝐼→𝑁 ∆𝑡⁄  o aumento de células vazias referentes a infectados que morreram devido à 

doença; ∆𝑁(𝑡)𝑆→𝑁 ∆𝑡⁄  o aumento de células vazias por morte de suscetíveis e ∆𝑆(𝑡)𝑁→𝑆 ∆𝑡⁄  

representa o aumento do número de suscetíveis a partir do nascimento em células vazias 

em contato com suscetíveis ou com infectados, no caso de 𝑝 ser diferente de  zero, ou 

seja, no caso  de  infectados poderem ter  filhos. Quando q’ = 0, apenas o primeiro 

somatório deve ser considerado na equação (4.6); o mesmo vale para a equação (4.10) 

se p = 0. A obtenção do termo q pela equação (4.11), que representa a não 

homogeneidade do sistema no modelo em EDO, é feita da seguinte maneira: escolhe-se 

um valor de q’  para o ACP e determinam-se as concentrações de equilíbrio. Determinam-

se também essas concentrações via simulação com o ACP considerando q´=0 (e 

𝑎 ≈  
∆𝐼(𝑡)𝑆→𝐼
𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)∆𝑡

≈
∑ 𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜(𝑗)𝑆𝑗(𝑡)𝑗

𝐼(𝑡)∑ 𝑆𝑗(𝑡)𝑗
+
1

𝑞′
.
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mantendo os demais valores dos parâmetros). O valor de a estimado a partir dessa 

simulação com q´=0  é chamado de a0 ; o valor de I  de equilíbrio nessa simulação é 

chamado de I0. Daí, com os valores de I0, a0 e a (obtido para o q´≠0 escolhido), determina-

se o valor de q correspondente a ser empregado no modelo em EDO usando a equação 

(4.11) que decorre de 𝑎 ≈
∆𝐼(𝑡)𝑆→𝐼

𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)∆𝑡
= 𝑎0(1 + 𝑞𝐼0). 

A multiplicação por (1 − 𝑃𝑐𝑢𝑟𝑎) na equação (4.8) se deve à ordem em que são 

realizados os sorteios nas transições das células infectadas; ou seja, primeiro verifica-se 

se a célula infectada se recupera, depois, com as que não se curaram, se morrerão (vão 

ficar vazias). Se elas não se curam nem morrem, permanecem infectadas. 

Assim, realizando simulações numéricas com o ACP e calculando valores médios 

(após o sistema ter atingido seu regime permanente, a saber de T/2  até T , sendo T  o 

número total de iterações) a partir das equações (4.6)-(4.11), obtêm-se os números que 

devem ser usados no modelo baseado em EDO, para que as duas abordagens forneçam 

resultados similares.  

Para a simulação em que o ponto de equilíbrio assintoticamente estável é o 

denominado cidade fantasma, isto é, (Sg, Ig, Ng) = (0, 0, 1), foram utilizados: a = 0,27;                 

b = 0,01; c = 0,1; e = 0,04; g = 0,0332; p = q = 0. Comparando as figuras (3.1) e (4.4), 

observa-se que nos dois casos o sistema vai para o estado de equilíbrio cidade fantasma.  

Para a simulação em que o ponto de equilíbrio assintoticamente estável é o livre de 

doença, com (Sf, If, Nf) = (1 - e/g, 0, e/g), foram empregados: a = 0,51; b = 0,01; c = 0,1;          

e = 0,0009; g = 0,0771; p = q = 0 . Comparando as figuras (3.2) e (4.5), nota-se que o 

sistema tende para o ponto de equilíbrio livre de doença e que quase toda a região vai 

para o estado suscetível (99%). 

Para as simulações que levam aos pontos de equilíbrio endêmicos, os valores 

utilizados foram: a = 1,251; b = 0,5; c = 0,0003; e = 0,0002; g = 0,0823. E para cada uma 

das simulações, variaram-se os valores dos parâmetros p e q, a fim de analisar o 

comportamento dos modelos de acordo com os valores desses dois parâmetros. 

Na primeira simulação que leva ao ponto de equilíbrio endêmico, os valores de p e 

q foram considerados nulos; ou seja, a população infectada não se reproduz e a 
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propagação da infecção é bem modelada pelo usual termo bilinear. Para ambos os 

modelos, obteve-se a mesma porcentagem para os indivíduos infectados em regime 

permanente, Iend = 0,59 , como se vê nas figuras (3.3) e (4.6). 

Na simulação com p = 1 e q = 0, observam-se nas figuras (3.4) e (4.7) que não 

houve grande variação nas concentrações de equilíbrio. Em ambas as simulações, a 

proporção de infectados foi de Iend = 0,60. 

Na simulação com q > 0, foram utilizados os valores p = 1  e q = 0,306  e, para os 

dois modelos, a proporção de infectados no ponto de equilíbrio foi Iend = 0,66 ; ou seja, um 

valor de q positivo levou a um aumento da quantidade de infectados no estado 

estacionário. Isso pode ser observado nas figuras (3.5) e (4.8). 

Quando um valor negativo para o parâmetro q foi utilizado, a proporção de 

infectados caiu. Assim, com os valores de p = 1 e q = - 1,142 , o percentual de infectados 

foi de 33%, mais baixo que os 60% para o caso de q nulo, o que pode ser visto nas figuras 

(3.6) e (4.9). 

Finalmente, apresentou-se uma simulação em que o sistema tende a uma solução 

oscilatória. Para essa simulação, foram usados os seguintes valores de parâmetros para 

o modelo em EDO: a = 0,3; b = 0,01; c = 0,1; e = 0,01; g = 0,02; p = 1 e q = 7. Para esses 

valores, o ponto de equilíbrio endêmico vale (Send; Iend, Nend) = (0,34; 0,01; 0,65). Esse ponto 

de equilíbrio é instável, como mencionado no capítulo 3. O atrator, nesse caso, é um ciclo 

limite, como pode se observar nas figuras (3.7) e (4.10). Algumas diferenças devem ser 

notadas nessas duas figuras. A simulação baseada em EDO tende mais rapidamente ao 

regime oscilatório do que a simulação com ACP. A amplitude das oscilações é maior no 

caso da EDO do que no ACP. Essas diferenças podem ser devidas à vizinhança escolhida 

para o ACP. Lembre que a EDO é uma média do ACP e que a vizinhança do ACP afeta 

essa média. Talvez, um raio maior ou outro tipo de vizinhança levem a uma melhor 

concordância nesse caso. Repare, entretanto, que essa vizinhança foi suficientemente 

boa para os demais casos aqui apresentados; ou seja, quando a convergência se deu 

para uma solução estacionária. 
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Capítulo 5 

Investigando alguns casos reais 

Neste capítulo, são apresentados resultados utilizando-se o modelo baseado em 

EDO e dados do “mundo real”. O objetivo é investigar se a propagação de algumas 

doenças contagiosas, cuja cura não confere imunidade, são adequadamente 

representadas por um termo de infecção que fosse simplesmente bilinear (isto é, o modelo 

(3.2) com q = 0). Investiga-se a transmissão de gonorreia, vírus da hepatite C (HCV), vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) e obesidade [62].  

Os parâmetros do modelo SISN proposto são: a, b, c, e, g, p  e q. Suponha que o 

tempo t  seja medido em meses. Para cada uma das doenças consideradas neste 

trabalho: o valor do parâmetro a  é obtido a partir de R0 ≡ Sf/S0 = a(1-e/g)/(b+c) (o fator 

de reprodução basal) de cada doença; os valores b e c  são o inverso das vidas médias 

relativas das transições I → S  e I → N, respectivamente. O valor de p  denota a fração de 

indivíduos infectados que podem (ou não) ter filhos. O valor de q  é obtido das simulações. 

Assim, realizaram-se simulações com objetivo de obter o valor de q  que dá a porcentagem 

correta de indivíduos infectados encontrada no mundo.  

Os valores de e  e g são obtidos fazendo-se as seguintes considerações. Considere 

que a esperança de vida média para a população humana seja de 70 anos e que há cerca 

de 7 bilhões de pessoas no mundo [69]. Suponha também que a capacidade populacional 

no mundo seja entre 10 e 15 bilhões de pessoas [17]; por simplicidade, o valor tomado é 

de 14 bilhões, ou seja, o dobro da população atual. Assim. obtêm-se 𝑒 =
1

(70𝑥12)
=

 
1

840
𝑚ê𝑠−1 e 𝑔 = 2𝑒. Com essas escolhas, o Sf = 1- e/g = 0,5 ; portanto, a população 

suscetível é toda a população atual (50% da capacidade populacional). 
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5.1 Gonorreia 

 

A gonorreia é uma infecção bacteriana transmitida sexualmente, que é geralmente 

curada com antibióticos; no entanto, a cura não induz imunidade. É uma doença “pouco” 

letal, “apenas” 299 mortes foram registradas em 2008 em todo o mundo [67]; e, portanto, 

c = e. Além disso, ela pouco afeta a capacidade de reprodução, assim  p = 1. O intervalo 

típico entre infecção e tratamento é tipicamente de dois meses, logo,  b = 1/2 mês-1; além 

disso, R0 = 3 [12, 13]. Com essas escolhas, encontra-se a = 421/140. Então, para q = 0, 

obtêm-se Iend = 0,33 e Send = 0,17 (para q = p = 0,  Send = S0 = (b+c)/a ; veja o caso particular 

4 da seção 3.3.3). Considerando que 2% da população mundial estão infectados com 

gonorreia [15, 30], constata-se que o resultado encontrado considerando q = 0 está 

superestimado. Para reduzir o valor de Iend, deve-se considerar um valor negativo para q. 

Para q = -50 (valor encontrado por simulação numérica), obtém-se (veja caso particular 5) 

Iend = 0,01  e  Send = 0,49, que são valores que estão de acordo com os dados reais.  

Esse valor grande do |q| condiz com a ideia de que a doença persiste na população 

devido a pessoas com múltiplos parceiros sexuais, que formam um núcleo com alta 

atividade sexual e infecções recorrentes [12, 13, 72]. Dessa forma, desconsiderar a 

heterogeneidade nos hábitos sexuais da população (tomando q = 0) dá uma previsão não 

realista.  

 

5.2 Vírus da hepatite C (HCV) 

 

 O vírus da hepatite C é transmitido principalmente por meio do contato com sangue 

infectado (por equipamentos médicos e odontológicos mal esterilizados ou transfusão 

envolvendo sangue não testado, por exemplo). A cura não leva à imunidade [16]. Em 

2008, houve 69027 mortes devido ao HCV no mundo [67]. Os valores típicos para os 

parâmetros dessa infecção são [20, 51, 54]: b = 1/2 mês-1, c = 1/(65x12) = 1/780 mês-1 e 

p = 1. Para R0 = 2 (o que fornece a = 22/65) [51] e q = 0, utilizando a equação (3.20), 

chega-se a Iend = 0,23 e Send = 0,25. Note que, assim como no caso da gonorreia, o valor 

de Iend  também está superestimado. Quando se considera q = -35 (determinado por 
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simulação), encontra-se (a partir de (3.41)) que Iend = 0,01 e Send = 0,49. Portanto, 2% estão 

infectados, que é o percentual encontrado no mundo [8].  

Esse valor alto de |q| pode ser devido a um núcleo formado principalmente por 

usuários de drogas injetáveis, que representam a maioria dos casos de novas infecções 

[8]. 

 

5.3 Vírus da imunodeficiência humana (HIV)  

  

O vírus da imunodeficiência humana infecta 0,5% da população mundial [55]. A sua 

propagação pode ser modelada considerando b = 0 (pois, infelizmente, ainda não existe 

cura), c = 1/(60x12) = 1/720 mês-1 (supondo que um infectado vive em média 60 anos), 

e p = 0 (negligenciando os nascimentos de mães infectadas) [46]. Para R0 = 4 [47], obtém-

se a = 1/90 e q = 0. Com esses valores, o modelo fornece (veja caso particular 1) Iend = 

0,066 e Send = 0,125, o que não é uma boa estimativa. Para q = -300 (determinado por 

simulação), então Iend = 0,002 e Send = 0,495, que corresponde à porcentagem de 0,5% de 

infectados observada no mundo.  

No ano de 2008, esse vírus causou a morte de 1,8 milhões de pessoas, sendo 70% 

delas na África [67]. Na verdade, a maioria das pessoas infectadas com o vírus está no 

continente africano, o que prejudica a validade da hipótese de homogeneidade na 

distribuição espacial da população. Dessa forma, o valor de |q| é enorme nesse caso. 

 

5.4 Obesidade 

 

 O ganho de peso tem sido considerado uma epidemia global [9, 41], que pode ser 

representado pelo modelo SISN, pois um estilo de vida não saudável (devido a maus 

hábitos alimentares e sedentarismo) pode ser transmitido via contatos sociais, como uma 

doença contagiosa. No modelo SISN, no entanto, fatores não sociais que causam ganho 

de peso, como propensão genética, são desconsiderados (tais fatores têm sido 

considerados em outros modelos [14, 21, 28]). 
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Em torno de 3 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de serem 

obesos ou por estarem com excesso de peso [68]. Os valores típicos que caracterizam 

essa doença são [50]: b = 1/(30x12) = 1/360 mês-1, c = 1/(65x12) = 1/780 mês-1  e  p= 1. 

Fazendo R0 = 2 [9, 28], obtém-se a = 19/1170. Para q = 0 (caso particular 3), então            

Iend = 0,23 e Send = 0,25, o que significa que em torno de 50% são obesos ou estão com 

excesso de peso, o que é uma boa estimativa para vários países (como Canadá, por 

exemplo) [39, 61]. Portanto, o termo bilinear de contágio aS(t)I(t) pode descrever 

adequadamente a propagação dessa epidemia em várias regiões. Para q = -3, obtém-se 

Iend = 0,11 e Send = 0,38, que reflete a prevalência mundial de 25% [39, 61]. Para q = 1, 

então Iend = 0,28 e Send = 0,20; assim cerca de 60% são obesos ou com sobrepeso, como 

encontrado, por exemplo, nos EUA [39, 61]. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 A influência da topologia da rede sobre a dinâmica de populações tem sido 

investigada por vários autores [44, 48, 49, 56-59]. Contudo, modelos simples de dinâmica 

populacional com base em EDO podem dar bons resultados, mesmo para populações 

distribuídas de forma heterogênea ao longo de um grande espaço. Um exemplo: considere 

que y(t) seja o número de pessoas no tempo t  medido em anos e que t = 0 corresponda 

a 1950 (após o fim da Segunda Guerra Mundial). Obviamente, humanos não estão 

homogeneamente espalhados pelo mundo, mas a equação de Malthus [43, 45] 

dy(t)/dt=ky(t), cuja solução é y(t)=y(0)ekt, pode descrever a evolução temporal de y(t) 

nos últimos 60 anos, tomando k=0,0171 e y(0)=2,53 bilhões de pessoas. Por exemplo, 

para t=60 (o ano de 2010), tem-se y(60)=7,06 bilhões de pessoas, o que é uma ótima 

previsão [69]. Observe que a equação de Malthus é linear, de primeira ordem e com 

coeficientes constantes e que, apesar de sua simplicidade, é capaz de descrever com boa 

precisão a evolução da população humana no mundo nas últimas décadas. 

Em geral, os modelos epidemiológicos ignoram a não homogeneidade da rede de 

contados sociais, a fim de diminuir a complexidade dos modelos baseados em EDO e, 

também, devido à falta de dados detalhados [3, 32]. 

Neste trabalho, foi proposto um modelo epidemiológico com um termo de infecção 

dado por aS(t)I(t)(1+qI(t)), sendo que 1+qI(t) representa heterogeneidades na 

população hospedeira, um desvio linear do usual termo bilinear aS(t)I(t). O modelo 

proposto aqui foi construído com base em EDO e, também, formulado em termos de ACP, 

cuja dinâmica é afetada pela topologia da rede de contatos. Como modelos baseados em 

EDO podem ser vistos como uma aproximação de campo médio das redes de contato, foi 

feita uma comparação entre essas duas abordagens, usando valores para os parâmetros 

das EDO correspondentes às probabilidades de transição de estados do ACP. 

 Para as duas formas de modelagem propostas aqui, foram levados em conta os 

processos típicos de estudos epidemiológicos, como infecção, cura, morte pela doença, 

morte por outras causas e nascimento. 
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Inicialmente, foi feita uma apresentação do modelo SIR clássico de modo a 

introduzir a notação utilizada em modelos epidemiológicos e a forma de construção dos 

modelos matemáticos utilizados para o estudo de disseminação de doenças. Observou-

se que, no modelo SIR clássico, para qualquer valor de parâmetros e condições iniciais, 

o número de infectados vai assintoticamente a zero e a doença é naturalmente erradicada. 

Ou seja, ela nunca se torna endêmica. 

 Em seguida, apresentou-se o modelo SISN baseado em EDO. Nesse modelo, o 

número máximo de possíveis indivíduos permanece constante, mas o tamanho da 

população pode variar. Há, assim, espaços vazios, que podem ser preenchidos com novos 

indivíduos suscetíveis (que podem ser gerados por pais saudáveis ou infectados). 

Indivíduos suscetíveis ou infectados que morrem, devido ou não à doença, deixam vago 

o espaço por eles ocupados. Analiticamente, mostrou-se que há dois pontos de equilíbrio 

sem infectados: o ponto de equilíbrio cidade fantasma, em que toda a população 

desaparece, e o ponto de equilíbrio livre de doença, em que a doença é erradicada, de 

modo que a população que resta é formada exclusivamente de suscetíveis. Foram obtidas 

as condições de estabilidade para esses dois pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio 

cidade fantasma é assintoticamente estável se g < e (supondo que a população máxima 

vale 1); isto é, se a constante de taxa de nascimento é menor do que a constante de taxa 

de morte por outras causas. O ponto de equilíbrio livre de doença é assintoticamente 

estável para 0 < R0 < 1 e g > e, sendo R0 o fator de reprodutividade basal.  

A seguir, foram estudadas a existência e a estabilidade de pontos de equilíbrio 

endêmicos. Inicialmente, investigaram-se alguns casos particulares em função de 

escolhas específicas dos valores dos parâmetros p (que representa a possibilidade de um 

indivíduo doente gerar descendentes) e q (relacionado à não homogeneidade do sistema). 

Em seguida, foi estudado o caso geral, em que se verificou que quando q < 0, 𝑝 ∈ [0,1] e 

R0 > 1, sempre há ponto de equilíbrio endêmico assintoticamente estável. 

Mostrou-se, assim, que o sistema sofre uma bifurcação transcrítica quando o fator 

de reprodutividade basal R0   está em torno de um. Acima desse valor, o estado de 

equilíbrio livre de doença passa de assintoticamente estável para instável e o estado de 

equilíbrio endêmico se torna assintoticamente estável, e a doença se espalha e 

permanece na população.  
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Mostrou-se também que, quando q > 0, o traço da matriz jacobiana pode ser nulo 

e o determinante pode ser negativo, de modo que o sistema pode sofrer uma bifurcação 

de Hopf, levando ao surgimento de um ciclo limite, uma solução oscilatória 

autossustentada. Essa solução representa a ocorrência de surtos periódicos da infecção 

estudada. Portanto, surtos periódicos só podem ser observados quando q > 0 ; caso 

contrário, o patógeno é naturalmente eliminado ou tende a se tornar endêmico a um nível 

constante.  

Foram, então, feitas simulações numéricas, para ilustrar os resultados obtidos 

analiticamente. 

Em seguida, foi construído um ACP para o modelo proposto, no qual as transições 

entre os estados S, I e N são regras probabilistas. As simulações oriundas das EDO são 

comparadas com aquelas obtidas com o ACP, considerando que os valores dos 

parâmetros das EDO são calculados a partir dos valores médios das probabilidades de 

transição do ACP, respeitando a ordem de aplicação das regras de transição. Assim, 

observou-se que as duas modelagens apresentam comportamentos semelhantes, tanto 

para os casos livres de doença, como para os casos endêmicos. No caso do sistema com 

comportamento oscilatório, observou-se uma diferença entre as duas abordagens, de 

modo que as amplitudes e os períodos de oscilação são nitidamente diferentes. Isso se 

deve, talvez, à vizinhança de Moore de raio um utilizada no ACP.  Entretanto, essa 

vizinhança simples foi adequada para os casos em que as quantidades tendem a valores 

constantes. 

Com o modelo de EDO [62], mostrou-se que os percentuais de indivíduos 

espalhados pelo mundo com gonorreia, HCV e HIV são melhores reproduzidos quando 

|𝑞| ≫ 1; entretanto, para a epidemia de obesidade e sobrepeso, tem-se q ≈ 0. Assim, o 

excesso de peso pode estar mais uniformemente espalhado pelo mundo do que os outros 

três patógenos anteriores. Na verdade, a gonorreia persiste principalmente por causa de 

indivíduos com altas atividade sexual e mudança de parceiros [13]. Novos casos de 

hepatite C são devidos, principalmente, aos usuários de drogas injetáveis [8]. A África 

subsaariana é responsável pela maior parte das infecções por HIV [67]. Por outro lado, 

influências ambientais [28] e pressões sociais [29] são fatores, que impulsionam o excesso 
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de peso [61], que podem estar mais homogeneamente distribuídos em todo o mundo e, 

portanto, o pressuposto de mistura homogênea é melhor nesse caso.  

Algumas possíveis continuações para esse trabalho são: 

 investigar se raios maiores de vizinhança ou vizinhanças com componentes 

aleatórios podem melhorar a correspondência entre ACP e EDO, 

principalmente no caso em que há oscilação; 

 aproveitar a dimensão espacial do ACP para investigar como 

heterogeneidades espaciais influenciam sua dinâmica e se essa influência 

pode ser explicada pelo modelo baseado em EDO; 

 estender o modelo considerando doenças que conferem imunidade. 
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