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Resumo 

 

Este presente trabalho tem como finalidade explicar os modelos matemáticos 

aplicados na Epidemiologia por meio das Equações Diferenciais Ordinárias, através 

de uma revisão bibliográfica. É apresentada uma breve história da evolução do 

cálculo, diferencial e integral, e a importância das equações diferenciais para 

descrever problemas de situações reais. Além disso, um estudo objetivo das 

equações diferenciais e dos modelos matemáticos compartimentais SI, SIS, SIR e 

SIRS para a compreensão da dinâmica da transmissão de doenças infecciosas é 

apresentado. Por fim, descrevemos o modelo SIR aplicado a pandemia da influenza 

A (H1N1) do ano de 2009 e a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-

19), iniciada no ano de 2020.  

 

Palavras-Chave: Equações Diferenciais, Modelos Matemáticos, Epidemiologia, 

Doenças Infecciosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This present study aims to explain the mathematical models applied in Epidemiology 

through Ordinary Differential Equations, by doing a bibliographical review. A brief 

history of differential and integral calculus evolution and the importance of Differential 

Equations to describe real problems were presented. Moreover, an objective study of 

Differential Equations and SI, SIS, SIR, SIRS compartmental mathematical models 

were also described to understand the dynamics of infectious diseases transmission. 

Finally, it was described the SIR model applied to the Influenza A (H1N1) 2009 

pandemic and coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic, which started in 2020.  

 

Keywords: Differential Equations, Mathematical Models, Epidemiology, Infectious 

Diseases 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

 

A história das Equações Diferenciais contou com a contribuição de vários 

cientistas, ao longo do tempo, para o desenvolvimento e aprimoramento do cálculo 

diferencial e integral. Devido a isso que, nos dias atuais, o cálculo é considerado um 

instrumento matemático fundamental que impulsiona o avanço de outras ciências e 

tecnologias. 

Para Lima (2008), o início do estudo das Equações Diferenciais se deu pelo 

estudo de cálculo realizado por Isaac Newton (Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, 

1642 – Kensington, Inglaterra, 1727) e por Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig, 

Alemanha, 1646 - Hanôver, Alemanha, 1716) no decorrer do século XVII. Com o 

passar dos anos, os Irmãos Johann e Jakob Bernoulli, Daniel Bernoulli e Leonhard 

Euler também contribuíram para a elaboração dos conceitos e teorias atuais sobre as 

Equações Diferenciais.  

Boyce e DiPrima (1985), relatam que Isaac Newton desfrutou da juventude na 

Inglaterra e frequentou o Trinity College – Cambridge na Inglaterra, em 1661. O 

britânico foi além do estudo convencional e cursou sobre diversas áreas do 

conhecimento, tais como lógica, ética, física, matemática, realizou experimentos e 

entre outros trabalhos. Em seguida, tornou-se professor de matemática, no ano de 

1669. Para Smith (2008), ao longo da trajetória de Newton, as linhas de pesquisa, 

descobertas sobre cálculo e as leis fundamentais da mecânica desenvolvidas se 

tornam importante e, então, começam a ser publicados em 1687. No mesmo ano, foi 

publicado o livro mais popular de Newton, o “Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica” – Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.  

Com o aprimoramento do Cálculo e dos princípios básicos da mecânica, cria-

se o “berço” para desenvolvimento e aplicação das Equações Diferenciais em si, 

mesmo Newton não tendo atuado intensamente nessa área específica da matemática 

(BOYCE e DIPRIMA, 1985).  
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Leibniz conquistou o título de doutor em Filosofia na Universidade de Altdorf, 

na Alemanha, em 1666. O alemão dedicou-se à diferentes áreas do conhecimento ao 

longo dos anos de atividades acadêmicas. No que se diz a respeito à matemática, ele 

era autodidata e salientava a importância do uso e desenvolvimento da notação no 

Cálculo. Logo, em 1675, Leibniz cria bases para a Integral e o Cálculo Diferencial e, 

após isso, elabora resultados na área do Cálculo, sendo o primeiro em publicação de 

estudos nesse ramo, em 1684. Em seguida, cria-se o método de separação de 

variáveis e a redução das equações homogêneas em equações separáveis, em 1691 

e, a metodologia de resolução de equações lineares de primeira ordem, em 1694 

(PRADO, 2017). 

Por ter sido embaixador e conselheiro de famílias reais na Alemanha, Leibniz 

participava de diversas viagens, as quais possibilitavam manter proximidade com os 

outros matemáticos, destacando-se os irmãos Johann (Basiléia, Suíça, 1667 – 

Basiléia, Suíça, 1748) e Jakob (Basiléia, Suíça, 1654 – Basiléia, Suíça, 1705) 

Bernoulli. Em conjunto, Leibniz e os irmãos suíços Bernoulli solucionaram diversos 

problemas envolvendo as equações diferenciais. Tendo em vista que os irmãos 

Bernoulli dedicaram-se no desenvolvimento dos métodos de resolução e aplicações 

de equações diferenciais (BOYCE e DIPRIMA, 1985). 

Anos depois, Daniel Bernoulli (Groningen, Holanda, 1700 – Basiléia, Suíça, 

1782), filho de Johann Bernoulli, ingressou na Academia de São Petersburgo, na 

Rússia, em seguida, retornou para a Suíça e atuou como professor de botânica e 

física. Bernoulli possuía interesse nas equações diferenciais e respectivas aplicações, 

destacando a famosa Equação de Bernoulli no campo de mecânica dos fluidos.  

Segundo Gautschi (2008), em paralelo aos estudos, tem-se Leonhard Euler 

(Basiléia, Suíça, 1707 – São Petersburgo, Rússia, 1783), considerado o maior 

matemático do século XVIII. Estudioso nos ramos de teologia, medicina, astronomia, 

física e línguas orientais. Euler estudou na Academia de São Petersburgo e na 

Academia de Berlim (BOYCE e DIPRIMA, 1985). Dentro disso, o conhecimento e 

obras de Euler concretizam mais de 70 volumes, que envolvem toda a área da 

matemática e respectivas aplicações, como equações diferenciais de primeira ordem 

exatas e fatores integrantes.  
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Dentro deste desenvolvimento das Equações Diferenciais, temos o matemático 

Joseph-Louis Lagrange (Turim, Itália, 1736 – Paris, França, 1813) (STRUIK, 2020), 

que realizou estudos na Academia de Berlim, no ano 1766 e na Academia de Paris, 

em 1787. Lagrange publicou “Mécanique analytique” (Mecânica Analítica, 1788), livro 

que sintetiza cem anos de pesquisa na mecânica desde Isaac Newton. Além disso, 

do ano de 1762 a 1765, o italiano apresentou solução geral da equação diferencial 

linear homogênea com ordem “n” como uma combinação linear com n soluções 

distintas e contribuiu no estudo de equações diferenciais parciais.  

Por último, aponta-se Pierre-Simon de Laplace (Normandia, França, 1749 – 

Paris, França, 1827) (BOYCE e DIPRIMA, 1985). O francês foi autor da obra “Traité 

de mécanique céleste” publicada entre 1799 e 1825. A equação chamada de Laplace, 

geralmente escrita como ∆𝑢 =  0, para Lindqvist (2006), é importante na matemática 

e na física e, a denominada transformada de Laplace – método para transformar 

problemas com valores iniciais em uma equação algébrica com solução indireta e sem 

uso de integrais e derivadas (SODRÉ, 2002) - é utilizada para resolução das equações 

diferenciais. Nesta história, foram desenvolvidos métodos para resolução das 

equações diferenciais ordinárias e parciais, ao passo que era imprescindível o uso 

dessas equações na matemática. Com isso, as equações diferenciais são importantes 

e fundamento de problemas ainda no século XXI (BOYCE e DIPRIMA,1985).  

No presente estudo, veremos as equações diferenciais com a respectiva 

modelagem matemática aplicada na Epidemiologia e a importância desta área na 

política pública de saúde, uma vez que orientam o planejamento a curto e a longo 

prazo no controle de doenças em nível populacional.  

  

1.2 DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

O conceito de criatura viva não-visível como agentes de doenças é visto desde 

a época de Aristóteles (Estagira, Macedônia-Grécia, 384 a.C. – Atenas, Grécia, 322 

a.C.), a existência de microrganismos vista pelos primeiros microscópios é escrita por 

Anton Van Leeuwenhoek (Delft, Holanda, 1632-1723) e a teoria microbiana da doença  
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se inicia em 1840, através do alemão Friedrich Gustav Jakob Henle (Fürth, Alemana, 

1809 – Göttingen, Alemanha,1885) (BRITANNICA, 2020). Atualmente, é sabido que 

muitas doenças são transmitidas por vírus ou bactérias. Certamente, essas doenças 

contagiosas influenciaram grandemente a formação da história humana e, ainda estão 

presentes no século XXI, com ocorrências de milhões de mortes, relata Fronteira 

(2018). Logo, é visto que as populações pelo mundo são afetadas por doenças que 

interferem na média de vida, na saúde dos indivíduos, na economia e políticas dos 

países atingidos.  

Com este cenário, veremos que no estudo na Epidemiologia deve conter a 

obtenção e análise de dados como resposta instantânea ao estado de emergência da 

saúde pública. Para isso, uma observação, ciência, teorias para avaliar causas, 

modos de transmissão e, por meio disso, apresentar implementações para contenção 

de impacto (BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo examinar os modelos matemáticos das 

Equações Diferenciais Ordinárias aplicados à disseminação de doenças. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

  

i. Analisar o Contexto Histórico das Equações Diferenciais e da Epidemiologia 

ii. Caracterizar as Equações Diferenciais e os Modelos Matemáticos de 

disseminação de doenças 

iii. Apresentar a modelagem matemática da Epidemiologia em casos da 

atualidade 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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Boyce, W. e DiPrima, R. C. (1985) relatam que as Equações Diferenciais 

abrangem seções diversas em pesquisas científicas e tecnológicas, especialmente 

por serem caracterizadas pelo vasto campo de aplicações. Para nos situarmos melhor 

no contexto das equações diferenciais, é necessário a apreciação da parte histórica e 

do desenvolvimento das equações para compreender adequadamente as aplicações. 

Além disso, historicamente, é visto que as doenças e epidemias causam 

desastres na população (BARROS, 2015). Então, foi preciso desenvolver meios para 

controle da disseminação e para prever, em geral, como determinadas doenças se 

comportam. Com isso, é vista a importância do estudo da modelagem matemática 

para contenção de taxa de mortalidade de doenças, análise e projeção de situações, 

previsão da velocidade e modo de propagação da doença e, como uma determinada 

população pode ser afetada. Logo, estudar a aplicação das Equações Diferenciais e 

modelos matemáticos na Epidemiologia é importante, uma vez que possibilita uma 

melhor compreensão da influência e do modo que as doenças afetam a humanidade. 

Do mesmo modo, serão apontados estudos já realizados sobre a pandemia do novo 

coronavírus – iniciada no ano de 2020.  

 

2 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa bibliográfica é uma grande análise crítica de publicações em 

determinada área de conhecimento (BOTELHO, 2011). Esse tipo de pesquisa envolve 

toda a bibliografia disponível sobre um assunto, colocando o pesquisador em contato 

direto com toda a parte escrita, dita e mencionada do tema (MARCONI e LAKATOS, 

2019) por meio de referências de caráter científico em livros, periódicos e teses, por 

exemplo. Logo, os trabalhos feitos por método de referência bibliográfica são 

essenciais para constituir uma educação contínua, uma vez que viabiliza os indivíduos 

a se apropriarem e se atualizarem do conhecimento de um assunto em um breve 

espaço temporal (SALLUM et al., 2012).  

Deste modo, o presente trabalho, trata-se de um amplo estudo científico que 

argumenta os modelos de equações diferenciais aplicados na epidemiologia, com 
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contribuições de diferentes autores, porém com uma abordagem própria e com novas 

conclusões do tema. 

 Nesta revisão bibliográfica, que é o procedimento da pesquisa, análise e 

detalhamento sobre o tema, foi selecionada a metodologia de revisão narrativa como 

fundamentação teórica. Nesse tipo de revisão, não existem especificações criteriosas 

para o levantamento e análise de dados das publicações. Isto é, as revisões narrativas 

são as publicações especificadas usadas para caracterizar e argumentar o 

aprimoramento de um tema ou trabalho com embasamento em teorias e no contexto 

geral (SALLUM et al., 2012). 

 A estrutura e planejamento do modelo de pesquisa bibliográfica do estudo se 

deu, então, primeiramente pela definição dos conceitos básicos e contextual do 

assunto, fundamentação teórica, realização da pesquisa, refinamento da busca e 

priorização de títulos para seleção dos dados, é uma ordem simplificada mostrada por 

Treinta et al. (2012).  

  

  2.1 FONTES E COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizadas as bases de dados nacionais e internacionais, disponíveis de 

forma online, Science Direct, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Portal da 

CAPES, Springer LINK, Google Acadêmico/Scholar. Os respectivos títulos de todos 

os artigos encontrados foram revisados e filtrou-se, a partir dos títulos, uma lista de 

trabalhos para a seleção de inclusão no estudo. Com isso, os critérios de elegibilidade 

para a busca de dados da pesquisa foram a apreciação dos títulos científicos 

identificados, resumos de artigos, teses e textos dos periódicos, livros com conceitos 

básicos e consolidados claros com palavras-chave como: Equações Diferenciais, 

Modelos Matemáticos, Epidemiologia, Doenças Infecciosas. 

Além disso, outro critério da pesquisa priorizou publicações do idioma 

português e inglês com todos os tipos de delineamento metodológico. As datas do 

material selecionado de livros, teses e periódicos para a pesquisa abrangem o 

intervalo do ano de 1969 a 2021. 
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2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do presente trabalho foi caracterizada por toda literatura 

associada ao tema do estudo das plataformas de dados Science Direct, Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), Portal da CAPES, Springer LINK, Google 

Acadêmico/Scholar. A amostra, por sua vez, foram os materiais selecionados através 

dos critérios de elegibilidade estabelecido. Então, houve a seleção de 71 materiais 

para uma avaliação detalhada e para a inclusão no presente estudo. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS  

 

Com o material de dados selecionado, foi realizada a leitura e marcação das 

principais informações dos trabalhos. Em seguida, uma análise de compreensão e 

ampliação do conhecimento sobre o assunto foi feita. Então, possibilitou-se sumariar 

e ordenar as informações.  

Por fim, foi executada a elaboração do presente estudo por meio da 

organização e entendimento de todos os dados identificados do tema de equações 

diferenciais, epidemiologia e os respectivos contextos históricos. 

 

 

3 EPIDEMIOLOGIA E A MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

3.1 DOENÇAS NA HISTÓRIA 

 

Conforme os indivíduos tornavam-se civilizados, isto é, novas rotas de 

comércio e o crescimento de cidades, o contato entre populações diferentes e choque 

de culturas crescia, impulsionando a disseminação de doenças (ROSENBERG, 2001).  
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Primeiramente, para Hays (2005), caracteriza-se o termo epidemia com uma 

doença específica grave normalmente ausente ou infrequente em uma população, 

porém vulnerável a surtos de frequência ou temporários. E, as pandemias, por sua 

vez, são simplesmente a epidemia de uma doença com larga escala geográfica, com 

ocorrências por todo o mundo.  

Hays (2005). conduz a linhagem cronológica de epidemias e pandemias ao 

longo da história. Neste item será apontada uma breve cronologia de alguns surtos de 

doenças infecciosas desde a Antiguidade e, como isso conduziu inovações e 

desenvolvimento na medicina, epidemiologia e na matemática.  

 

Epidemia em Atenas: Peste de Atenas, 430-427 a.C. 

 

Esta epidemia ocorreu durante a Guerra do Peloponeso. A doença se espalhou 

entre os militares e atingiu o Oeste de Roma durante décadas. Relatos mostram que 

25-35% da população, incluindo todas as faixas etárias e gênero, foi morta. Houve 

colapso nas leis e normas sociais devido ao caos epidêmico. A alta de mortalidade se 

deu por conta de os sintomas serem novos na época e o conhecimento médico ser 

muito limitado. Na época, havia hipóteses da causa ser o envenenamento dos 

presentes inimigos Espartanos da Guerra ou ser um desagrado dos deuses.  As 

causas e a doença ainda permanecem desconhecidas (HAYS, 2005). 

 

Primeira Praga Pandêmica, 541-747 d.C. 

 

A epidemia ocasionada pela primeira praga, Praga de Justiniano, devastou 

terras do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, espalhando-se com o tempo por 

Alexandria, Palestina, Itália e Tunísia, Inglaterra, Irlanda. Existem especulações que 

só na cidade capital Justiniana foram 300 mil mortes (HAYS, 2005). O começo desta 

série de pragas foi mencionado como pandemia de peste – causada por 

microorganismo que causa febre alta e infecção – bubônica.   
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O impacto social, econômico, cultural e político ocasionado colaborou na 

transição do período antigo e medieval da história ocidental como: falha do controle 

romano no mediterrâneo, ascensão islã, divergência cristã entre oriente e ocidente e 

relocação do sistema de economia e política da Europa. Na época, foi entendido como 

um ato de fúria dos deuses (BRITANNICA, 2020). 

 

Segunda Praga Pandêmica, 1346-1844 

 

A segunda praga continua a ser a doença mais significativa da história humana, 

conhecida como a peste negra, relata Hays (2005). Atingiu rapidamente a Ásia 

Ocidental, África do Norte e Europa. Estimativas indicam um percentual de 30% a 60% 

de mortalidade na população em um breve intervalo de tempo, ou seja, uma 

aproximação de 50 milhões de mortes. O primeiro sintoma detectado foi inchaços na 

virilha ou axila e afetando toda a população e, principalmente pobres, por já terem 

vulnerabilidade a infecções por desnutrição. O período longo da pandemia de pragas 

terminou em tempos diferentes conforme cada localização (HAYS, 2005).  

 

Pandemia da Influenza – Gripe Espanhola, 1918-1919 

 

Como sugere Kupperberg (2008), a gripe foi identificada na Europa, Estados 

Unidos e Ásia e, posteriormente, teve ocorrências em todo o mundo. Ocorreu, 

primeiramente, em regiões portuárias e se disseminou por cidades e rotas de 

transporte. Caracteriza-se por ser o surto de influenza mais grave do século XX e uma 

das pandemias mais devastadoras na história.  

A doença ocorreu primeiro durante a Primeira Guerra Mundial, então, agravou-

se na última metade do ano de 1918, como uma pneumonia que se desenvolve 

rapidamente e ocasiona morte em poucos dias. Existe a estimativa de 50 milhões de 

mortes no mundo sem padrão de mortalidade dos indivíduos. Na época, não existia 

medicamentos e vacinas para o tratamento da doença (NICKOL, 2019).  
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Pandemia da AIDS (HIV), Década de 1980 

 

Segundo Pinto et al. (2007), o vírus do HIV se desenvolveu na década de 1920, 

na África por meio da transmissão de macaco infectado e humanos. Contudo, a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immunodeficiency Syndrome - 

AIDS) foi relatada só no ano de 1981 (GRECO, 2008). O aumento da infecção pelo 

vírus HIV foi identificado devido ao significativo número de indivíduos adultos e do 

sexo masculino homossexuais, residentes da cidade de São Francisco, Estados 

Unidos, estarem com uma pneumonia e câncer Sarcoma Kaposi. Desse modo, os 

indivíduos estavam com o sistema imunológico comprometido, até então, uma 

característica que era desconhecida da doença. A AIDS é disseminada por meio de 

fluidos corporais e desde a década de 1980 trouxe mudanças e desafios na área da 

saúde e científica, política e social.  Os tratamentos retardam o avanço da doença, a 

cura ainda não foi descoberta e, estima-se 35 milhões de mortes desde a descoberta 

da doença (OPAS BRASIL, 2017).  

 

Pandemia da Influenza H1N1 – Gripe “Suína”, 2009-2010 

 

A Organização Mundial da Saúde comunicou a pandemia em abril de 2009, 

como emergência da saúde pública. Primeiramente em março, foi identificado no 

México a infecção respiratória e espalhou-se por todo o mundo rapidamente (OMS, 

2009). O vírus da influenza H1N1 é notável pela transmissão rápida e eficiente de 

indivíduo para indivíduo, não por ingestão da carne suína. Como Cohen e Enserink 

(2009) mencionam, o vírus estava com potencial em porcos meses antes do surto, 

tendo em vista que a influenza A é uma combinação do vírus da gripe suína, aviária e 

humana.  

A doença possui ocorrências e mortalidade maior entre adultos e jovens, 

estima-se entre 200 a 500 mortes pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças 

(CDC, 2010) e 17 mil mortes pela OMS. Em agosto de 2010, com vacinação em vários 

países, a OMS declara fim a pandemia da influenza.  
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Pandemia do COVID-19, 2020 – 2021  

 

 A pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 foi oficialmente declarada pela 

OMS em 11 de março de 2020, que neste ponto já estava espalhada por 114 países 

e com, aproximadamente, 118 mil infectados (WHO, 2020). Primeiramente, 

identificado e reconhecido na China, em novembro de 2019. Segundo o Ministério da 

Saúde do Brasil, os coronavírus são um conjunto de vírus comuns em diversas 

espécies de animais (morcegos, gatos, gados, entre outros).  

A disseminação da doença é dada por gotículas de espirros e saliva, tosse, 

contato com infectados e superfícies contaminadas, para o Ministério da Saúde do 

Brasil. Em relação ao comportamento da doença, a COVID-19 pode se manifestar 

desde infecções assintomáticas até quadros mais graves. O Manual de Orientações 

da Covid-19 (vírus SARS-CoV-2) (2020) quantifica que a maioria dos indivíduos, por 

volta de 80%, se apresentam como infectados assintomáticos ou com pouca 

manifestação de sintomas e, cerca de, 5% dos infectados precisam do auxílio de 

suporte respiratório para o atendimento hospitalar. Os sintomas da doença incluem, 

principalmente, tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, dor de garganta, 

mudanças da intensidade do olfato e paladar. A vacina foi desenvolvida e começou a 

ser aplicada em dezembro de 2020. 

O anexo A apresenta um breve relato sobre vacinas.  

 

3.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

A etimologia da palavra, com origem grega, Epidemiologia consiste em três 

pontos: EPI – em cima, DEMO – povo e LOGIA – estudo, ou seja, é basicamente um 

estudo a respeito de uma população (FRONTEIRA, 2018). É definida como 

 
“a ciência que estuda o processo saúde-doença em 

coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores 
determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos 
associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de 



 

22 
 

prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo 
indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e 
avaliação das ações de saúde” (ROUQUAYROL; GOLDBAUM e 
SANTANA, cap. 2, 2013) 

 

A ideia de Epidemiologia origina-se na Grécia Antiga, na abordagem de 

ocorrências em massa de doenças em indivíduos, por Hipócrates (MULLNER, 2020), 

diferentemente como visto anteriormente no tópico de Epidemia em Atenas: Peste de 

Atenas, 430-427 a.C., no qual as doenças eram vistas como ira dos deuses. Gomes 

(2015), mostra que o médico Hipócrates avalia o desenvolvimento das enfermidades 

de maneira racional, isto é, apresentou as doenças como um resultado das interações 

entre indivíduos e ambiente, foi estipulada a existência da relação entre clima, água, 

solo com as doenças.  

Mais tarde, com o passar do tempo, é visto que certamente os impactos 

catastróficos das epidemias no mundo ocorrem desde a antiguidade (BARROS, 

2015). Durante o século XIV, aventuras com as navegações e rotas marítimas que 

ligavam Oriente Médio e Europa eram atingidas com epidemias. Essas embarcações 

transportavam cargas e, além disso, transportavam hospedeiros com doenças, uma 

vez que fungos, vírus, bactérias se multiplicam nesse tipo de ambiente. 

Primeiramente, Gurgel (2011) relata doenças desde febre tifoide, tuberculose, sendo 

frequentes causas de mortes bem como pestes, malária e infecções pulmonares, que 

se transmitiam livremente entre continentes. Como é escrito por João José Cúcio 

Frada, mencionado por Gurgel e Lewinsohn (2010): 

 

“...E, como já não bastassem as enfermidades que no mar e nos 
trópicos sempre sobrevinham, estes marujos, embarcados sem 
qualquer inspeção médica, levavam já consigo toda a espécie de 

doenças.” (FRADA, 1989, pág. 5) 

 

Segundo Barros (2015), então, as navegações foram responsáveis pelas 

grandes disseminações de doenças e epidemias entre continentes e, também, 

médicos eram incapacitados para conter essa propagação. Ao passar o tempo, foi 

visto que as doenças que apresentavam alto índice de mortalidade e morbilidade 

poderiam ser combatidas por meio de medidas profiláticas. Assim sendo, os estudos 
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sobre epidemiologia começam a ser realizados para desenvolvimento de vacinas e 

meios de contenção.  

A epidemiologia é definida como disciplina científica no século XVII, uma vez 

que são possibilitadas as condições para coleta, análise e interpretação de dados da 

população, como relata Morabia (2014). Com isso, métodos e conceitos para este 

estudo começam a ser considerados e aprimorados. Nisto, Barros (2015) aponta que 

o desenvolvimento em Epidemiologia Matemática se deu século XVIII por Daniel 

Bernoulli. Além do mais, para Fronteira (2018), a ocorrência da Revolução Francesa, 

no fim do século XVIII, que pregavam ideias de mudanças “liberdade, igualdade e 

fraternidade”, influenciou a epidemiologia uma vez que se destacou a diferença da 

saúde das classes. Nisso, Napoleão impulsionou estudos e formação de médicos e 

cirurgiões, dentre eles, Charles Alexandre Louis – no método numérico, uso de dados 

de mortalidade para estudar a saúde pública.  

Mais tarde, para o fim do século XIX, com maiores conhecimentos na medicina 

a respeito de doenças contagiosas, pode-se aprimorar ideias de epidemiologia para 

eventos de grande escala com estudos e conhecimento do cientista francês Louis 

Pasteur e do médico britânico John Snow – nomeado o Pai da Epidemiologia 

(GOMES, 2015). O médico John Snow desenrolou uma sequência de estudos sobre 

a ocorrência de cólera na cidade de Londres, Inglaterra (1848-1854), revisou relatos 

das epidemias nas embarcações na Europa e, com esse conhecimento, obteve 

resultados de observações e lógicas em episódios de doenças na população 

(FRONTEIRA, 2018). 

Deste modo, com o aprimoramento da Epidemiologia e os anos passados, a 

pandemia de Influenza de 1918 a 1919, impulsionou ainda mais os especialistas da 

saúde pública a buscar na epidemiologia mais complexa as explicações precisas para 

origem das doenças, fase de equilíbrio e o término (AHRENS; KRICKEBERG e 

PIGEOT, 2014). Em 1922, os epidemiologistas começaram a apreciar a evolução e 

interações entre parasitas e hospedeiros para descobrir a história natural da doença. 

Já em 1930, foi originada a “ecologia da doença”, isto é, foi defendida a aplicação de 

princípios biológicos na pesquisa de doenças infecciosas e evolução dos processos 

biológicos. Porém, só na década de 1980 que essa epidemiologia mais complexa foi 
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utilizada com o surgimento de doenças como a AIDS, diferentes versões da influenza 

e outras, causando urgência em investigações clínicas e laboratoriais (ANDERSON, 

2019).  

A evolução e conceitualização da Epidemiologia, constitui-se de quatro fases, 

como relata Morabia (2014): 

  

I. Fase Pré-Formal (século XVII a XIX): inexistência de teorias para estudos 

populacionais. 

II. Fase Inicial (1900-1945): a epidemiologia transformou-se em disciplina 

acadêmica, livros foram publicados e estudos foram segregados e 

aplicados. 

III. Epidemiologia Clássica (1945-1980): o estudo foi aprimorado, medição dos 

efeitos, interações foram formalizados. 

IV. Epidemiologia Moderna (desde 1980): junção de métodos e conceitos, 

compreensão das medidas de ocorrências e efeitos dos eventos.  

 

Logo, a associação da epidemiologia com a modelagem matemática aplicada 

é fundamental para obter maiores conhecimentos científicos sobre a relação de uma 

população e as características comportamentais de doenças infecciosas.  

 

3.3 CONCEITOS NA EPIDEMIOLOGIA  

 

A Epidemiologia é considerada uma disciplina científica quantitativa, na qual se 

emprega métodos científicos para coleta, análise e interpretação de dados, como 

menciona Fronteira (2018). Para Montilla (1969), o objetivo do estudo dessa disciplina 

é compreender os eventos de doenças nas populações, padrões e previsão para 

construção de tratamentos. Basicamente, apresenta a distribuição e dimensão de 

problemas de saúde da população, administração dos dados com intuito de planejar 

medidas de prevenção, o tratamento, controle e verificar agentes etiológicos do 

processo das doenças para melhoria da saúde (BHOPAL, 2016).  
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Tendo em vista que a doença representa uma resposta do indivíduo frente a 

infecção quando é grave para indicar algum sintoma de padrão desconhecido. Já a 

infecção, é uma multiplicação de algum agente no indivíduo e é estabelecida, em sua 

maioria, por fatores de exposição e suscetibilidade do humano (EVANS, 1976).  

Visto isso, a epidemiologia é fundamentada em duas conjecturas, que a doença 

não acontece de forma aleatória e que o estudo da população possibilita detectar 

causas e condições para prevenção de doenças (MULLNER, 2020). Ou seja, os 

comportamentos humanos, interações sociais, fatores genéticos e o ambiente natural 

influenciam em quais doenças e modos serão desencadeados em cada população, 

aponta Bhopal (2016).  

Os estudos dos Epidemiologistas são úteis na prática laboratorial, no que se 

diz a respeito do entendimento de processos biológicos e na definição de intervalos 

para os valores normais das medidas biológicas (BHOPAL 2016).  Sendo que, os 

valores normais se referem a distribuição de valores em população saudável ou 

identificação dos problemas de saúde, com valores singulares e incomuns. Para isto, 

tem-se alguns conceitos principais para o presente estudo, fundamentais na 

Epidemiologia (PEREIRA, 2013), como: 

 

Agente – Causador de doenças. Desestabiliza indivíduos originando a doença. 

Hospedeiro – Ser vivo vulnerável a instalação de agente infeccioso. 

Incidência -  número de novos casos da doença em um intervalo de tempo.  

Infectividade – Habilidade de alguns organismos para penetração, 

aprimoramento ou proliferação em um outro, gerando infecção. 

Imunidade – Resistência adquirida relacionada a presença de anticorpos 

específicos.  

Período de Incubação – Intervalo de tempo: da instalação do agente no 

indivíduo até visibilidade dos traços e sintomas da doença. 

Período de Transmissibilidade – Tempo em que o indivíduo dissemina a 

doença com sintomas aparentes ou não.  
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Neste cenário especificado, estes profissionais recorrem aos modelos 

matemáticos e definições de ocorrência das doenças como instrumentos para avaliar 

tais padrões de comportamento de doenças (MULLNER, 2020).   

Nisto, ao adotar métodos e desenhos de Epidemiologia, com dados 

qualificados e resultados, cria-se um assento para conhecimento da saúde 

populacional e intervenções para o grupo como um todo, menciona Montilla (1969).  

 

3.4 APLICAÇÕES DA EPIDEMIOLOGIA 

 

O conhecimento de circunstâncias patológicas comuns em determinada 

população é importante para os gestores de serviço público e profissional, os quais 

trabalham com administração da saúde (UFMA/UMA-SUS, 2014). O acervo de 

informações do estudo de epidemiologia, então, serve de aparato para contribuir nos 

serviços de suprimento das necessidades da população. 

Visto isso, os primeiros registros de Epidemiologia na saúde coletiva são 

relatados no ano de 1802, na Espanha, os quais evoluíram em meados do século XIX 

e, a aplicação de raciocínio epidemiológico inicia-se no século XX, como mostrado no 

tópico “3.2 Epidemiologia”.  

Em uma perspectiva populacional, dentre as utilidades mais comuns da 

Epidemiologia, para Montilla (1969), são apontadas algumas como: 

 

i. Análise da situação da saúde 

ii. Distinguir perfis e fatores de risco 

iii. Compreensão de causas de gravidades à saúde 

iv. Descrição das doenças e respectivas histórias 

v. Verificar modos de transmissão 

vi. Determinar métodos de contenção de doenças 
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Então, dentro destas aplicações, a esquematização da investigação dos casos 

de doenças infecciosas estudados na Epidemiologia segue a seguinte ordem, 

simplificada, dada na tabela 1 (UFMA/UMA-SUS, 2014). 

 

Tabela 1 - Planejamento da análise de Doenças Infecciosas 

 

1. Descrição 
Estudo da distribuição de problemas e gravidade da saúde 

populacional 

2. Causalidade 

Identifica razões para ocorrência do problema, como condições 
de comportamento, nutrição, qualidade de vida, entre outros 

3. Previsão 
Análise de grupos específicos para definir a vulnerabilidade em 

relação a doença 

4. Avaliação 
Planejamento de medidas de contenção da doença 

 
       Fonte: Adaptado de UFMA/UMA-SUS (2014). 

 

 

Finalmente, com o entendimento dos conceitos e métodos dentro da 

Epidemiologia, os modelos matemáticos aplicados serão apresentados como modo 

de diagnosticar a situação da saúde, identificar os problemas e servir de manutenção 

da disseminação de doenças.  

 

3.5 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A modelagem matemática se origina por meio da necessidade da observação, 

análise e estruturação de teorias embasadas em fundamentos matemáticos e definir 

modelos para descrever situações de problemas. O estudioso e pioneiro em 

pesquisas científicas da Modelagem Matemática no Brasil Rodney Carlos Bassanezi 

realiza a definição da modelagem como segundo Bassanezi (2002, pág. 16) “A 

modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade e 

resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 
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Os modelos são utilizados a fim de caracterizar o comportamento de sistemas 

complexos (LIMA, 2018). No presente estudo, serão apresentados modelos aplicados 

à disseminação de doenças na população, exclusivamente. Os Epidemiologistas 

usam os modelos para descrever o cenário da doença (MULLNER, 2020).  

A modelagem matemática aplicada, caracteriza a doença segundo fatores de 

suscetibilidade e exposição, ou seja, os indivíduos adquirem a doença se forem 

vulneráveis e entrem em contato com a doença. Os hospedeiros possuem atributos 

de predisposição ou de proteção em relação as doenças. Tais características podem 

ser biológicas (idade, sexo, grau de imunidade), comportamentais (hábitos, ações, 

cultura), sociais (valores). Os agentes, por sua vez, podem ser bactérias, fungos, vírus 

e protozoários (BRITANNICA, 2016). 

A modelagem matemática deve ter as informações próprias e diretas para o 

estudo, como: o comportamento geral da solução dos modelos, os dados existentes 

flexíveis à novas mudanças, padrões dos modelos, conhecimento dos números e 

gráficos possibilitar a compreensão dos padrões (FARIAS, 2017). Feito isto, com os 

dados e resultados identificados, tem-se o entendimento do fundamento biológico do 

cenário a ser analisado e quantificado. Quanto a classificação dos modelos 

matemáticos, segundo Garcia (2005), destacaremos alguns modelos, como: 

 

Linear ou Não-Linear 

 

Linear: As variáveis são independentes linearmente. Isto é, o modelo é 

representado por equações que mostram uma associação entre medidas que 

demonstram uma taxa de mudança constante. Geralmente, é escrito com base em 

dois parâmetros: inclinação (taxa de mudança) e o valor inicial. 

 

Não Linear: As variáveis têm dependência linear. Diferentemente dos modelos 

lineares, o modelo não-linear é usado para descrever cenários instáveis por meio de 

equações e funções não lineares. Para elaborar do modelo é preciso embasamento 

teórico dos fenômenos complexos a serem estudados. 
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Dinâmico ou Estático 

 

Dinâmico: Mudanças de estado do sistema de acordo com o tempo, 

usualmente, representadas por um conjunto de Equações Diferenciais. Usualmente, 

os modelos dinâmicos são não-lineares. 

 

Estático: O modelo realiza cálculos por meio de dados que não sofrem 

alteração em relação ao tempo. Ou seja, é estacionário e o processo analisado 

consiste em variáveis que possuem valores constantes.  

 

Contínuo ou Discreto 

 

Contínuo: Nesse modelo, o tempo ou estado do sistema são dinâmicos e são 

descritos por sistemas de equações diferenciais. 

 

Discreto: Tempo ou estado do sistema são discretos. A demonstração do 

sistema é feita por equações em diferenças, isto é, quando as variáveis do problema 

são discretas e descrevem o problema inicial. 

 

Estocástico ou Determinístico 

 

Estocástico: A disposição da probabilidade representa os estados das variáveis 

e, a aleatoriedade é característica do modelo, sendo que em algum passo da 

resolução dos cálculos do modelo uma variável vai ser escolhida ao acaso. Utiliza-se 

as Equações Diferenciais.  

 

Determinístico: É caracterizado por equações diferenciais que não 

compreendem variáveis aleatórias, ou seja, as variáveis e parâmetros possuem 

valores definidos. Um grupo de variáveis é identificado por parâmetros do modelo e 

estado inicial delas.  
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Visto isso, as Equações Diferenciais são empregadas como principal 

instrumento da modelagem matemática. Na Epidemiologia, os modelos matemáticos 

desmembram a população em compartimentos, isto é, cada indivíduo é classificado 

de acordo com o estado atual, no que se diz a respeito da doença. Os compartimentos 

são caracterizados pelas subpopulações a seguir (LIMA, 2018):  

 

Indivíduos Suscetíveis (S) – Indivíduos saudáveis vulneráveis em contrair a 

doença no contato com indivíduos infectados. Sendo possíveis transmissores após 

certo período de infecção. 

Indivíduos Infectados (I) – Portadores e transmissores da doença, de forma 

direta ou indireta. Contraíram um agente patogênico. 

Indivíduos Removidos (R) – Isolados, falecidos ou imunizados, ora por 

vacinação ora pela cura após a infecção pela doença.  

 

Para Brauer, Castillo-Chaves e Feng (2019), os modelos compartimentais 

básicos para representar a disseminação de doenças infecciosas são apresentados 

nos artigos de William Ogilvy Kermack (Angus, Escócia, 1898 – Aberdeen, Escócia, 

1970) e Anderson Gray McKendrick (Edimburgo, Escócia, 1876 – Speyside , Escócia, 

1943) nos anos de 1927, 1932 e 1933. Existem os modelos que rejeitam os detalhes 

e são usados para apresentar o comportamento qualitativo. Por outro lado, têm-se os 

modelos especificados com estimativas quantitativas para curto prazo. Então, é 

obrigtatório verificar os modelos matemáticos antes de fazer qualquer estudo 

(BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019).  

Os modelos mais simples para análise de uma epidemia mostram previsões do 

número de infectados, a parte da população que será intocada pela doença e medidas 

de controle. Essas informações qualitativas são úteis, porém implicam em um modelo 

mais específico para demonstrar dados reais para os profissionais da saúde pública 

(BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). No estudo de modelos 

compartimentais de disseminação de doenças, que as populações são divididas em 
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compartimentos, são realizadas deduções quanto a natureza e a taxa do tempo de 

transferência de um compartimento a outro.  

Geralmente, existe uma fase estocástica no começo do surto de uma doença 

e, logo, é visto um aumento exponencial de indivíduos infectados (BRITANNICA 

2020).  A estimativa da taxa de crescimento exponencial inicial é usada para sinalizar 

a nova taxa de infectados, ou seja, a estimativa do número básico de reprodução. 

Nisto, o modelo matemático é composto por hipóteses e teorias de caráter biológico 

da relação entre agente-hospedeiro. Por consequência, os modelos precisam sempre 

ser aperfeiçoados devido a esta interação incluir a evolução das informações 

existentes na biologia sobre os indivíduos, vírus e outros agentes (LIMA, 2018).   

As maneiras de contágio dessas doenças infecciosas são diretas ou indiretas 

e por variados meios. Temos as seguintes transmissões, para Farias (2017): 

 

Horizontal: De um indivíduo a outro 

 

• Contato direto – por toque ou relações sexuais 

• Contato indireto – por meio de objetos, sangue ou líquidos do corpo 

• Vias aéreas – por inalação de gotículas infectadas situadas no ar 

• Vetores – por vetores (mosquitos, carrapatos e outros) 

• Água e alimentos contaminados – por ingerir estes elementos infectados 

 

Vertical: Mãe para o filho – Pela placenta ou pelo leite materno 

 

Nesta linha, para Boyce e DiPrima (1985), para construir um modelo é preciso 

identificar a situação atual na própria linguagem matemática e os princípios que irão 

pautar o sistema. Logo, cada sistema diverso tem determinado conjunto de variáveis 

e forma característica. A maior dificuldade em obter-se modelos de sistemas com as 

equações diferenciais é elaborar tais equações para representar o problema, baseado 

em informações a respeito do comportamento panorâmico do sistema.  
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 O processo de modelagem matemática constituiu-se da seguinte maneira 

(BOYCE e DIPRIMA, 1985): 

 

i. Estipular as variáveis que descrevem o sistema 

ii. Estabelecer unidades de medida das variáveis 

iii. Identificar as leis na interação variável-dinâmica do sistema 

iv. Expor as leis em termos de variáveis 

 

Nesse contexto, os modelos matemáticos proporcionam informações a respeito 

de dois parâmetros da epidemiologia: a força de infecção e reprodutibilidade basal 

(RAMON, 2011). Tais parâmetros são fatores fundamentais para o entendimento de 

todo o desenvolvimento da doença dentro da modelagem matemática. Assim: 

 

1. A Força de Infecção é dada pela divisão da incidência pelo número de 

indivíduos suscetíveis, que é a incidência per capita. Ou seja, a incidência é o 

número de novos casos da doença e é proporcional a quantidade de indivíduos 

suscetíveis e infectados dispostos de maneira homogênea no ambiente e 

contato sendo aleatório (PACHI, 2006). Desta maneira, assume-se o número 

total de determinada população como N, o número de contato infectantes é 

dado por β e o número de contatos que o número S de suscetíveis seja βS.  

2. A Reprodutibilidade basal (R0) é descrita como, 

 

 “o número de infecções secundárias produzidas por um único 

indivíduo infectado, ao longo de seu período de infectividade, em uma 

população inteiramente suscetível ao agente” (PACHI, 2006, pág. 17).  

 

Para isto, os agentes são microparasitas, como vírus, bactérias e 

protozoários. A R0 possibilita a análise comportamental da doença, isto é, se 

𝑅0 >  1, o número dos infectados cresce e gera uma epidemia, se 𝑅0 < 1, a 

epidemia tem a tendência de desaparecer e, se 𝑅0 =  1, a doença continua de 

maneira instável na população, podendo se disseminar ou extinguir.  
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Desta maneira, não é preciso vacinar toda a população para eliminar a doença, 

mas sim uma parcela suficiente para manter a reprodutibilidade basal menor do que 

1 (LIMA, 2018).  

Com os conceitos definidos, é visto que o modelo a ser usado depende das 

características da doença. Serão apresentados, respectivamente, os seguintes 

modelos compartimentais: SI (Suscetível-Infectado), SIS (Suscetível-Infectado-

Suscetível), SIR (Suscetível-Infectado-Removido) e SIRS (Suscetível-Infectado-

Removido-Suscetível). Em seguida, teremos uma breve apresentação de modelos 

matemáticos mais complexos na epidemiologia, caracterizados pela a adição do 

compartimento de quarentena e maior movimentação entre compartimentos.  

 

3.5.1 Modelo SI  

 

O modelo SI (Suscetível-Infectado) é a forma mais simplificada de todos os 

modelos de doenças e um modelo compartimental determinístico clássico (BRAUER; 

CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). A população é subdivida em dois grupos: os 

Suscetíveis e os Infectados. Essa modelagem sugere que o indivíduo nasce sem a 

imunidade e, uma vez portador da doença, não terá a cura ao longo da vida (IDM, 

2020), como mostra a Figura 1. Então, no início de uma epidemia, os indivíduos 

infectados sustentam uma taxa de crescimento exponencial e, com o passar do 

tempo, a disseminação da doença diminui e toda a população é infectada. O modelo 

SI se adequa às doenças que não possuem a cura, como AIDS (HIV).   

 

        Figura 1 - Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SI 

 

     

 

 

. Fonte: Adaptado de IDM (2020). 

S 
 

I 
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• Sem dinâmica vital: 

 

O desenvolvimento do modelo SI sem levar em consideração os processos 

vitais na população, nascimento e morte, os indivíduos suscetíveis são infetados 

inteiramente. As Equações Diferenciais Ordinárias que descrevem um modelo SI, 

equações 3.1 e 3.2, são escritas dessa maneira (IDM, 2020): 

 
 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −

𝛽𝑆𝐼

𝑁
 (3.1) 

  
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝛽𝑆𝐼

𝑁
=  𝛽𝐼 (1 −

𝐼

𝑁
) 

 
(3.2) 

 

 

Onde:   

𝛽 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 

𝑁 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

• Com dinâmica vital: 

 

Ao considerar a dinâmica vital no modelo SI, tem-se as variáveis, com valores 

iguais para manutenção de uma população total constante, µ (taxa de natalidade) e ν 

(taxa de mortalidade) (IDM, 2020). Então, as Equações Diferenciais Ordinárias são 

dadas pelas equações 3.3 e 3.4:  

 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  µ𝑁 −

𝛽𝑆𝐼

𝑁
− 𝜈𝑆 (3.3) 
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 𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝛽𝑆𝐼

𝑁
−  𝜈𝐼 

(3.4) 

 

Onde, 

𝛽 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 

𝜇 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝜈 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝑁 = 𝑆 + 𝐼 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

A proporcionalidade de indivíduos infectados é associada com a dinâmica vital 

e taxa de infecção β, logo, essa taxa pode ser calculada por meio do estado 

estacionário, dada pela equação 3.5 (IDM, 2020). 

 

 
𝜇 =  ν =

βS

N
=  𝛽(1 −

𝐼

𝑁
) (3.5) 

 
 

3.5.2 Modelo SIS  

 

No modelo SIS (Suscetível-Infectado-Suscetível), a dinâmica da população é 

dividida em dois compartimentos, um com indivíduos suscetíveis e outro de indivíduos 

infectados, mostra Luiz (2012).  

A Figura 2 indica o modo que os indivíduos se deslocam dentro dos 

compartimentos do modelo, sendo a linha superior tracejada a indicação que a 

infecção não afirmou a imunidade. Ou seja, os indivíduos se recuperam, mas não 

adquirem a imunidade contra uma reinfecção, fazendo com que a movimentação seja 

de suscetível a infeccioso para suscetível (IDM, 2020).  
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Deste modo, o indivíduo não infecta o outro até ser infectado novamente. As 

doenças que se encaixam neste modelo são as doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), gonorreia, sífilis, por exemplo.     

 

Figura 2 - Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SIS. 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

Fonte: Adaptado de IDM (2020). 

 

 

 Inicialmente, pelas Equações Diferenciais, temos que as taxas de transferência 

dentro dos compartimentos são dadas por derivadas de acordo com o tempo. A 

duração do indivíduo em um compartimento é dada como uma exponencial (BRAUER; 

CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019).  

 

• Sem dinâmica vital: 

 

Nesse caso, como os indivíduos continuam no compartimento de suscetível 

após a infecção, a doença alcança o estado estacionário da população. A taxa de 

transmissão da doença é dada pelo o contato entre indivíduos suscetíveis e 

infectados. A taxa de recuperação da doença relaciona a variação de indivíduos 

infectados com o tempo respectivo ao número de infectados em si, representada por 

𝛾 =
1

𝐷
, sendo D a duração média da infecção. Tem-se, então, o sistema de equações 

diferenciais ordinárias, composto pelas equações 3.6 e 3.7 (IDM, 2020). 

 

γ 

S 
 

I 
β 
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 𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −

𝛽𝑆𝐼

𝑁
+ 𝛾𝐼 (3.6) 

 𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝛽𝑆𝐼

𝑁
−  𝛾𝐼 (3.7) 

 

Sendo, 

𝛽 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

𝑁 =  𝑆 + 𝐼 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

No modelo SIS, têm-se duas situações que causam o equilíbrio, sendo uma 

delas 𝐼 =  0 (estado livre da doença) e a outra apresentada como a equação 3.8: 

 

 𝐼 =
(𝛽 − 𝛾)𝑁

𝛽
= (1 −

𝛾

𝛽
) 𝑁 (3.8) 

 

 

 Quando 
𝛽

𝛾
> 1, a doença vai se disseminar e se aproxima do segundo estado 

estacionário apresentado, do contrário, conquista-se o estado livre da doença.  

 

• Com dinâmica vital: 

 

Para se adicionar a dinâmica vital a população no modelo SIS, são usadas as 

duas variáveis, a taxa de natalidade µ e a taxa de mortalidade (IDM 2020) e, a 

população total é dada, novamente, por 𝑁 =  𝑆 +  𝐼.  

Nessa situação, então, as equações diferenciais ordinárias, 3.9 e 3.10, são 

representadas por:  
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 𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  𝜇𝑁 −

𝛽𝑆𝐼

𝑁
+ 𝛾𝐼 − 𝜈𝑆 (3.9) 

 𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝛽𝑆𝐼

𝑁
−  𝛾𝐼 −  𝜈𝐼 

 
 (3.10) 

  

Sendo, 

𝜇 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝜈 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

 

3.5.3 Modelo SIR 

. 

No ano de 1927, Kermack e McKendrick apresentaram esse modelo, em que a 

população é dividida em três classes, denominadas: Suscetíveis (S), Infectados (I) e 

Removidos (R), mostrado na Figura 3 (LIMA, 2018). O modelo SIR é usado, 

geralmente, para modelagem matemática de doenças infecciosas, como rubéola, 

sarampo, varicela e gripe por exemplo (ROCHA, 2012).  

As circunstâncias a serem levadas em conta são que todos os indivíduos 

nascem suscetíveis, que os hospedeiros infectados se curam com imunidade total, o 

tamanho da população é constante conforme o tempo passa e não se engloba 

emigrações ou imigrações (FARIAS, 2017). Além disso, os indivíduos das 

subpopulações definidas se alteram no que se refere ao tempo, logo, S(t), I(t) e R(t) 

são funções que dependem do tempo t.  A população total é dada pela equação 3.11:  

 

 S(t) + I(t) + R(t) = N → Constante (3.11) 

 
 

 Os deslocamentos entre os compartimentos da população são representados 

pelos dados e pela figura 3, uma adaptação de LIMA 2018: 
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• 
𝑑𝑆

𝑑𝑡 
 : taxa de mudança de suscetíveis 

• 
𝑑𝐼

𝑑𝑡 
 : taxa de mudança de infectados 

• 
𝑑𝑅

𝑑𝑡 
 : taxa de mudança de removidos 

 

Figura 3 - Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SIR. 
 

 

 

      

 

        Fonte: Adaptado de Lima (2018).  

  

O modelo SIR, além das circunstâncias prévias mencionadas, se sustenta em 

outras duas hipóteses (BARROS 2015): 

 

i. A razão de variação da população de indivíduos suscetíveis é proporcional 

ao número de contatos entre os indivíduos dos compartimentos suscetíveis 

e infectados.  

ii. A razão de variação da população de removidos é proporcional à população 

de infectados  

 

Logo, é visto que: 

 

▪ Taxa de mudança de S = - Taxa de Infecção 

▪ Taxa de mudança de I = Taxa de Infecção – Taxa de Remoção 

▪ Taxa de mudança de R = Taxa de Remoção 

 

γ 

S 
 

I 
 

R 
 

β 
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Finalmente, com as hipóteses e compartimentos definidos, considerando β 

como taxa de infecção e 𝛾 como taxa de remoção, temos o sistema de equações 

diferenciais 3.12 para o modelo SIR é dado por (BARROS, 2015):  

 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −𝛽𝑆𝐼  

 𝑑𝐼

𝑑𝑡
=  𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 (3.12) 

 𝑑𝑅

𝑑𝑡
=  𝛾𝐼  

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
+

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0    

 
 

 Sendo as variáveis, 

  
𝛽 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

𝑁 = 𝑆 + 𝐼 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 

 
 

A partir do modelo SIR, é possível analisar a dinâmica dos parasitas no estágio 

inicial e a proporção de indivíduos infectados com determinado vírus (BARROS, 

2015). Com isso, é visto que a doença age como um fator limitante da população, a 

doença desaparece antes da população total morrer e que o intervalo de duração da 

doença é curto no que se diz respeito a vida normal dos indivíduos. Como menciona 

Lima (2018)., a aplicação deste modelo viabiliza a possibilidade de obter as respostas 

das seguintes perguntas: 

 

1. Em quais condições surge uma epidemia? 
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2. Por que uma epidemia supostamente desaparece antes de toda a 

população venha a morrer? 

 

No primeiro questionamento, considera-se que as doenças são disseminadas 

exclusivamente por vírus ou bactérias e não se leva em consideração a dinâmica no 

hospedeiro. Também, apontamos que uma epidemia cresce com o aumento do 

número de indivíduos infectados, logo, 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 >  0. Temos, então a equação 3.13: 

 
 

 
                                       

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=  𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 

                    (𝛽𝑆 −  𝛾)𝐼 > 0 =  𝛽𝑆 >  𝛾 =
𝛽𝑆

𝛾
> 1  

 

 

(3.13) 

 

Então, a taxa de infectados causadores de doenças novas é dada por βS, o 

tempo médio que um indivíduo é infectado é representado por 
1

𝛾
 e o número 

reprodutivo básico, ou seja, o número médio das infecções ocasionadas pelo indivíduo 

é dado por 𝑅0 =
𝛽𝑆

𝛾
 (R0 > 1) (BARROS, 2015). É visto que, essencialmente, é preciso 

ter o número mínimo de indivíduos para ter-se um surto de doenças, uma vez que não 

há epidemias quando 𝑆 = 𝑁 e 𝑅0 <  1 e 
𝛽𝑆

𝛾
 <  1. 

Na segunda pergunta realizada com a aplicação do modelo SIR, emprega-se a 

equação diferencial 3.14 para a solução (LIMA, 2018): 

 

 𝑑𝐼

𝑑𝑆
=

𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝐼

−𝛽𝑆𝐼
 

       𝑑𝐼 =  −1 +
𝛾

𝛽𝑆
 𝑑𝑆 

 

 

(3.14) 

 

 

Em seguida, como tem-se uma equação diferencial separável (3.14), integra-

se a equação por partes: 
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∫ 𝑑𝐼 = ∫ (−1 +
𝛾

𝛽𝑆
) 𝑑𝑆 

∫ 𝑑𝐼 = − ∫ 𝑑𝑆 +
𝛾

𝛽
 ∫

1

𝑆
𝑑𝑆 

 𝐼 =  −𝑆 +
𝛾

𝛽
 𝑙𝑛𝑆 + 𝐶 (3.15) 

 

A partir da equação 3.15, temos C como a constante de integração e a condição 

de que 𝑆 ≈  𝑁. Realiza-se as respectivas substituições e temos a equação 3.16: 

 

−𝑁 +
𝛾

𝛽
ln 𝑁 + 𝐶 = 0 

𝐶 = 𝑁 −
𝛾

𝛽
ln 𝑁  

 [𝐼 =  −𝑆 +
𝛾

𝛽
ln 𝑆 + 𝑁 −

𝛾

𝛽
ln 𝑁] (3.16) 

 

 

Posteriormente, com a equação desenvolvida, para identificar o momento em 

que o número de indivíduos suscetíveis vai ter novamente 𝐼 = 0, é preciso fazer a 

resolução da equação com os dados aplicados a determinada doença. Considerando 

valores de 𝑆  >  0, 𝐼(𝑆) →  −∞, o que indica que a outra solução deve ser positiva 

(BARROS, 2015).  

Portanto, quando uma epidemia acaba antes de que todos os indivíduos da 

população venham a se infectar e morrer, ou seja, o modelo SIR indica que todos os 

indivíduos suscetíveis com a doença adquirida se deslocam para a classe de 

infectados e, após a imunidade ser contraída, encaixam-se no compartimento de 

removidos para o resto da vida (LIMA, 2018).  

 

3.5.4 Modelo SIRS  
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O modelo SIRS (Suscetível-Infectado-Removido-Suscetível) foi apresentado 

por Kermack e McKendrick. em 1933 para retratar as infecções das epidemias (LIMA, 

2018). É um modelo alternativo ao modelo SIR, ao considerar que após um intervalo 

de tempo os indivíduos perdem a imunidade e voltam a ser suscetíveis, demonstra 

Rocha (2012).  

Esse modelo é utilizado, usualmente, para descrever doenças infecciosas 

como a gripe. A população está dividida em três classes de indivíduos: Suscetíveis 

(S), Infectados (I) e Removidos (R). O fluxo de disseminação da doença através dos 

compartimentos é dado pela Figura 4. 

 

Figura 4 - Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SIRS. 

 

 

 

 

 

    Fonte: Adaptado de Lima (2018). 

 

 

A população total é constante e não se considera a dinâmica vital para a 

modelagem matemática. As equações diferenciais ordinárias, sistema 3.17, para esse 

modelo são dadas pelo sistema (ROCHA, 2012): 

 

 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −𝛽𝐼𝑆 +  λR   

 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=  𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 (3.17) 

 
𝑑𝑅

𝑑𝑡
=  𝛾𝐼 − 𝜆𝑅  

 

λR 

βSI γI 
S 
 

I R 
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Onde, 

 

𝛽 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 

𝜆 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑚 𝑎 𝑖𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝑁 = 𝑆 + 𝐼 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

As condições iniciais são: 𝑅(0) = 0, 𝐼(0) = 0, 𝑆(0) = 𝑆0 = 𝑁 − 𝐼𝑜.  

 

Vemos que 𝑅 =  𝑁 –  𝑆 –  𝐼 e, 𝑁 sendo uma constante, conclui-se que as 

funções 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
 e 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
 dependem unicamente de 𝑆 e 𝐼 (LIMA, 2018). Logo, analisa-se o 

sistema das equações 3.18 e 3.19. 

 
 

 𝐹(𝑆, 𝐼) =  −𝛽𝑆𝐼 +  𝜆𝑁 −  𝜆𝑆 −  𝜆𝐼 (3.18) 

 𝐺(𝑆, 𝐼) =  𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝐼 (3.19) 

 

Por sequência, para compararmos a população de indivíduos suscetíveis com 

os removidos, é usado esse modo a seguir, com as equações 3.20 e 3.21. 

 

 𝐹(𝑆, 𝑅) =  −𝛽𝑆𝐼 + 𝜆𝑅 (3.20) 

 𝐻(𝑆, 𝑅) =  𝛾𝐼 −  𝜆𝑅 (3.21) 

 

Como 𝐼 =  𝑁 –  𝑆 –  𝑅, substituímos essa equação nas equações 3.20 e 3.21, 

respectivamente.  

Obtemos as equações 3.22 e 3.23. 
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    𝐹(𝑆, 𝑅) =  −𝛽𝑆(𝑁 − 𝑆 − 𝑅) + 𝜆𝑅 (3.22) 

 𝐻(𝑆, 𝑅) =  𝛾 (𝑁 − 𝑆 − 𝑅) −  𝜆𝑅 (3.23) 

 

Para esse modelo, o valor reprodutivo básico é dado pela equação 3.24: 

 

 
𝑅(0) =

𝛽𝑁

𝛾
 (3.24) 

 

Esse número de reprodutibilidade basal é importante por avaliar as condições 

da doença em termos de quantificar o grau de existência. Visto isso, denotamos as 

possibilidades no modelo (LIMA 2018), como: 

 

1. R0 < 1 → Não se tem casos de epidemia 

2. R0 = 1 → Avaliação se existe a doença ou não 

3. R0 > 1 → Há uma epidemia  

 

3.5.5 Modelos SIQS e SIQR 

 

Visto que a modelagem matemática é importante ferramenta para o estudo na 

epidemiologia, temos os modelos que auxiliam na descrição comportamental de 

doenças (LIMA, 2008). Além dos modelos compartimentais especificados no trabalho, 

SI (Suscetível-Infectado), SIS (Suscetível-Infectado-Suscetível), SIR (Suscetível-

Infectado-Removido) e SIRS (Suscetível-Infectado-Removido-Suscetível), 

apontaremos os modelos matemáticos que incluem o compartimento de quarentena 

em sua composição.  

 Ao longo dos anos, é visto que não existem vacinas que possam realizar o 

controle de surtos de todas as doenças mais graves no mundo. Logo, o isolamento 

dos indivíduos contribuiu, grandemente, para o controle dos surtos de doenças 
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contagiosas. Por outro lado, a aplicação dessa medida de prevenção e controle de 

doenças é complicada, uma vez que não se consegue realizar totalmente o isolamento 

social nas populações (YOUNG et al., 2019). 

Existem dois cenários para se realizar um período de quarentena, seja por 

opção de indivíduos infectados que decidem ficar em casa, seja por obrigatoriedade 

de isolamento, geralmente, em caso de doenças mais críticas. A quarentena em 

ambas as situações é uma medida eficiente para a contenção da transmissão de 

doenças. Nesses modelos, considera-se que todos os indivíduos infectados se 

deslocam para o grupo de quarentena antes de se moverem para o compartimento de 

indivíduos removidos ou suscetíveis (ROCHA, 2012). Primeiramente, nesses modelos 

a população pode ser subdivida em compartimentos de infectados (I), suscetíveis (S), 

em quarentena (Q) e removidos (R).  

  

Modelo SIQS 

 
 

Assim sendo, temos o modelo SIQS (Suscetível-Infectado-Quarentena-

Suscetível), em que o compartimento de removido não é levado em consideração. A 

população é subdividida nos grupos de indivíduos suscetíveis (S), infectados (I) e em 

quarentena (Q) (ROCHA, 2012). A movimentação entre compartimentos segue a 

ordem, com a premissa que todos são suscetíveis a infectados, para isolamento em 

quarentena e, em seguida, retorna-se para a classe de suscetíveis. O modelo SIQS é 

representado na figura 16 e no sistema de equações diferenciais ordinárias 3.25.  

 

FIGURA 5 - Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SIQS. 

 

Fonte: Rocha (2012) 
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𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐴 −  𝛽𝐼𝑆 − 𝑑𝑆 +  𝛾𝐼 +  휀𝑄 

 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
= [𝛽𝑆 − (𝛾 +  𝛿 + 𝑑 +  𝛼)]𝐼 (3.25) 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=  𝛿𝐼 − (휀 + 𝑑 +  𝛼)𝑄 

 

Onde,  

 

𝛽 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐴 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 (𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎çã𝑜) 

𝛼 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  

𝑑 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎  

𝛿 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒: 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎  

휀 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠: 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝛾 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚: 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 

  

Modelo SIQR 

  

No modelo SIQR (Suscetível-Infectado-Quarentena-Removido), a população é 

constituída pelas classes de indivíduos infectados (I), suscetíveis (S), removidos (R) 

e em quarentena (Q). Os deslocamentos entre compartimentos são mostrados na 

figura 17 e pelo sistema de equações diferenciais ordinárias 3.26.  

 

FIGURA 6 – Fluxograma de Disseminação de Doenças do Modelo SIQR 

 

Fonte: Rocha (2012) 
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𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐴 −  𝛽𝐼𝑆 − 𝑑𝑆 

 𝑑𝐼

𝑑𝑡
= [𝛽𝑆 − (𝛾 +  𝛿 + 𝑑 +  𝛼1)]𝐼 (3.26) 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=  𝛿𝐼 − (휀 + 𝑑 + 𝛼2)𝑄 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=  𝛾𝐼 +  휀𝑄 − 𝑑𝑅 

 

Sendo que, 

 

𝛽 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐴 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 (𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎çã𝑜) 

𝛼1 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) 

𝑎2 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎) 

𝑑 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎  

𝛿 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

휀 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

𝛾 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚: 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 

 

      4   EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

 

 Uma equação algébrica é uma equação na qual as incógnitas são dadas por 

números e, na equação diferencial, por sua vez, as incógnitas são funções. Logo, a 

definição das Equações Diferenciais é: equações que possuem derivadas ou 

diferenciais com uma ou mais variáveis, as quais dependem de uma ou mais variáveis 

independentes (LIMA, 2018).  

Basicamente, como relata Santos (2011), a Equação Diferencial é 

caracterizada por possuir incógnitas que são funções e respectivas derivadas dessas 

funções. Com a solução da equação diferencial, uma taxa relação conforme a qual os 
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eventos acontecem, é possível conhecer a função que satisfaz a equação – conjunto 

de condições iniciais.  

Para compreender algumas características das equações diferenciais e as 

aplicações nos modelos matemáticos na epidemiologia, será mostrado um breve 

estudo sobre a classificação e solução destas equações, especialmente, do tipo 

ordinária.   

 

  4.1 CLASSIFICAÇÃO 

 

 As Equações Diferenciais são organizadas quanto ao tipo, ordem e linearidade, 

como descrevem Boyce e DiPrima (1985). 

 

i. Tipo: Ordinária ou Parcial  

 

Equação Diferencial Ordinária (EDO) – Possui derivadas ordinárias de um ou 

de mais variáveis dependentes referente a uma variável independente. Ou seja, é uma 

equação que envolve a função 𝑦 = 𝑦(𝑥), sendo x a variável independente e y a 

derivada dependente, temos a forma geral dada pela equação 4.1: 

 

 𝐹 (𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑦′(𝑥), 𝑦′′(𝑥), … 𝑦(𝑛)(𝑥)) = 0 (4.1) 

 

 𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 5𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑦    (Exemplo 1) 

 𝑦′′ + 7𝑦′ + 9𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) (Exemplo 2) 

 

 

Equação Diferencial Parcial (EDP) – Possui derivadas parciais de uma ou mais 

variáveis dependentes associadas a uma ou mais variáveis independentes. O que 

significa, por exemplo, que existe uma variável dependente u e variáveis 
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independentes x e y. Logo, F é uma função das variáveis apontadas e pelo menos 

uma derivada parcial é dada pela equação 4.2, isto é: 

 

 𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦, 𝑢𝑥𝑥, 𝑢𝑥𝑦, 𝑢𝑦𝑦) = 0 (4.2) 

 
 

 
𝜕𝑦

𝜕𝑡
+  𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑥
 =  

𝑥 + 𝑡

𝑥 − 𝑡
 (Exemplo 3) 

 

 𝑢𝑥𝑥 +  𝑢𝑦𝑦 =  0 (Exemplo 4) 
 
 

ii. Ordem 

 

A ordem das Equações Diferenciais, seja do tipo ordinária ou parcial, é 

determinada pela ordem da derivada de maior ordem encontrada na equação, sendo 

desde 1ª ordem até n-ésima ordem. Geralmente, qualquer equação diferencial de 

ordem n é descrita desse modo, na equação 4.3: 

 

 𝐹(𝑡, 𝑦, 𝑦, 𝑦’’, . . . . . , 𝑦(𝑛) )  =  0 (4.3) 

 

 

No exemplo 5 é vista uma EDO de primeira ordem e no exemplo 6, uma EDO 

de segunda ordem.  

 

 𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 8𝑦 = 𝑒3𝑥 (Exemplo 5) 

 

  𝑦^′′ + 2𝑦′ + 3𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 (𝑥) (Exemplo 6) 

 

  

iii. Linearidade  
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Equação Diferencial Ordinária Linear - A EDO é linear se a função F for linear 

da variável dependente y e as respectivas derivadas 𝑦’, . . . . , 𝑦(𝑛). É representada pela 

equação 4.4. 

 

 𝑎0(𝑥)𝑦 + 𝑎1(𝑥)𝑦′+. . . + 𝑎𝑛(𝑥)𝑦(𝑛) = 𝑔(𝑥) (4.4) 

 

 Nos exemplos 7 e 8 podemos visualizar equações diferenciais ordinárias linear.

  

 𝑦′′ +
𝑘

𝑚
𝑦 = 0 (Exemplo 7) 

 y′ = cos (3𝑥) (Exemplo 8) 

 
 

Equação Diferencial Ordinária Não- Linear – é uma equação não-linear. Não 

pode ser é escrita como a equação 4.4. A equação diferencial ordinária escrita no 

exemplo 9 é não-linear devido ao termo sen(θ). O exemplo 10, mostra uma equação 

diferencial ordinária não-linear de segunda ordem. 

 

 𝜃′′ +
𝑔

𝑙
𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 0 (Exemplo 9) 

 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+

𝑥

5 + 𝑥²
= 0 (Exemplo 10) 

 
 

4.2  SOLUÇÃO  

 

A respeito da solução de uma equação diferencial ordinária, não existe um 

único método para resolução. As soluções podem ser adquiridas por meio de 

abordagem analítica, qualitativa e numérica (RAMON, 2011).  A complexidade da 

resolução de equações diferenciais está associada a classificação, quanto ao tipo, 

ordem e linearidade, uma vez que são fatores indispensáveis para determinar os 

métodos e soluções analíticas e numéricas.  
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Para solucionarmos uma equação diferencial ordinária, existem três questões 

relevantes, se a EDO possui uma solução, se caso tenha, se seria uma única solução 

possível e se existe uma solução que satisfaça uma condição específica (SODRÉ, 

2002). Assim sendo, temos as condições iniciais, no caso de serem todas específicas 

para o mesmo valor da variável independente, ou as condições de contorno, se forem 

singulares a dois ou mais valores da variável independente.  

Uma função 𝑦 =  𝑓(𝑥) com derivadas até ordem n é considerada uma solução 

da Equação Diferencial Ordinária 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦’, 𝑦’’, . . . , 𝑦𝑛)  =  0, sob condição de que a 

substituição da função 𝑦 = 𝑓(𝑥) e as derivadas relacionadas satisfazer a igualdade 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦’, 𝑦’’, . . . , 𝑦𝑛)  =  0. Temos, então, segundo Silva (2016):  

 

• Solução geral: expressão condicionada a um ou mais parâmetros e envolve 

todas as soluções da equação e, é caracterizada por um conjunto de curvas 

integrais. Por exemplo: dada a equação diferencial 𝑦’ =  2𝑥, a solução geral 

é a família das funções 𝑓(𝑥)  =  𝑥² +  𝐶, que engloba parábolas de 

concavidade para cima com vértice situado no eixo das ordenadas. 

 

• Solução particular: é uma função específica dentro do conjunto de funções 

que constituem a solução geral. Então, é necessário que tenham condições 

iniciais para especificar valores particulares para as constantes C. Isto 

significa que com a equação diferencial 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦’, 𝑦’’, . . . , 𝑦𝑛)  =  0, deve-se 

ter as condições iniciais: 𝑦0 =  𝑓(𝑥0), 𝑦0’ =  𝑓’(𝑥0), 𝑦0’’ =

 𝑓(𝑥0), . . . . , 𝑦0𝑛 =  𝑓𝑛(𝑥0) e aplicá-las, uma vez que a solução geral esteja 

previamente definida.  

 

4.3 RESOLUÇÃO COMPUTACIONAL  

 

O uso do computador pode ser fundamental para potencializar o estudo das 

equações diferenciais. Nisso, temos a seguinte citação de Prado (2015), 
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“A abordagem de um problema complexo via simulações 

numéricas facilita o entendimento da estrutura do problema, mas não 

constitui-se, por si só, uma demonstração matemática. Sendo assim, 

é necessário que se desenvolva técnicas capazes de lidar com 

resultados retornados pelos métodos numéricos de modo a fornecer 

conclusões com rigor matemático sobre o problema em estudo” 

(PRADO, 2015, pág. 13). 

 
 

As equações diferenciais que compõem os modelos matemáticos surgem em 

diversos casos que, frequentemente, o sistema é tão complexo que para encontrar 

uma solução exata ou aproximada, é inevitável uma simulação eficiente no 

computador.  

Os algoritmos numéricos, que são uma sequência de ações detalhadas, 

formam aproximações numéricas para solucionar as equações diferenciais, sendo que 

com a linguagem de programação adequada e correta, é possível obter, rapidamente, 

concisas soluções e aproximações. 

Sendo assim, para se ter método computacional na obtenção de soluções das 

equações diferenciais, temos alguns programas que dispõem de resoluções e 

montagem de gráficos dessas equações. Dentre eles, podemos mencionar alguns os 

mais usados programas computacionais dentro da área da engenharia, sendo eles o 

MATLAB, MATLAB Symbolic Math Toolbox e Maple (ÇENGEL e WILLIAM, 2014).  

Para a escolha do melhor programa computacional a ser operado na solução 

da equação diferencial, segundo Çencel e William (2014), é preciso, primeiramente, 

analisar a necessidade de uma solução simbólica ou numérica em um ponto do 

gráfico, para escolher uma resolução numérica a função ou não e se as condições 

iniciais e de contorno vão ser aplicadas com respectivos números ou em configuração 

geral. 

Com os programas MATLAB, MATLAB Symbolic Math Toolbox e Maple é 

possível construir gráficos que são as soluções das equações, o que viabiliza uma 

análise do processo, no caso do presente trabalho, a representação gráfica irá 

representar o comportamento da transmissão de uma doença infecciosa (ÇENGEL e 

WILLIAM, 2014). 
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      5   MODELO MATEMÁTICO PARA A INFLUENZA E O CORONAVÍRUS 

 

A gripe ocasiona mais morbidade e mortalidade do que as outras doenças 

respiratórias juntas (BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). Há epidemias 

sazonais todos os anos que causam por volta de 500.000 mortes no mundo em cada 

ano. No século XX, tiveram três pandemias de influenza (1918, 1957, 1968), sendo 

que a OMS faz uma estimativa de 40.000.000 a 50.000.000 mortes.  

 Os dados das pandemias de influenza na história geram comparações de 

resultados e possibilita testar a eficácia das intervenções governamentais para 

redução de contágio, bem como a vacinação. Contudo, as cepas de influenza sofrem 

rápida mutação e anualmente, é necessário definir qual cepa está mais suscetível em 

relação a população e quanto alguma mutação é mais perigosa que uma anterior, 

ocorre o alarme de pandemia (BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019).  

 Vários modelos têm sido utilizados para descrever o comportamento dos surtos 

de influenza, desde os mais simples até a modelagem mais complexa após ter dados 

suficientes para estimar os padrões de determinada doença.  

Primeiramente, temos um modelo de transmissão compartimental simples da 

influenza, o modelo SIR. Visto que as epidemias de influenza vêm e vão em um 

intervalo variável de tempo, o modelo não considera, geralmente, os efeitos 

demográficos, os nascimentos e mortes naturais. Além disso, existe um período de 

incubação entre a infecção e a ocorrência de sintomas e, que há uma fração relevante 

de indivíduos infectados que não apresentam sintomas, os assintomáticos, mas têm 

infecciosidade. 

Os modelos matemáticos têm sido aplicados na epidemiologia para 

caracterizar a dinâmica da transmissão da influenza e do coronavírus. O primeiro 

modelo matemático adequado para descrever essas epidemias é o modelo SIR 

(Suscetível-Infectado-Removido), desenvolvido por Kermack e McKendrick 

(BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). 

 Sabendo disto, para a simulação de uma epidemia de influenza e de 

coronavírus, o modelo é avaliado por um computador e um indivíduo da classe dos 
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infectados (I) é incorporado a uma população delimitada, na qual todos os indivíduos 

são suscetíveis (S). Em seguida, cada indivíduo infectado transmite a influenza com 

uma probabilidade β para cada indivíduo suscetível que tenham contato.  

Por consequência, o número de indivíduos suscetíveis diminui conforme a 

incidência da doença aumenta. Em um momento posterior, a curva da epidemia atinge 

o auge e, começa a diminuir quando os indivíduos infectados se recuperam e param 

de disseminar a influenza. O valor da reprodutividade basal R0 é estimado pelo ajuste 

do modelo SIR aos dados de incidência identificados durante a fase inicial do 

crescimento exponencial (CAETANO, 2010).  

 

5.1 INFLUENZA A (H1N1)  

 

  A gripe é uma doença zoonótica – causadas por parasitas de animais - que 

pode infectar diversos tipos de hospedeiros (COBURN; WAGNER e BLOWER, 2009). 

As cepas podem ser difundidas entre espécies e novas cepas podem se originar 

através de infecções e uma recombinação genética nos hospedeiros intermediários.   

No caso da Influenza A – H1N1, figura 5, a doença teve sua origem na 

transmissão cruzada de espécies de porcos para os seres humanos, ou seja, houve 

a recombinação gênica das cepas entre os suínos e humanos.  

 

Figura 7 – Visão microscópica do Vírus Influenza A (H1N1). 

 

 

   Fonte: Caetano (2010) 
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O respectivo vírus da doença tem origem, segundo Caetano (2010), a partir do 

ano de 1918, que foi o momento em que o vírus começou a infectar os seres humanos 

e, como descrito no tópico “3.1 Doenças na História”, a maior pandemia de gripe 

ocorreu nessa época. Com o passar do tempo, então, desde 1977 o vírus influenza A 

(H1N1) permite ocorrências de epidemias sazonais. Aparentemente, a nova cepa 

(H1N1) foi originada no México e espalhou-se rapidamente para o mundo (BRAUER; 

CASTILLO-CHAVES e FENG, 2019). Em 29 de abril de 2009 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) anunciou uma rápida transmissão global desta nova cepa da 

influenza A (H1N1) e garantiu um alerta de fase 5, isto é, um indicativo que a 

transmissão é de pessoa-pessoa da cepa de origem animal de uma região do mundo 

para o mundo todo (FRASER et al., 2009).  O vírus é contraído pela via aérea e não 

pelo consumo da carne suína (CAETANO, 2010).  

A taxa de mortalidade foi relativamente baixa e o impacto da doença na 

população foi menor do que o esperado (BRAUER; CASTILLO-CHAVES e FENG, 

2019). Foi feita uma estimativa de 18.500 mortes, porém é cogitado um número real 

de mais de 200.000 mortes causada pela Influenza A (H1N1) no mundo, com o fim da 

epidemia anunciado em agosto de 2010, pela OMS (LEE et al., 2013). No Brasil, foram 

relatadas 2.173 mortes, aproximadamente.  

Os indivíduos adultos infectados pela doença podem transmiti-la por uma 

semana após o aparecimento de sintomas e indivíduos crianças, com intervalo desde 

dois dias até catorze dias após o início dos sintomas. Para essa doença, o grupo de 

risco, que são os mais vulneráveis a adquirirem graves complicações incluem: 

crianças até 5 anos, idosos, indivíduos com doenças crônicas e gestantes 

(CAETANO, 2010). Para o diagnóstico da doença, é preciso testes laboratoriais, como 

o teste de detecção de antígeno, que apresenta o resultado em cerca de 30 minutos. 

 

5.1.1 Aplicação do Modelo SIR 

 

O trabalho de modelagem da Influenza A (H1N1) ajustou o modelo SIR aos 

dados obtidos da pandemia da doença no Brasil e respectivos estados.  
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O modelo SIR, a população total N é composta pelas classes de indivíduos 

Suscetível (S), Infectados (I) e Removidos (R) (Figura 6). Com esse modelo e com a 

manipulação algébrica, a taxa de reprodutibilidade basal R0 é definida. Também, não 

se considera a fase latente, que é a classe dos expostos. As variáveis são mostradas 

na tabela 2.  

 

                 Figura 8 - Fluxograma do Modelo SIR para H1N1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Adaptado de Caetano (2010). 

 

 

Tabela 2 - Variáveis do Modelo SIR 

 

Taxa de Recuperação γ 

Taxa de Contato per capita β’ 

Taxa de Natalidade π 

Taxa de Mortalidade - Natural µ 

Taxa de Mortalidade - Adicional α 

Taxa de Vacinação ν 

População Total N 
 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 
 

Temos, o sistema de equações diferenciais ordinárias (5.1), sendo que, no 

compartimento de indivíduos suscetíveis, inclui-se a colaboração de recém-nascidos 

α 

ν 

π 

µ µ µ 

γ β’I 
S 
 

I 
 

R 
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e, subtrai dessa classe uma parcela de indivíduos que contraem a doença – β’SI, os 

que adquirem a imunidade - 𝜈𝑆 e os que sofrem com a mortalidade natural - µS 

(CAETANO, 2010): 

 

Ṡ =  𝜋 −  µ𝑆 −  𝛽′𝑆𝐼 −  𝜈𝑆 

 İ =  β′𝑆𝐼 −  µ𝐼 −  α𝐼 −  γ𝐼 (5.1) 

Ṙ =  𝛾𝐼 −  µ𝑅 +  𝜈𝑆 

  

Somando as equações do sistema 5.1, ao considerar que Ṅ =  Ṡ +  İ +  Ṙ, 

temos: 

 

Ṅ =  𝜋 −  µ𝑆 −  𝛽′𝑆𝐼 −  𝜈𝑆 + β′𝑆𝐼 −  µ𝐼 −  α𝐼 −  γ𝐼 +  𝛾𝐼 −  µ𝑅 +  𝜈𝑆 

 Ṅ =  𝜋 − 𝑁µ −  𝛼𝐼 (5.2) 

 

Em seguida, com a definição prévia de que a população é mantida constante, 

por consequência, a taxa de variação é zero. Logo, 𝜋 =  𝑁µ −  𝛼𝐼.  

Com a variável definida, substituiremos 𝜋 no sistema de equações diferenciais 

ordinárias, dado inicialmente, bem como dividir cada equação do sistema pela 

população total N, obtendo o sistema de equações 5.3 (CAETANO, 2010): 

 

Ṡ

𝑁
=  µ +

𝛼𝐼

𝑁
−

µ𝑆

𝑁
−

𝛽′𝑆𝐼

𝑁
−

𝜈𝑆

𝑁
 

 

 İ

𝑁
=

𝛽′𝑆𝐼

𝑁
−  µ

𝐼

𝑁
−

𝛼𝐼

𝑁
−

𝛾𝐼

𝑁
 (5.3) 

 

Ṙ

𝑁
=

𝛾𝐼

𝑁
− µ

𝑅

𝑁
+

𝜈𝑆

𝑁
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As frações de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados dadas, são 

retratadas, também, como: 𝑠 =
𝑆

𝑁
, 𝑖 =

𝐼

𝑁
, 𝑟 =

𝑅

𝑁
. Nisto, as igualdades estabelecidas 

acima são derivadas e, o resultado obtido é: 𝑠 +  𝑖 +  𝑟 =  1.  Além disso, ter em 

consideração que a taxa de contato per capita multiplicada pela população total N é a 

taxa de contato total.  Assim sendo, formam-se as equações do sistema 5.4:  

 

           ṡ =  µ +  𝛼𝑖 −  µ𝑠 −  𝛽𝑠𝑖 − 𝜈𝑆  

 𝑖 =  𝛽𝑠𝑖 −  µ𝑖 −  𝛼𝑖 −  𝛾𝑖 (5.4) 

 

 

 Onde, 𝛽 = a taxa de contato total e  𝑟 = 1 − 𝑠 − 𝑖 . Para mencionar a respeito 

da força de infecção (incidência per capita), é usada a igualdade representada por: 

𝜆 =  𝛽𝑖, desenvolvida na equação 5.6 (CAETANO, 2010).  

Portanto, ao multiplicar a equação 𝑖 =  𝛽𝑠𝑖 −  µ𝑖 −  𝛼𝑖 −  𝛾𝑖  por β, temos o 

sistema de equações 5.5 como: 

 

       ṡ =  µ +  𝛼𝑖 −  µ𝑠 −  𝛽𝑠𝑖 − 𝜈𝑆 

𝜆 =  𝛽𝑠𝜆 −  µ𝜆 −  𝛼𝜆 −  𝛾𝜆 
(5.5) 

 
𝑖 =

𝜆

𝛽
    →    𝑟 = 1 − 𝑠 −

𝜆

𝛽
 (5.6)  

  

 
 

 Este sistema de equações 5.5 é instrumento para a avaliação da disseminação 

da Influenza A (H1N1), para Caetano (2010). Quando a doença atinge grandes 

proporções na população, como a influenza A (H1N1), a reprodutibilidade basal é 

definida como: 𝑅0 =
𝛽𝑆

µ
 , uma vez que deve ser maior que 1 para a que a epidemia 

exista, para Kock et al.  

Nesse caso, para exemplificar uma simulação com o modelo SIR, focaremos 

nos dados da epidemia referentes aos estados brasileiros e a todo o Brasil. O país, 
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como um todo, demonstrou uma reprodutibilidade basal igual a 2,04, que é um 

indicativo de existência de um surto de epidemia de Influenza A (H1N1).   

A tabela 3 mostra os dados obtidos dos parâmetros da modelagem matemática 

feita, indicando o comportamento dos índices em alguns estados brasileiros que 

apresentaram apenas um surto epidêmico durante o período, em 2009 (KOCK et al., 

2017). Os estados do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e o Distrito 

Federal, por sua vez, enfrentaram dois surtos e o Tocantins, foi afetado com três 

surtos (KOCK et al., 2017) e por essa razão não estão sendo apresentados e 

quantificados na tabela 3.  

 

    Tabela 3 - Constantes do Modelo SIR obtidas para os Estados do Brasil. 

 

ESTADOS βS µ R0’ 

Rondônia 0.0302 0.027 1.12 

Acre 0.0279 0.026 1.07 

Roraima 0.041 0.045 0.91 

Pará 0.0448 0.033 1.36 

Amapá 0.0256 0.031 0.83 

Maranhão 0.0409 0.081 0.5 

Piauí 0.0286 0.031 0.92 

Paraíba 0.0387 0.05 0.77 

Pernambuco 0.0443 0.026 1.7 

Sergipe 0.0284 0.021 1.35 

Bahia 0.0377 0.037 1.02 

Minas Gerais 0.044 0.036 1.22 

Espírito Santo 0.0444 0.057 0.78 

Rio de Janeiro 0.0464 0.05 0.93 

São Paulo 0.0477 0.027 1.77 

Paraná 0.0628 0.025 2.51 

Santa Catarina 0.0614 0.043 1.43 

Rio Grande do Sul 0.0499 0.033 1.51 

Mato Grosso do Sul 0.0384 0.043 0.89 

Mato Grosso 0.0319 0.035 0.91 

Goiás 0.0398 0.025 1.59 

BRASIL 0.0511 0.025 2.04 

 

   Fonte: Adaptado de KOCK et al. (2017) 
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O modelo SIR e as simulações feitas com o auxílio do software MATLAB foram 

ajustados aos dados do Brasil, para um intervalo de 40 semanas.  

O gráfico da Figura 7 representa o número de casos, em um intervalo semanal, 

da doença no Brasil e nos faz notar que o momento crítico da ocorrência da influenza 

A (H1N1) aconteceria por volta da vigésima semana (CAETANO, 2010).  

 

      Figura 9 - Casos da Influenza A (H1N1) no Brasil. 

 

       

Fonte: Caetano (2010) 

 

 Para a representação gráfica da força de infecção sem o uso da vacina, utilizou-

se os seguintes dados para a análise (CAETANO, 2010):  

 

• µ = 0,0003 - taxa de mortalidade natural  

• α = 0,0001 - taxa de mortalidade adicional  

• 𝛾 = 2,0 - taxa de recuperação  

• β = 2,7 - taxa de contato  

 

A expectativa é que haja um número maior de casos, então, maior força de 

infecção. Logo, a Figura 8 nos mostra a disseminação da doença sem a vacinação. 
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Figura 10 - Força de Infecção sem Vacinação. 

 

Fonte: Caetano (2010) 

 

Ao fazer simulações no computador por meio do uso do software MATLAB para 

o comportamento da pandemia no Brasil, seguindo o padrão do modelo SIR, incluindo 

a vacinação na modelagem matemática, inicialmente são dadas: a taxa de vacinação 

é igual a 1, a reprodutibilidade basal é menor do que 1 (CAETANO, 2010).  

O gráfico da Figura 9 representa a inclusão da vacina no modelo.  

 

Figura 11 - Gráfico do comportamento da Influenza A (H1N1). 
 

 
               

Fonte: Caetano (2010) 

 

A força de infecção, que é a divisão da incidência pelo número de indivíduos 

suscetíveis (per capita), atinge o equilíbrio por volta da quinta semana. Os dados 
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identificados matematicamente, na teoria, indicam que é possível controlar a 

pandemia. Ao incorporar medidas de controle, como a vacinação, neste caso, é 

evidente a mudança da dinâmica comportamental da doença.  

O modelo SIR é útil para compreensão da dinâmica de disseminação espaço-

temporal da doença e é uma assistência imediata para intervenções na saúde pública 

(KOCK et al., 2017). E, vale ressaltar que, quando ocorreu a pandemia da influenza A 

(H1N1) foram impulsionados estudos que desenvolvam modelos mais complexos que 

compreendam mais especificamente todos os fatores biológicos que influenciam na 

transmissão da doença.  

 

5.1.2 Métodos para Prevenção e Controle  

  

 As medidas de controle que foram recomendadas pelo Ministério da Saúde no 

Brasil, envolviam (CAETANO, 2010): 

 

• Higienização das mãos (água e sabão): em casos de tosse e espirros, uso 

de banheiros, antes da realização das refeições e ao tocar os olhos, nariz e 

na boca 

• Abstenção de aglomerações e ambientes fechados 

• Descanso, alimentação saudável e tomar bastante líquidos 

• Evitar proximidades com indivíduos suscetíveis – isolamento 

• Uso de máscaras e lenços  

• Quarentena para indivíduos infectados: 7 dias para adultos e 14 dias para 

crianças.  

 

A campanha de vacinação para adquirir a imunidade frente ao vírus da 

influenza A (H1N1) teve início em 8 de março de 2010 no país, segundo o Ministério 

da Saúde (2009). Com isso, corrobora-se o fato de que com as ações preventivas 

para controle é fundamental para erradicar a doença. O fim da pandemia se deu em 

agosto de 2010, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  
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5.2 CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 

 

Os coronavírus constituem um conjunto de vírus frequentes em várias espécies 

de animais, como morcegos, gatos e gado, por exemplo. Não é comum que esses 

vírus que são contraídos por animais possam infectar indivíduos. Contudo, em 

dezembro de 2019, foi identificada uma transmissão do novo coronavírus, chamado 

de SARS-CoV-2 (Figura 10). Primeiramente, o vírus foi detectado na cidade de 

Wuhan, na China e rapidamente se espalho pelo mundo, ocasionando a pandemia da 

COVID-19, com transmissão de indivíduo para indivíduo, aponta o Ministério da 

Saúde.  

No dia 29 de janeiro de 2021 são relatados 101.475.947 casos confirmados, 

56.064.604 indivíduos recuperados e 2.176.159 mortes no mundo todo, desde o 

começo da pandemia em 2020 (WHO, 2021). 

  
 

Figura 12 - Visão microscópica do SARS-CoV-2. 

 

                                  

Fonte: BRITANNICA (2020) 

 

A modelagem matemática é fundamental para estimar e impulsionar medidas 

de controle do surto da doença COVID-19. Com a pandemia, é visto que os países, 

em sua maioria, declaram intervenções rigorosas para contenção da disseminação da 

doença. Sendo que, para formar tais políticas é uma decisão complexa, uma vez que 

é preciso balancear a saúde pública com o desenvolvimento econômico (WANG et al., 
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2020). Para isto, existe o embasamento em teorias científicas sustentadas por dados 

e modelos matemáticos.  

 

5.2.1 Aplicação do Modelo SIR 

 

Algumas projeções da pandemia da COVID-19 vêm sendo estudadas e 

descritas por meio do modelo compartimental SIR, que é bastante mencionado na 

literatura e coerente para essa simulação. Uma vez que as medidas de controle, como 

o isolamento social e a quarentena dos indivíduos, tornam-se obrigatórias, isso não é 

identificado simultaneamente no número de casos da doença, pois há a defasagem 

no período da infecção e do surgimento de sintomas (FRANCO, 2020).  

O modelo SIR consiste em três compartimentos de subpopulações: suscetíveis 

(S), infectados (I) e removidos (R). Considera-se a população total 𝑁 =  𝑆(𝑡)  +

 𝐼(𝑡)  +  𝑅(𝑡). Logo, para o ajuste de dados do vírus da doença COVID-19, temos o 

seguinte sistema de equações diferenciais, com 𝛽 >  0 sendo o coeficiente de 

transmissão e 𝛾 >  0 mostra a taxa de recuperação e, as condições iniciais 𝑅(0) =

0, 𝐼(0) = 𝐼0, 𝑆(0) =  𝑆0 = 𝑁 − 𝐼0. Temos o sistema de equações 5.7. 

 
 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −𝛽𝑆𝐼 

 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=  𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 (5.7) 

                           
𝑑𝑅

𝑑𝑡
=  𝛾𝐼   

 

Sendo que, 

 

𝑆 =  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝐼 =  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝛾 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

𝛽 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 
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 Para a análise da pandemia, temos as seguintes relações e identifica-se a 

reprodutibilidade basal (R0) e a equação 5.8 é escrita. 

 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
> 0, 𝐼 ≠ 0 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
> 0 ↔  𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 > 0 ↔

𝛽𝑆

𝛾
> 1  

 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
< 0 ↔ 𝛽𝑆𝐼 −  𝛾𝐼 < 0 ↔

𝛽𝑆

𝛾
< 1 →  𝑅0 =

𝛽𝑆

𝛾
 (5.8) 

 

 

O tempo de incubação do novo coronavírus abrange o intervalo de 5 a 14 dias, 

geralmente. Para Franco (2020), a modelagem matemática consistiu em um período 

de 10 dias que o indivíduo infectado está em circulação, ou seja, a taxa de 

recuperação 𝛾 =  
1

10
  e a reprodutibilidade basal 𝑅0 =

𝛽

𝛾
 .  

O período considerado na simulação do modelo foi de 25 de fevereiro de 2020 

até 23 de março de 2020. Foram considerados os seguintes valores:  

 

• 𝛽 =  0,370057653  - Taxa de Transmissão 

• γ = 0,1 - Taxa de recuperação  

• N =  210.000.000 - População 

 

Logo, a taxa de reprodução do vírus R0 foi de 3,700576528.  

Graficamente, na Figura 11, temos a simulação dada pelo modelo SIR e a 

representação dos dados denotados pelo Ministério da Saúde (FRANCO, 2020).  
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Figura 13 - Gráfico de Infectados por COVID-19. 

          

         Fonte: Franco (2020) 

 

Posteriormente, temos a exibição gráfica do modelo no país, no intervalo de 

180 dias, sem respectivas intervenções para o controle da doença, na Figura 12. Com 

valores para taxa de transmissão igual a 0,370057653 e taxa de recuperação 0,1.  

 

Figura 14 - Projeção da COVID-19 no Brasil Sem Medidas de Controle. 
 
 

 

Fonte: Franco (2020) 
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Em seguida, a simulação foi feita para o intervalo de 14 de abril de 2020 até 03 

de maio de 2020. Nisto, foram obtidos:  

 

𝛽 =  0,171891162 - taxa de transmissão 

𝛾 =  0,1 - taxa de recuperação 

 

Logo, a reprodutibilidade basal R0 é igual a 1,71891162. O gráfico da Figura 13 

se baseia nesses números e apresenta um achatamento das curvas, devido as 

medidas de controle da doença COVID-19 e o pico de casos observado por volta do 

mês de agosto.  

 

Figura 15 - Projeção da COVID-19 no Brasil. 

 

         Fonte: Franco (2020) 

 

Para esse modelo SIR simples e baseado em suposições lógicas, é vista a 

dinâmica da epidemia do COVID-19 no Brasil, contudo, abrange uma margem que o 

número de casos pode ser relativamente maior. Tais projeções realizadas dependem 

diretamente das medidas de controle tomadas pelos órgãos responsáveis pela saúde 

pública e, pôde-se notar que a simulação que incluía o período com práticas de 

contenção já vigentes, o achatamento da curva de indivíduos infectados foi evidente 
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(FRANCO, 2020). Além disso, a influência da contenção da doença na 

reprodutibilidade basal é significativa. Em um cenário que a população em sua maioria 

ainda não adquiriu a imunidade por meio da vacina para compor o compartimento de 

indivíduos removidos (R), as medidas de controle são indispensáveis para concretizar 

a redução da R0 para um valor abaixo de 1, o que indica que não existiria mais a 

pandemia, cenário mostrado na simulação pelo modelo SIR (WANG et al., 2020). 

Segundo os dados atuais disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é visto que até o dia 28 de janeiro de 2021, existem 8.996.876 de casos 

confirmados no país, 7.979.513 de indivíduos recuperados e 220.161 de mortes 

contabilizadas. Os gráficos da figura 14 e 15 mostram o comportamento de todo o 

período da pandemia no Brasil, com número de casos e mortes, respectivamente 

(WHO, 2021). 

 

Figura 16 - Número de Casos Confirmados no Brasil, pela COVID-19. 
 

 

Fonte: WHO (2021) 

 

Figura 17 - Número de Mortes no Brasil, pela COVID-19. 

 

Fonte: WHO (2021) 
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Os dados mostrados graficamente indicam que o número de novos casos ainda 

está crescendo, a transmissão ainda é comunitária e que a média semanal de novos 

casos atinge seu ápice por volta do fim do mês de dezembro e em meados de 2021. 

Além disso, foi relatado que no dia 7 de janeiro de 2021 o número de novos casos 

87.843, sendo o dia com maior número desde o início do surto da doença no Brasil 

(WHO, 2021).  

Logo, em um panorama geral, tal fato sugere que as medidas de prevenção 

não foram seguidas de maneira constante e intensa pela população. Ou seja, a 

intensidade da transmissão do novo coronavírus depende diretamente do quanto os 

indivíduos brasileiros possuem real consciência de como ações individuais interferem 

no todo.  

 

5.2.2 Métodos para Prevenção e Controle 

 

As orientações para contenção da doença no Brasil, propostas pelo Manual de 

Condutas para Enfrentamento do Covid-19 (2020), desde o início do surto da COVID-

19 são: 

 

• Lavar as mãos, regularmente, com água e sabão ou a higienização com 

álcool em gel 70% 

• Quando tossir ou espirrar, cobrir a região com lenço descartável ou com o 

braço 

• Distanciamento de um metro, pelo menos, entre indivíduos nos lugares 

públicos. Evitar o contato físico 

• Não compartilhar objetos pessoais 

• Descanso e priorizar uma alimentação saudável 

• Uso da máscara nos ambientes de convívio social 

• Optar por manter os ambientes limpos e arejados 
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Tais medidas de controle para a saúde pública contribuem para o 

“achatamento” da curva de transmissão, ocasionando a redução de infectados e reduz 

o número de indivíduos com o quadro clínico grave e, com isso, os serviços de saúde 

pública conseguem aprimorar e aumentar a capacidade de tratamento em um 

intervalo de tempo maior (THOMPSON, 2020).  

Posteriormente, o programa de vacinação contra a COVID-19 no país foi 

iniciado em janeiro de 2021. O Ministério da Saúde denota o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, o qual afirma que toda a população 

brasileira seja imunizada de forma ágil e, é relatado que o Governo Federal confirma 

mais de 354 milhões de doses durante o ano de 2021.  

Em relação as vacinas, têm-se três diferentes fornecedores, sendo: 

Fiocruz/AstraZeneca com 212.4 milhões de doses, Instituto Butantan/Sinovac com 

100 milhões de doses e Covax Facility com 42.5 milhões de doses (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021). Os grupos priorizados na ordem de vacinação englobam: idosos, 

indivíduos com deficiências institucionalizadas, povos indígenas, profissionais da 

saúde, indivíduos com comorbidades identificadas, primeiramente. Com isso, foram 

reportadas 1.450.900 de doses aplicadas na população, até o dia 28 de janeiro de 

2021, mostra o Ministério da Saúde do Brasil.  

 
 

        6   CONCLUSÃO 

 

O presente estudo nos mostra a interdisciplinaridade na aplicação das 

equações diferenciais, através da modelagem matemática, na Epidemiologia e na 

Biologia. Foi possível estudar sobre as equações diferenciais ordinárias e os modelos 

matemáticos pelo levantamento bibliográfico.  

A referência bibliográfica é importante por fundamentar um novo trabalho 

acadêmico com base em trabalhos científicos já existentes, mas com uma abordagem 

renovada sobre o tema. Com isso, os argumentos e ideias podem ser diversificados e 
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complementares, o que foi feito ao aliar os trabalhos de áreas distintas da 

epidemiologia e de modelos matemáticos com novas perspectivas diferentes.  

Desse modo, percebemos a importância dessa área do cálculo integral e 

diferencial na previsão da disseminação de uma doença, contribuindo, assim, para a 

adoção de medidas de contenção e prevenção de doenças infecciosas, ao auxiliar na 

redução do número de casos de indivíduos infectados.  

Com os conceitos de epidemiologia e os modelos matemáticos esclarecidos, 

foi possível descrever e avaliar o comportamento das doenças, corroborando-se a 

relevância dos estudos nessas áreas para o controle e elaboração do planejamento 

de medidas para controle de doenças. Ademais, a necessidade da utilização e 

aprimoramento dos modelos matemáticos compostos por equações diferenciais 

ordinárias é vista desde a antiguidade por causa das doenças infecciosas que 

atingiram e dizimaram uma grande porção de indivíduos de várias populações ao 

redor do mundo.  

Além disso, foram apresentados dois casos atuais de pandemia, da Influenza 

A (H1N1) e do SARS-CoV-2 (COVID-19), que demonstram como uma doença 

infecciosa cria um caos na saúde pública, assim como visto na história desde 

antiguidade, e como os modelos matemáticos mais simples podem explicar o 

comportamento das doenças. Portanto, nota-se como as equações diferenciais 

ordinárias são versáteis e trabalham em conjunto com a epidemiologia para auxiliar a 

saúde pública da população dos países em todo o mundo, frente a uma doença 

contagiosa.  
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ANEXO A - Vacinas 

 

Visto que o estudo de doenças contagiosas ocasionou mudanças significativas 

no entendimento e comportamento do coletivo em relação às doenças, a colaboração 

da epidemiologia no uso e avanço de medicamentos na população propicia uma 

maneira mais precisa os efeitos desejados do uso da tecnologia na saúde pública. 

Logo, a epidemiologia e o uso de medicamentos e vacinas é fundamental para 

controle de doenças infecciosas, especialmente em grandes escalas, como epidemias 

(MINISTÈRIO DA SAÚDE, 2014).  

Os recursos para vacinação se iniciam na Europa entre os séculos XVII e XVIII 

por meio da inoculação, que é uma aplicação do material oriundo de feridas dos 

pacientes com um histórico clínico sutil de varíola em indivíduos saudáveis. O termo 

atual “vacina” surge por volta do ano de 1770, devido a Edward Jenner (Berkeley, 

Inglaterra, 1749 – Berkeley, Inglaterra, 1823) (BRUNSON, 2020). O britânico realizou 

diversos experimentos e publicou um livro que caracterizava a inoculação do cowpox, 

varíola bovina transmitida ao indivíduo que ordenhasse uma vaca infectada pela 

doença, para a proteção contra a varíola. Logo, o termo derivado do latim vaccinus, 

que significa “derivado da vaca”, usado nessas publicações nomeou a técnica como 

vacina.  

A técnica de vacinação, então, consiste na aplicação da bactéria ou vírus, ora 

morto ou enfraquecido, por meio de uma injeção, por gota via oral ou spray nasal. Isso 

faz com que o sistema imunológico do indivíduo produza os anticorpos para combater 

a doença (BRITANNICA, 2020).  

As vacinas foram aprimoradas para serem o método mais eficaz da saúde 

pública para prevenção de doenças e para poupar vidas (BRITANNICA, 2020).  No 

fim do século XX, as doenças que eram recorrentes já se tornam menos comuns por 

meio desta imunização geral de populações e, outro impacto positivo da vacinação 

em massa inclui os avanços sociais e econômicos pelo aumento da expectativa de 

vida. Em paralelo, a vacinação pode elevar os custos da atenção à saúde quando não 
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usados corretamente e levar acontecimentos prejudiciais no tratamento da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

As campanhas de vacinação viabilizam o crescimento da conscientização 

social em termos da cultura em saúde. A dinâmica dos padrões epidemiológicos de 

doenças e o aprimoramento do conhecimento científico requerem constante 

atualizações de normas e processos técnicos da vacinação como uma vigilância na 

epidemiologia, segundo o Ministério da Saúde (2014).  

A segurança das vacinas é uma preocupação do mundo todo, uma vez que a 

vacinação adequada é o motivo decisivo de sucesso ou falha do planejamento de 

imunização da população. Para que o programa de vacinação seja bem sucedido, é 

preciso um conjunto de grupos em parcerias, como, por exemplo, instituições de 

saúde, a vigilância epidemiológica de disseminação de doenças, laboratórios 

produtores, profissionais da saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).   
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