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Prefácio

Neste curso fazemos uma revisão crítica e apresentamos o desenvolvimentos de várias
técnicas matemáticas e computacionais de modelagem de processos epidêmicos e
evolucionários, de maneira a tentar fazer uma ponte entre os modelos macroscópi-
cos clássicos de espalhamento e a dinâmica populacional de uma doença e uma
abordagem ao nível microscópico, onde sejam considerados tanto a dinâmica de
crescimento do agente infeccioso, bem como os aspectos evolucionários associados a
cada tipo de patógeno sob a influência das pressões seletivas do sistema imunológico
do hospedeiro. Para isso, estaremos utilizando técnicas analíticas padrões dessas
áreas, bem como técnicas de simulação de uma maneira geral, para formular e tes-
tar problemas matematicamente complexos. De qualquer maneira, para fazer isso
teremos que ser extremamente restritivos quanto as técnicas e os problemas pos-
síveis de modelagem já que estaremos preocupados principalmente em oferecer uma
visão geral e prática do problema da modelagem desses processos. É importante
destacar que a motivação principal do curso é estimular o aluno de graduação ou
pós-graduação a pensar e desenvolver modelos mais realísticos nas áreas de inter-
face entre, epidemiologia e evolução molecular, voltado a tópicos de relevância ex-
perimental de problemas em (micro)biologia, epidemiologia e saúde pública. Nesse
sentido, antes de oferecermos aqui uma visão fechada sobre um fenômeno específico,
propositadamente estaremos oferecendo algumas visões (aparentemente dispersas)
de como modelar, procurando levantar o raciocínio por de trás de cada técnica, e
tentando estabelecer as suas limitações. Finalmente, destacamos ainda, o caráter
inovador de tal curso onde enfatizamos a criação de laboratórios virtuais para vali-
dação de alguns modelos trabalhados no curso de maneira a colocar certos desafios
de ordem computacional para a evolução do raciocínio por detrás da modelagem
dos processos tratados aqui.

Santos, 20 de maio de 2006.

Domingos Alves
Henrique Fabricio Gagliardi
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Capítulo 1

Elementos de Modelagem de
Sistemas Biológicos Complexos

Amodelagem surge como resultado da investigação científica em qualquer campo
e é notoriamente importante no mundo biológico. Um fato que é evidente à primeira
vista é que o estudo formal da maioria dos sistemas biológicos não se pode fazer
diretamente. Para ter acesso a um estudo teórico de um sistema real necessita-se de
um processo gradual de abstração, quer dizer, é preciso abstrair do sistema natural
as características mais importantes, à luz do objetivo que se deseja alcançar, e ir efe-
tuando sua formulação conceitual para poder realizar o estudo do meio estritamente
físico.

Em um primeiro grau de aproximação, as vias por onde se concretiza a mode-
lagem biológica, poderiam ser divididas em dois grupos: a via experimental e a via
da simulação. A primeira representa a construção e prova do que se conhece como
sistemas modelos experimentais. Essa via tem sido amplamente utilizada, princi-
palmente em biologia molecular. A segunda via contempla os processos catalogados
como simulação e é precisamente nesses processos em que vamos centrar nossa
atenção. Assim, dentre o mosaico metodológico dentro da biologia a modelagem
matemática e computacional (ou simulação de sistemas biológicos) aparece como
uma alternativa metodológica que consiste primariamente em entender e manipular
para propósitos preditivos os principais mecanismos que regem tais fenômenos. É
importante frisar, todavia, que o processo de modelagem não é um processo linear,
mas recursivo e interativo na maioria dos casos. De uma maneira geral, por um
lado temos a realidade física, ou sistema real, que proporciona uma informação que
poderíamos chamar de experimental: alguns dados, um comportamento observável,
etc. Por outro lado, temos o processo gradual de abstração pelo qual mediante a
elaboração de hipóteses, pressupostos, aproximações ou inclusive mediante o em-
prego de teorias, chegamos à construção de um modelo, reflexo dessa realidade
física. Esse modelo posteriormente é desenvolvido, analisado e estudado para obter
um comportamento ou uns dados chamados teóricos. Este comportamento é con-
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frontado com a realidade experimental, fechando-se o círculo. Desta comparação
obtemos informações sobre a qualidade do modelo adotado e da exatidão das hipóte-
ses realizadas.

É importante observar que, a importância atual da modelagem e da simulação
não poderia se entender sem a existência de meios e métodos computacionais, cada
vez mais potentes, que fazem possível atacar problemas que por sua complexidade
até agora eram impossíveis de abordar. Não se trata somente da potência de cálculo
mas também da capacidade de representação formal de processos e sistemas de
grande complexidade, que não podem ser descritos exatamente pela matemática
tradicional.

Em particular, a integração de métodos teóricos e computacionais tem desem-
penhado um papel fundamental no desenvolvimento de modelos epidemiológicos e
da dinâmica de populações dos agentes de doenças infecciosas, e, com efeito, existe
uma vasta e sofisticada literatura relacionada com a teoria de processos epidêmi-
cos em uma população e a dinâmica dos fenômenos epidêmicos e endêmicos de
uma doença. Modelos para estudar epidemias são importantes, pois através deles
podemos testar o impacto causado pelos parâmetros inerentes àquele tipo de epi-
demia. Entretanto, não existe uma solução única para modelar a dinâmica de uma
epidemia. A solução ideal para cada caso deve ser buscada tentando responder o
porque, onde e quando do fenômeno epidêmico, através da integração das escalas
temporal e espacial articulada com um modelo matemático-computacional definido
para descrever a epidemia e prever sua evolução. Em adição, atualmente é reco-
nhecido que o fenômeno saúde-doença em comunidades humanas somente pode ser
entendido considerando a complexidade e a dinâmica das inter-relações entre muitos
fatores operando simultaneamente em múltiplas escalas espaço-temporais e organi-
zacionais. De fato, um indivíduo saudável ou doente sofre os efeitos ininterruptos da
evolução micro-biológica dos patógenos, do ambiente antropogênico, de ecossistemas
estressados e muitos outros crimes resultantes de inequalidades sócio-econômicas.

Ora, o espalhamento de infecções em uma população envolve o efeito recíproco
de duas classes importantes de processos dinâmicos. Um deles é o mecanismo de
transmissão, o qual pode se dar através de um processo social, como a AIDS, ou via
agentes secundários, como no caso da dengue. O outro componente é a evolução do
patógeno invasor dentro do indivíduo, modulada pela pressão seletiva do sistema
imune do hospedeiro. A modelagem clássica (macroscópica) em epidemiologia tem
se preocupado basicamente com a dinâmica populacional e processos demográficos
envolvidos no espalhamento de uma doença [1, 2]. Por outro lado, existem muitos
estudos recentes da dinâmica do crescimento de um patógeno dentro do indiví-
duo (microscópica) [3, 4, 5], com uma ênfase especial no HIV, vírus causador da
AIDS. Particularmente, durante uma epidemia, mutações acumulam-se nos geno-
mas dos patógenos e particularmente em viroses, devido à baixa fidelidade durante
a replicação, sendo que algumas dessas mutações confere diferenças fenotípicas, de
maneira a permitir que os vírus possam infectar tipos diferentes de células, escapar
da resposta imune do hospedeiro, ou serem transmitidos por vias diferentes. A
informação epidemiológica, portanto, pode ser obtida através de seqüências geneti-
camente correlacionadas isoladas de indivíduos infectados.



Elementos de Modelagem de Sistemas Biológicos Complexos 13

De uma maneira geral, os modelos podem ser subdivididos segundo vários eixos
classificatórios e aqui estaremos tomando como referência de classificação principal a
distinção entre modelos determinísticos e estocásticos. Basicamente os primeiros são
aqueles que utilizam equações de diferença, diferencial ou integro-diferencial, para
descrever a evolução temporal e/ou espacial do fenômeno epidêmico e evolucionário.
Ou seja, dadas as condições iniciais as soluções são únicas. Os modelos estocásticos
lidam com probabilidades de transição de estados e as conclusões são obtidas pela
média sobre varias realizações. No caso das simulações que teremos que realizar
sobre esses modelos estará pressuposto então a utilização de geradores de números
aleatórios.

No que segue, neste capítulo estaremos discutindo algumas formas de modelar
simples dos fenômenos epidêmico e evolucionário, sem a preocupação ainda de en-
tender os processos biológicos por detrás deles. A idéia aqui é distrair-se com os
métodos de modelagem, procurando entender as variações e relações entre os méto-
dos. Como efeito colateral esperamos causar um primeiro entendimento de cada
fenômeno.

1.1 Modelos compartimentais e equações diferenci-
ais

Amodelagem matemática de doenças infecciosas é antiga e remonta os trabalhos
de Daniel Bernoulli na análise da varíola em 1760 [1]. De lá aos nossos tempos
seu ferramental foi utilizado para explicitar conceitos como imunidade de rebanho
utilizado em políticas de vacinação. Levou a insights sobre resistência a drogas, taxa
de espalhamento de infecções, efeitos de diferentes tipos de tratamentos, etc. Para
começarmos a tratar desse problema vamos discutir nesta seção um exemplo simples
da formulação compartimental dinâmica. Nesse tipo de abordagem a estratégia é
classificar a população em categorias (ou compartimentos) disjuntas de densidades
de indivíduos [2].

Dentro dessa abordagem determinística o modelo SIR é um dos mais comuns na
literatura, já que com ele é possível introduzir os principais conceitos do processo
epidêmico de maneira simples, servindo de base, como veremos, para a formulação
de desenhos e procedimentos nos estudos mais gerais em modelagem de epidemias.
Segundo esse modelo toda a população pode ser dividida da seguinte forma: (S) a
categoria dos susceptíveis, ou seja, dos indivíduos (ou agentes) que não estão infec-
tados, mas podem ser infectados; (I) a categoria dos infectados, ou seja, daqueles
indivíduos que são capazes de transmitir a doença aos susceptíveis; (R) a categoria
dos recuperados (ou removidos/imunes), ou seja, daqueles que já foram infectados
pela doença e morreram (ou se isolaram) ou ficaram permanentemente imunes à
doença. Assim, em um instante de tempo t uma população é caracterizada pelas
densidades S(t), I(t) e R(t) onde

N(t) = S(t) + I(t) + R(t) (1.1.1)

é o número total de indivíduos da população a cada instante (tomado como con-
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stante no que segue). Usando essa lógica compartimental, se quisermos um maior
realismo da descrição do processo epidêmico devemos aumentar o número de com-
partimentos (ou estados) a que os indivíduos dessa população estão classificados.
É importante chamar a atenção aqui que essa classificação não significa em uma
divisão da população. Nessa classe de modelos não ha espaço e qualquer indivíduo
pode estar em qualquer lugar a cada instante, somente os atributos são diferentes
para cada indivíduo. Isto quer dizer que este tipo de modelo assume que os indi-
víduos de qualquer classe estão homogeneamente misturados (aleatóriamente mis-
turados), de maneira que qualquer indivíduo de uma classe pode estar em contato
com qualquer outro indivíduo de outra classe em qualquer instante.

Figura 1.1: O modelo SIR

Com isso em mente podemos entender os mecanismos do modelo através da
transição entre esses estados que por sua vez define a dinâmica do modelo (repre-
sentada esquematicamente na Figura 1.1), fazendo-se três hipóteses básicas: (1) O
número de agentes na classe de infectados aumenta a uma taxa que é proporcional
ao número de agentes na classe infectante e o número de agentes na classe suscep-
tível. Isso pode ser modelado por βS(t)I(t), onde β é uma constante chamada de
taxa de infecção. Obviamente essa situação representa a taxa na qual os susceptíveis
diminuem em seu compartimento. Esta hipótese é herdada do estudo de cinética
química ao considerar que uma reação química se dá quando dois componentes se
chocam de maneira efetiva, conhecida como lei de ação das massas. (2) A taxa na
qual os indivíduos infectados são transferidos para a classe dos removidos (ou recu-
perados) é proporcional ao número de infectados. Esse fato pode ser modelado por
γI(t), onde γ = 1/τ também é uma constante, é a taxa de recuperação, modelada
como o inverso do tempo em que um indivíduo infectado permanece nesse estado
até se recuperar.

(3) Consideramos nesse modelo um período muito curto de incubação, (de-
sprezível) o que faz com que os indivíduos susceptíveis passem diretamente para
o estado infectado.

Esses mecanismos são descritos formalmente pelas seguintes equações diferenci-
ais:

dS(t)
dt

= −βS(t)I(t) (1.1.2)

dI(t)
dt

= βS(t)I(t)− γI(t) (1.1.3)

dR(t)
dt

= γI(t) (1.1.4)
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Combinando as duas primeiras equações:

I(t) = I(0) + (S(0)− S(t)) + σ ln
S(t)
S(0)

(1.1.5)

onde fizemos σ = γ/β por simplicidade. Na Figura 1.2, mostramos a solução
numérica dessas equações para uma população hipotética de tamanho N = 106.
É interessante notar que a solução para γ = 0 significa não considerar no modelo
o compartimento dos recuperados R, ou seja, estudar um modelo mais simples
com dois compartimentos SI. Nesse caso, todos os indivíduos passam para o estado
infectado. À medida que vamos diminuindo o tempo em que o indivíduo permanece
infectado, diminuímos o dano na população.

Figura 1.2: Curvas epidêmicas obtidas ao se variar os parâmetros do modelo SIR definido
pelo conjunto de equações diferenciais acima.

Vamos aproveitar este modelo ainda para estabelecer quais as condições para
uma epidemia se estabelecer. De maneira simples, manipulando as equações 1.1.2
e 1.1.3, podemos escrever um critério para que o número de indivíduos infectados
não cresça à medida que o tempo passa:

dI(t)
dt

=
(
−1 + σ

1
S(t)

)
dS(t)

dt
< 0 (1.1.6)

Essa relação é satisfeita quando S(t) < ρ, em particular, a epidemia não se
estabelece quando S(0) < ρ. Esse critério pode ser melhor entendido introduzindo
o número de reprodução básica R0 [2], um parâmetro adimensional que fornece o
número de casos secundários produzidos por um infectante típico durante o período
infeccioso. Em doenças de transmissão direta, esta grandeza é igual ao número mé-
dio de contatos adequados de um indivíduo infectante durante o período infeccioso.
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Assim, para o modelo que estamos tratando aqui, se fizermos:

R0 = βτ =
β

γ
=

1
σ

(1.1.7)

Essa é uma medida complexa e ambígua, muito cara na modelagem de epi-
demias principalmente quando se parte do pressuposto compartimental, já que
resume várias propriedades importantes do processo infeccioso, mas de qualquer
maneira depende do modelo adotado (ver [6] para uma discussão detalhada da
evolução desse conceito). Ainda, denotando-se um valor crítico de susceptíveis ST

satisfazendo esse critério e S como o número de susceptíveis da população, podemos
escrever:

R0 =
S

ST
=⇒ R0 > 1 (1.1.8)

ou seja, R0 é dado nesse modelo pela razão entre o número de susceptíveis na popu-
lação e a densidade limiar necessária para a persistência da doença. Em termos dos
parâmetros do modelo a equação 1.1.7 fornece um critério como condição necessária
para a persistência da epidemia. Esse resultado pode ser derivado de uma maneira
mais geral e é conhecido como teorema do limiar epidêmico [7]:

Figura 1.3: Fração da população infectada durante uma epidemia em função do número
de reprodução básica R0.

O gráfico da Figura 1.3 ilustra as propriedades dessa grandeza, onde podemos
observar o efeito de se aumentar R0. É importante destacar ali o limiar de trans-
missibilidade definido pelo valor R0 = 1, uma vez que a persistência da infecção é
possível quando R0 > 1.

Como já comentado anteriormente, a partir desse modelo, outros modelos po-
dem ser desenvolvidos com o intuito de estudar os mais variados tipos de doenças
como o sarampo, dengue ou doenças venéreas, sendo necessário em alguns a in-
serção de outros compartimentos, como é o caso do modelo SEIR compartimental,
baseado no modelo SIR compartimental, por exemplo, onde o período de incubação
passa a ser considerado gerando a classe E dos indivíduos expostos, caracterizada
por armazenar a densidade de indivíduos que são infectados, porém ainda não infec-
ciosos no sistema. No entanto, apesar das importantes contribuições desses modelos
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compartimentais para o desenvolvimento de teorias epidemiológicas, eles apresen-
tam limitações, pois, por mais que neles sejam agregadas informações, sempre serão
regidos por alguns pressupostos básicos que limitam sua abrangencia [8].

Com efeito, os modelos baseados em equações diferenciais, assumem que a pop-
ulação é totalmente misturada e, portanto desprezam fatores espaciais no espalha-
mento da epidemia. Tal abordagem faz mais sentido se considerarmos uma popu-
lação pequena e fechada, ao passo que o mesmo se torna bastante irreal se adotarmos
uma população grande e com pouca mobilidade, visto que nesse último caso dev-
eria haver maior probabilidade da transmissão ocorrer entre os vizinhos de cada
indivíduo. Além disso, esse tipo de modelagem não leva em consideração o fato de
que a população é composta de indivíduos interagentes, ao considerar as populações
como entidades contínuas, o que produz resultados não realísticos para pequenas
populações. Em adição, nos modelos compartimentais todos os indivíduos dentro
de um compartimento são tidos como semelhantes entre si. Sabe-se, entretanto, que
há muitos fatores biológicos (idade, predisposição genética, dentre outros) e sociais
(hábitos, costumes e círculo de amizades) que acabam influindo para que um indi-
víduo adoeça. Tais fatores podem ser, de certa forma, ainda inseridos nesse tipo de
modelagem a partir da criação de sub-compartimentos menores que serviriam para
classificá-los, contudo isso se demonstra inviável quando os fatores são muitos.

É interessante salientar que, tais pressupostos acabam limitando vários fatores
importantes para o estudo de moléstias e que poderiam conduzir a uma nova visão
sobre seu processo de espalhamento por considerar tudo de forma homogênea no
sistema (interações e indivíduos), desconsiderando a individualidade de cada ele-
mento. Portanto, de uma maneira geral para uma melhor predição e para definir
melhores estratégias no combate ao espalhamento de uma epidemia é necessário
desenvolver novas metodologias matemáticas e computacionais.

1.2 Modelagem estocástica

Dentre as limitações inerentes a formulação determinística, por sua própria
natureza, este tipo de modelagem não leva em consideração efeitos de flutuações
estocásticas de uma maneira geral. Esse tipo de complexidade tem sido incorporada
por modelos epidemiológicos estocásticos (ver [1] para uma revisão aprofundada)
que por sua vez são baseados no mesmo raciocínio compartimental, e assim con-
struídos com variáveis probabilísticas e suas relações de incertezas entre susceptíveis,
Infectados e Recuperados.

Para entender a transição entre essas duas abordagens podemos interpretar os
modelos determinísticos, como o discutido na seção anterior, como aproximações
válidas para grandes populações conhecidas da física como aproximação de campo
médio, ou seja, as soluções desses modelos como sendo a média dos mecanismos
epidêmicos que evoluíssem estocasticamente. Ora, quando tomamos a formulação
determinística e dizemos que um evento (uma transição de estado, por exemplo)
ocorre a uma taxa λ tipicamente devemos interpretar que o tempo τ entre sucessivas
ocorrências tem uma distribuição exponencial de probabilidade com parâmetro λ,
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isto é, P (τ ≤ t) = 1− exp(−λt). Com isso em mente, vale destacar que de qualquer
maneira a aproximação determinística das flutuações estocásticas é reconhecida-
mente inapropriada para pequenas populações [1].

Vamos rever brevemente alguns aspectos da modelagem estocástica do modelo
SIR estabelecido na seção anterior. Para isso vamos manter a hipótese de que
N indivíduos na população estão homogeneamente misturados e por simplicidade
supor que a epidemia começa no tempo t = 0. Em adição, devemos interpretar
os estados S(t), I(t) e R(t) como variáveis aleatórias tomando o cuidado de fazer
s(t) = S(t)/N , i(t) = I(t)/N e r(t) = R(t)/N de maneira que essas varáveis
podem ser aproximadas por números reais no limite em que N −→ ∞. Assim,
podemos escrever que a probabilidade de que ocorra uma nova infecção em um
pequeno intervalo de tempo ∆t é βSI∆t + o(∆t). Quando essa transição ocorre, S
decresce por uma unidade e I aumenta de uma unidade. Todavia, nesse intervalo de
tempo ainda temos a possibilidade de que um indivíduo na população se recupere da
infecção. A probabilidade de que isso aconteça é γI∆t+o(∆t) e nesse caso I decresce
de uma unidade enquanto S permanece inalterado. Podemos escrever agora a
probabilidade psi(t) para que no instante t existam s susceptíveis não infectados e i
infectados em circulação. Para fazer isso, tomamos como hipótese que o intervalo de
tempo para a infecção e uma eventual recuperação da infecção tem uma distribuição
exponencial negativa. Usando argumentos sobre a relação entre probabilidade de
estados adjacentes podemos escrever o seguinte conjunto de equações diferencial-
diferença para as transições:

dpsi

dτ
= wc(S + 1, I − 1)ps+1,i−1 − [wc(S, I) + wr(I)] psi + wr(I + 1)ps,i−1 (1.2.9)

onde wc(S, I) = βSI/N é a probabilidade de transição de contágio por unidade
de tempo e wr(I) = γI é a probabilidade,de transição de recuperação por unidade
de tempo com a condição inicial de que: psi(0) = 1. É conveniente aqui mudar a
escala de tempo que vamos trabalhar para τ = βt de maneira que a probabilidade
de que S(τ) diminuir de uma unidade em ∆t é S(N − S)∆τ aproximadamente,
de maneira que essa expressão esta intimamente relacionada ao número exato de
novas infecções no intervalo de tempo ∆τ na versão determinística do modelo SIR.
Embora a expressão 1.2.9 seja aparentemente simples em sua forma, a sua solução
explícita é bastante complicada de se manipular. Nessa equação, conhecida como
equação mestra estão contidas todas a informações do sistema modelado e apesar
de se dispor de vários métodos analíticos para resolvê-la (ver [1] para os detalhes
da solução heróica desse sistema) nem sempre é possível obter uma solução exata
ou mesmo aproximada para esse sistema. Em qualquer caso, sempre se pode tentar
uma simulação do processo estocástico, ainda mais se temos em mãos o método a-
dequado para tal. Para entendermos o sentido da palavra adequado, colocado aqui,
precisamos reconhecer que o modelo SIR estocástico representado pela equação 1.2.9
é um processo estocástico markoviano do tipo nascimento e morte (particularmente
de estado discreto e tempo contínuo), sendo que por construção ele herdou o compor-
tamento espacialmente homogêneo do modelo SIR determinístico. Esses requisitos
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são importantes porque podemos aplicar um método de simulação estocástica exato
comumente utilizado para estudar reações químicas acopladas e que foi desenvolvido
por D. T. Gillespie [9, 10]. Gillespie demonstrou que a probabilidade de que em um
tempo τ não ocorra nenhuma transição de estado, ou seja, o sistema permaneça no
estado i é dada por:

P (τ) = e−[wc+wr ]τ = e−[βsi+γi]τ = e−[si+σi]τ (1.2.10)

com esse expressão podemos observar que quando t tende a zero a probabilidade de
o sistema ficar no mesmo estado tende a unidade. Se isolarmos τ nessa expressão
obtemos ainda:

τ =
1

si + σi
ln

1
P (τ)

=
1

si + σi
ln r1 (1.2.11)

e assim se associarmos um número aleatório r1, compreendido entre 0 e 1, à proba-
bilidade P (τ), podemos calcular τ . Isto quer dizer que podemos gerar um número
aleatório utilizando um gerador de números aleatórios, para calcularmos o tempo
até ocorrer uma transição (ou um susceptível tornando-se infectado ou um infectado
tornando-se recuperado. Temos que advertir que como efeito colateral desse tipo
de simulação, esse tempo τ calculado dessa maneira tem as mesmas dimensões das
taxas de transição.

A segunda parte do método consiste em averiguar qual evento vai ocorre dentre
os dois possíveis depois de transcorrido o tempo τ . Para fazer isso geramos um
segundo numero aleatório r2, também compreendido entre 0 e 1. O esquema segue
averiguando-se, se esse número aleatório estiver no intervalo:

0 ≤ r2 ≤ si

si + σi

deve ocorrer a transição i → i + 1. Ao contrário se estiver no intervalo:

si

si + σi
≤ r2 ≤ 1

deve ocorrer a transição i → i − 1. Obviamente será mais provável que suceda
aquele processo cuja probabilidade de transição por unidade de tempo seja maior.
A partir desse passo de simulação temos de repetir o procedimento tantas vezes
seja necessário, obtendo-se um caminho aleatório (uma realização de nosso processo
estocástico) seguido pela variável aleatória que estamos considerando, no caso, o
número de infectados em um tempo t. Como já comentado para extrair resultados
sobre valores médios e flutuações será necessário repetir a simulação muitas vezes.
Quanto maior for o número de simulações, tanto melhor é o ajuste da média e
variância, etc, com os valores dedutíveis analiticamente (quando isso for possível)
da equação mestra.

É importante neste ponto entendermos um pouco melhor o que estamos fazendo
com esse método de simulação. Cada realização de nosso processo estocástico, ou
seja, cada rodada de nossa simulação durante um tempo t em que levantamos a
curva epidêmica para um conjunto de parâmetros particular significa que estamos
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fazendo um experimento computacional sobre uma população hipotética em que
controlamos as possíveis causas da epidemia. Ao tomarmos as médias, vemos o
efeito de várias epidemias similares em suas causas e efeitos em várias populações.
As causas e efeitos são modeladas aqui pelas taxas de transmissão e de recuperação
características, por exemplo, de uma doença (como o sarampo), em uma população
fechada de tamanho N sem considerar fatores demográficos como nascimentos e
mortes.

De uma maneira geral esses modelos clássicos de epidemia como os determinís-
ticos e os estocasticos falham em muitos aspectos para modelar adequadamente.
Particularmente, no caso estocástico geramos um resultado em geral diferente do
determinístico sendo que a curva epidêmica ou se preferirmos o tamanho da epi-
demia é em geral menor do que no análogo determinístico e os intervalos de tempo
em que a epidemia ocorre também são diferentes nos dois casos. Como veremos em
uma versão estocástica mais abrangente do modelo SIR, em alguns experimentos
simplesmente a epidemia não se estabelece e ficamos com esses resultados em média
menor.

1.3 Autômatos celulares

Vamos agora tentar levar em consideração no modelo SIR a heterogeneidade
espacial das relações populacionais, ou seja, vamos explicitar a dinâmica espacial
do processo infeccioso, já que como vimos no SIR baseado na premissa comparti-
mental não existe espaço. Para fazer isso de uma maneira simples, temos de alterar
o pressuposto compartimental e formular modelos baseados no indivíduo, onde a
unidade básica a ser modelada é o indivíduo e não mais uma população. Dessa
maneira, agora devemos trabalhar com cada indivíduo explicitamente considerando
sua individualidade mesmo que, em uma primeira análise, essa individualidade seja
atribuída apenas pela distinção entre localizações espaciais, e que a transmissão
entre eles ocorra de forma local e não mais global (como o pressuposto comparti-
mental).

A base de quase todo modelo baseado no indivíduo é a modelagem via autômatos
celulares, introduzidos originalmente por John von Neumann e Stanislaw Ulam
em 1940 [11, 12], e que também são uma ferramenta de grande auxílio para o
estudo de sistemas que possuem fenômenos coletivos, como quebra de simetria,
caos, ordenamento de fases e turbulência, tendo muitas aplicações na simulação de
sistemas biológicos (processos de reprodução), fenômenos físicos (difusão) e sistemas
sociais (formação de comunidades), dentre outras, por apresentarem a formação de
padrões espaciais e temporais.

Os autômatos celulares podem ser definidos como sistemas dinâmicos discretos
cujo comportamento é especificado em termos de relações (ou regras) locais. Assim,
em um autômato celular é necessário que o espaço seja criado para que este possa
conter os indivíduos que formarão a população que se pretende estudar e, para isso,
usualmente utilizamos uma rede regular, na qual cada sítio ou célula assume um
conjunto discreto de estados.
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Para se construir um autômato celular é necessário estabelecer quais são as regras
de transição que deverão ser seguidas, pois, uma pequena variação nestas regras
pode alterar a solução do problema estudado. Tais regras dependem de uma série
de escolhas que devemos fazer, que são: (1) Dimensões da rede: unidimensional,
bidimensional, e tridimensional. (2) A geometria da rede: deve-se especificar qual
será a forma que a rede deve ter: quadrada, hexagonal ou triangular, dentre outras.
(3) A vizinhança: para qualquer célula de uma rede, há uma vizinhança que é
formada por um conjunto de células que podem ou não afetar seu estado e que
pode ser definida a partir da dimensão do autômato e a geometria de suas ligações.
Os dois critérios mais freqüentemente utilizados para uma rede bidimensional são
a vizinhança de von Neumann, em que são consideradas como vizinhas às células
que compartilhem as arestas de determinado individuo (no caso da rede quadrada
são somados quatro vizinhos); e a vizinhança de Moore, em que são acrescentados
os vizinhos que têm vértices em comum com a célula que esta sendo considerada
(elevando o número de vizinhos para oito no caso da rede quadrada) [13]. (4)
As condições de contorno: como o tamanho da rede deve ser finito, uma célula
quando se encontra na borda do autômato pode ter problemas em saber quem são
seus vizinhos que por sua vez podem representar uma porcentagem muito grande
da população quando esta for reduzida. Por exemplo, considerando uma rede de
10x10 células, 40% destes se encontram nas bordas. Assim, surge a necessidade
de se estabelecer condições de contorno neste autômato, que podem ser periódicas,
reflexivas ou fixas. As condições periódicas de contorno são muito utilizadas por
proporcionarem uma situação equivalente a de simulações com redes infinitas (em
uma rede unidimensional esse procedimento gera uma fita circular e em uma rede
bidimensional o resultado é uma forma toroidal).

Como comentado anteriormente, os estados que uma determinada célula pode
assumir é descrito por um número discreto e finito de estados, cada qual sendo
definido por um número ou propriedade, conforme necessário. As regras de tran-
sição no autômato são as regras que fazem com que um estado possa mudar em
determinada célula que representa um indivíduo da população. Essas transições
dependem do estado atual desta célula e também dos estados em que seus vizinhos
se encontram. Essas regras podem ser: determinísticas, quando há a dependência
quanto à configuração do sistema (a partir da vizinhança); totalísticas, quando estas
regras não dependem da configuração destas células vizinhas (dependem somente
do número de vizinhos em um estado específico) e regras probabilísticas, na qual
não existe uma configuração específica para cada configuração da vizinhança, mas
possibilita vários resultados associados a uma probabilidade. No que segue, vamos
pensar no modelo SIR, utilizando um autômato celular probabilistico considerando
uma rede bidimensional, quadrada, uma vizinhança de Moore e condições periódicas
de contorno.

Para isso, vamos utilizar os três estados do modelo SIR e o mesmo esquema
de transição feito na abordagem compartimental, de maneira que esses indivíduos,
são distribuídos em células de uma rede M = {mij}, com i e j variando de 1 a L
(de maneira que N = L × L). Assim, cada individuo de uma célula recebe três
atributos específicos: (1) a posição geográfica ou posição na rede (i, j); (2) um dos
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possíveis estados clínicos, estados específicos da doença para cada individuo, s, i
e r; e finalmente (3) um período médio de tempo τ no qual o indivíduo infectado
permanece nesse estado, podendo transmitir a doença para os outros indivíduos na
população. Observe que mantemos a hipótese de uma população fechada fazendo-se∑

s +
∑

i +
∑

r = N , com N constante. A dinâmica de transmissão da infecção
nessa população é descrita, passo a passo, através de regras de interação entre
os indivíduos, e assume que cada nova configuração do sistema depende apenas
do estado prévio de cada indivíduo que mudam segundo as seguintes regras: (1)
Qualquer individuo pode ser infectado com uma probabilidade local pL. (2) Os
infectados tornam-se recuperados deterministicamente (tornam-se imunes) depois
do período infeccioso τ , que como uma simplificação é considerado constante para
todos os indivíduos infectados. (3) Uma vez recuperados, os indivíduos participam
apenas passivamente do espalhamento da infecção por um período de imunidade
maior que o processo completo da epidemia. Durante um passo de tempo desse
algoritmo, essas regras são aplicadas sincronicamente a todos os sítios da rede.
A probabilidade pL = pL(i, j), entendida como uma probabilidade por unidade
de tempo, pode ser interpretada como uma probabilidade individual (contato da
vizinhança próxima) a partir da qual a epidemia vai se espalhar pela rede). Assim, se
imaginarmos um indivíduo infectado na rede, ele estará em contato com n indivíduos
susceptíveis, seus primeiros vizinhos (0 ≤ n ≤ 8 no caso da vizinhança de Moore
que estamos considerando). Modelamos que esse indivíduo infectado pode infectar
um desses vizinhos susceptível com probabilidade de contato λ (λ ∈ [0, 1]). Daí, a
probabilidade de ele não infectar esse vizinho é (1− λ) e a probabilidade de ele não
infectar nenhum dos n vizinhos susceptíveis é (1− λ)n. Portanto, a probabilidade
pL de a infecção ser transmitida aos n primeiros vizinhos de um indivíduo infectado
na rede pode ser escrita como:

pL = 1− (1− λ)n (1.3.12)

Esta simples aproximação permite o estudo detalhado da dinâmica do comporta-
mento do modelo numa rede completa a partir do controle do parâmetro λ. Assim,
para obter uma simulação do processo epidêmico nesse modelo baseado no indiví-
duo, basta repetir o seguinte algoritmo: (1) para cada indivíduo da rede verificamos
seu estado: se ele for susceptível verificamos se existem infectados na vizinhança
para calcular a probabilidade de ele tornar-se infectado ou permanecer susceptível;
se ele for infectado observamos quantos passos de tempo ele esta nesse estado, se
for maior que τ ele se recupera da infecção deterministicamente (podemos alter-
nativamente tomar τ de uma distribuição de probabilidades como argumentado na
seção anterior). Se o estado desse indivíduo for recuperado ele permanece nesse
estado indefinidamente. (2) Anotadas todas as possíveis transições ao percorrer a
rede fazemos uma atualização sincrônica de todos os estados (voltamos ao primeiro
passo). A Figura 1.4 mostra uma simulação utilizando-se desse procedimento para
λ = 0, 3 (ou seja, apenas 30% dos contatos em média entre infectados e susceptíveis
são efetivos para a transmissão da infecção), tomada em quatro instantes de tempo
distintos. Ali é possível observar a onda epidêmica de infectados caminhando por
toda a população.
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Figura 1.4: Modelo SIR discreto utilizando-se o algoritmo descrito para o autômato
celular. Representa uma epidemia que se espalha devido aos contatos locais (físicos) em 4
instantes de tempo distintos: 10, 30 e 50 dias respectivamente.

É interessante notar, que quando o espalhamento da infecção é determinístico
no autômato, ou seja λ = 1, os 8 vizinhos mais próximos de um infectado acabam
se infectando e nesse caso teríamos a velocidade da onda epidêmica com seu valor
máximo. À medida que diminuímos λ essa velocidade diminui até um valor crítico
em que a epidemia não se espalha em média nos experimentos (ou populações) em
que aplicamos com esse algoritmo. Com efeito, é fácil verificar que o número de
reprodução básica nesse caso pode ser escrito como, R0 = 8λτ (a despeito da real
utilidade dessa grandeza) e tipicamente leva a conclusão de que o espalhamento
local necessita de um R0 maior do que o calculado no modelo compartimental para
gerar uma epidemia. Um raciocínio mais simples e realístico seria observar que se a
probabilidade de transmissão é pequena, é bem possível que o indivíduo infectado
se recupere antes de transmitir a infecção para alguém.

De qualquer maneira, o algoritmo descrito (como veremos) pode ser facilmente
generalizado para outros modelos epidêmicos e pode ser facilmente modificado para
incorporar de forma mais realística a dinâmica da conexão entre indivíduos reali-
zada por suas atividades diárias. O que é necessário reter por enquanto é que em
uma rede extremamente regular de contatos (como a montada para esse modelo
específico), o número e a intensidade de contatos experimentados por cada membro
da população é igual e local (interação entre vizinhos na rede). Obviamente, esse
tipo de modelo não é biologicamente realístico e de fato o progresso de uma infecção
é lento nesse caso. Isto ocorre, por causa dos altos níveis de correlações introduzidas
pelas interações locais, de maneira que a maioria dos contatos sejam efetivamente
perdidos. Em um outro extremo, podemos pensar em uma população distribuída em
uma rede e que qualquer indivíduo pode interagir com qualquer outro, com a mesma
probabilidade (como no caso da formulação compartimental onde efetivamente não
há espaço). Esse pressuposto de modelo de agregação (do tipo campo médio) [2]
é bastante irreal quando uma população grande e de pouca mobilidade está sendo
modelada. Aqui, a chance de transmissão entre vizinhos deverá ser maior que entre
pessoas distantes.

Observamos, portanto que esses extremos de modelagem não produzem os resul-
tados observados no desenvolvimento de uma epidemia ou por produzirem epidemias
muito rápidas ou muito lentas. Mais ainda, o fator chave que falta modelar nes-
sas duas aproximações é a mobilidade, ou seja, devemos pensar em introduzir uma
heterogeneidade espacial nas interações dessa população introduzindo uma idéia
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adicional de que os indivíduos podem ser distinguidos pelo grau de mobilidade na
rede.

1.4 Grafos e redes complexas

Muitos dos desafios teóricos enfrentados por epidemiologistas são problemas de
escala. Como podemos construir um modelo que, partindo dos processos aconte-
cendo no nível individual seja capaz de gerar as conseqüências daquele processo ao
nível populacional? Particularmente, a modelagem da heterogeneidade espacial é
um tópico importante em epidemiologia, que envolve esse tipo de problema. Nesse
caso, as populações são compostas de indivíduos que interagem somente com um
número limitado de outros indivíduos. Em contrapartida, todo membro da popu-
lação pode entrar em contato com qualquer outro via uma rede de contatos.

Existem vários tipos de redes de contato que podem ser utilizadas por epidemi-
ologia para modelar transmissão. Na Figura 1.5 relacionamos alguns tipos de redes
que são comumente usadas em epidemiologia para modelar as interações que podem
ocorrer em modelos baseados em indivíduos. Nessas redes, um indivíduo interage
com muitos outros desta população, que por sua vez estão conectados a uma rede
maior. Com efeito, o espalhamento de uma epidemia ocorre a partir das conexões
entre eles e um indivíduo estando infectado pode transmitir a doença por meio
destas conexões e assim ela vai se alastrando pela população. A Figura 1.5-a), por
exemplo, representa uma rede regular de indivíduos, na qual o número de contatos
entre eles é sempre igual (que é o caso modelado na seção anterior).

Figura 1.5: Vários tipos de redes de contato que podem ser utilizados em epidemiologia
para modelar transmissão.

A Figura 1.5-b) apresenta uma rede cujos contatos são obtidos por meio de
arranjos aleatórios das conexões entre indivíduos, o que gera uma heterogeneidade
espacial relacionada a transmissão. Ali cada indivíduo pode ser infectado por ou
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transmitir a infecção para os indivíduos com os quais ele esta conectado. O número
de conexões médias determina a dinâmica de transmissão do sistema. Na Figura
1.5-c) temos a representação esquemática de uma rede que vem sendo utilizada como
um modelo para a epidemia de sarampo [14]. Trata-se de uma rede quadrada onde
há a possibilidade de cada sítio poder estar vazio, conter um indivíduo saudável
(círculo cinza) ou infectado (círculo preto). A cada passo de tempo a doença se
propaga localmente, onde os elementos saudáveis que fazem parte da vizinhança
de um indivíduo infectado são infectados com uma probabilidade estabelecida. Os
indivíduos infectados então se tornam imunes, são eliminados da rede e seus sítios
ficam vazios.

Um exemplo interessante e mais geral de modelagem espacial de epidemias é o
modelo de mundo pequeno, recentemente proposto por Watts e Strogatz [15]. Par-
ticularmente, esse tipo de modelagem da rede apresentada na Figura 1.5-d) (para o
caso particular de uma rede unidimensional) busca mimetizar a heterogeneidade de
iterações entre indivíduos (interações sociais), deixando estes interagir com os seus
vizinhos mais próximos e ocasionalmente com indivíduos distantes entre si através
de um protocolo de re-conexão entre estes contatos, caracterizando um cenário em
que ocorre um aumento na velocidade da transmissão da epidemia atribuindo-lhes
mobilidade, reduzindo assim, a distância média entre qualquer dois indivíduos. Ba-
sicamente, esse algoritmo gera um modelo abstrato, onde a população é inicialmente
disposta em uma rede regular e unidimensional, utilizando condições de contorno
periódicas (em formato circular, no qual o primeiro elemento desta rede relaciona-se
com o último e vice-versa) de N indivíduos, cujas relações são representadas por
2K arestas definidas (número de coordenação K para os vizinhos adotados em cada
sítio). Em seguida é verificado no sentido anti-horário (ou horário) da rede, se cada
conexão pode ser modificada com uma probabilidade p e, em caso afirmativo, um
elemento qualquer é escolhido aleatoriamente para substituí-la, desde que não haja
auto-conexões (um indivíduo se conectar a ele mesmo) ou múltiplas conexões (mais
de uma conexão para um mesmo indivíduo). A partir de um simples parâmetro p,
é possível então ajustar o grau de desordem da rede, conforme esquematizado na
Figura 1.6.

Figura 1.6: Desenho esquemático do modelo de mundo pequeno. Muitos contatos são
entre indivíduos adjacentes, mas ocasionalmente contatos de longa distância podem ocorrer
com o aumento da probabilidade p.
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Assim, cada indivíduo dessa rede passa a ter uma mobilidade adicional, entrando
em contato com outros indivíduos da rede (mais distantes que seus vizinhos mais
próximos) através de re-conexões feitas a partir do valor ajustado para p. No caso
da transmissão de uma infecção, essas re-conexões garantem uma heterogeneidade
do sistema com relação às interações (introduzem-se interações não-locais), pois o
indivíduo pode alcançar uma região da rede que precisaria de vários passos para ser
atingida e transmitir a doença, encurtando assim as distâncias entre os indivíduos,
dando mobilidade e estabelecendo um cenário mais susceptível a uma transmissão
mais rápida da infecção na população, caracterizando assim o fenômeno de mundo
pequeno entre eles. Com esse algoritmo, pode-se interpolar entre uma estrutura
regular (quando p = 0) e uma estrutura aleatória (quando p = 1).

Estabelecido o valor do parâmetro p, ou seja o mundo no qual a epidemia vai
se disseminar, podemos estabelecer os mesmos estados possíveis para os indivíduos
dessa população como no modelo SIR, mantendo a partir daí o mesmo esquema de
transmissão inter-individual como a probabilidade pL e o mesmo tempo durante o
qual um indivíduo infectado permanece nesse estado τ . Obviamente que o esquema
de vizinhança neste caso muda e o número de vizinhos que um determinado indi-
víduo pode ter depende de qual mundo o protocolo de re-conexão gerou. Uma vez
gerada a rede a partir desse protocolo fazemos os nossos experimentos com várias
populações distribuídas nessa cidade abstrata onde a epidemia se espalha. A Figura
1.7 mostra o resultado desses experimentos ao se variar o parâmetro de desordem
p, ou como estamos argumentando até aqui para várias redes (ou mundos) no qual
uma epidemia pode se espalhar.

Figura 1.7: Tempo T (p) requerido para que uma epidemia infecte toda a população, em
função do parâmetro de desordem p. Nessa figura observamos a curva do tempo para a
disseminação de uma epidemia baseada no modelo SIR (dividindo todos os tempos pelo
maior tempo obtido, quando p = 0) para cada valor distinto p, calculando médias em 20
realizações para uma vizinhança de k = 4 indivíduos em redes unidimensionais.
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Nessa figura, por simplicidade, tomamos a probabilidade de infecção λ = 1
e assim podemos nos ater exclusivamente aos efeitos do parâmetro de desordem.
Para isso anotamos o tempo de duração da epidemia relativo a esse mesmo tempo
quando a rede é regular (p = 0).

É interessante notar que, mesmo para valores pequenos de p, esse tempo diminui
bruscamente. Isso significa que, ao aumentar o valor de p, menor vai se tornando
o número de elementos intermediários necessários para que a doença transmitida
por um infectado atinja determinado susceptível, o que caracteriza o fenômeno de
mundo pequeno nesse tipo de modelo. Além disso, tal variação possibilita que a
rede toda seja atingida pela doença mais rapidamente, dado que o espalhamento vai
adquirindo proporções maiores à medida que a ocorrência de atalhos entre indiví-
duos distantes entre si (gerados pelo protocolo de re-conexão), são mais freqüentes.

1.5 Algoritmos evolucionários

Até aqui vimos como alterar um modelo simples de epidemia de maneira a
inserir paulatinamente níveis de complexidade. Em todas as instâncias de mode-
lagem que trabalhamos com o modelo SIR estivemos observando as propriedades
macroscópicas da transmissão de uma infecção entre indivíduos de uma população.
A questão que nos ocupamos aqui nesta seção é saber o que ocorre dentro de cada
indivíduo durante uma infecção e, melhor ainda (caso seja possível), como essa visão
microscópica pode influenciar na transmissão da infecção na população. Para fazer
isso, vamos restringir nossa análise aos aspectos evolucionários inerentes a invasão
de um patógeno em um hospedeiro humano. Assim, se excluirmos acidentes ou
criação sobrenatural, resta-nos a tarefa de delinear as leis naturais que governam
a dinâmica dessas entidades invasoras, isto é, em sistemas que são capazes de se
auto-reproduzir e auto-sustentar, ocasionalmente com variações na descendência. O
que procuramos são princípios de uma evolução biológica (mais familiar no sentido
de Darwin) onde, de uma maneira muito simplificada, indivíduos geneticamente
distintos competem por recursos limitados sendo que aqueles que o fazem melhor
produzem mais filhos, tornando-se os maiores acionistas genéticos da próxima ge-
ração. Somado a isso, mutações aleatórias misturam os gens para criar filhos com
novas combinações genéticas e em toda geração, a peneira da seleção natural passa
entre os competidores, eliminando combinações que não funcionam e adaptando
esses organismos ao seu meio, o ser humano. Paralelamente, devemos ficar atentos
para os mecanismos de como estas leis operam; por exemplo, Darwin assumiu que os
genes dos pais misturam-se em seus filhos. Isso era problemático porque as variantes
dos genes mais aptos deveriam diluir-se na sopa de genes depois do cruzamento. O
Mendelismo resolveu esse paradoxo construindo um mecanismo para descendência,
onde alelos individuais permanecem intactos e não se misturam mesmo depois do
cruzamento. Este exemplo mostra que o conhecimento dos mecanismos pelos quais
variantes são geradas, teve profundo efeito sobre a teoria evolucionária.

A maioria dos sistemas auto-replicativos reais que envolvem patógenos estão
formados por moléculas de DNA que apresentam pouco polimorfismo estrutural de-



28 Elementos de Modelagem de Sistemas Biológicos Complexos

vido aos diversos mecanismos de reparo que esses sistemas possuem para minimizar
erros de cópia na reprodução [16]. Para ser um bom modelo experimental de algo
que tem de ser ao mesmo tempo objeto e sujeito do processo evolutivo, é necessário
que o sistema seja encontrado na natureza com uma vasta variabilidade de estru-
turas, requisito esse encontrado no RNA de uma grande variedade de populações
virais. Nesse sentido, os primeiros resultados importantes para evolução molecular
foram descritos por Spiegelman [17] utilizando um tipo de vírus de RNA que infecta
a bactéria Escherichia coli (um bacteriófago), o Qβ. O tipo dominante (seqüência
mestra) desse fago tem um RNA com mais de 4000 nucleotídeos e foi utilizado como
semente nos experimentos. Eles utilizam o método tradicional de passagens em série
e a pressão de seleção era controlada durante o experimento. Assim, depois de várias
rodadas de replicação, foi observado que as moléculas de RNA sobreviventes eram
formadas por somente algumas centenas de nucleotídeos. Para explicarmos esses
resultados é importante primeiramente descrever a técnica experimental utilizada,
que aparece esquematizada na Figura 1.8. Este método de passagens consiste de
uma série de tubos de ensaio, todos eles contendo monômeros ricos em energia
em igual concentração e a enzima replicase que catalisa a replicação. Ao primeiro
tubo coloca-se o RNA viral, e depois de um período determinado no qual deu-se
a replicação do RNA, uma alíquota muito pequena do conteúdo do primeiro tubo
de ensaio é transferida ao segundo, e assim sucessivamente (muito parecido com as
alíquotas de vírus transmitidas durante uma infecção entre hospedeiros, ao se dar
um espirro, por exemplo).

Figura 1.8: Desenho esquemático do método de passagens em série. O tubo inicial contém
os quatro tipos de moléculas necessárias para a síntese do RNA, além da enzima replicase
do fago Qβ e uma molécula de RNA utilizada como semente. Esta macro-molécula é
copiada muitas vezes com alguns erros. Depois de uma incubação por um tempo T , uma
pequena amostra da solução (uma gota) é transferida a um novo tubo. Os processos
de incubação e transferência são repetidos muitas vezes e as mudanças evolucionárias na
população de RNA podem então ser observadas.

Durante o período de incubação aparecem variantes de RNA devido aos erros
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de cópia na replicação, podendo-se observar então um processo de evolução. Além
disso, o processo de passagens de um tubo a outro introduz no sistema uma forma
sutil de competição, já que em cada operação de passagem os RNA de maior con-
centração, correspondendo àqueles com maior fitness, terão maior probabilidade de
serem transferidos. O único critério nesse processo para definir o fitness das vari-
antes produzidas é a velocidade de replicação e, desde que as moléculas menores
replicam-se mais rápido, estas serão selecionadas mais vezes. A razão pela qual
estas moléculas não diminuem em tamanho indefinidamente deve-se ao fato de que
elas necessitam de um tamanho mínimo para manter a atividade de replicação como
substratos das replicases na solução. A prova mais evidente de que são produzidas
cópias cada vez mais adaptadas é a observação de que a velocidade de síntese das
novas cópias cresce rapidamente nas transferências sucessivas. De fato, original-
mente nos experimentos de Spiegelman, foi necessário diminuir o tempo T entre
transferências, conforme se avançava na série. Ao cabo de aproximadamente 70
transferências o sistema pareceu estabilizar-se, e não se observou variação aparente
no fitness das moléculas produzidas. O RNA resultante deste processo de seleção e
evolução tinha perdido toda a sua capacidade infectiva, enquanto aumentou muito
sua capacidade replicativa, única pressão de seleção existente nestes experimentos.

Vamos construir um modelo de micro-evolução com base no procedimento expe-
rimental de amostragens utilizado por Spiegelman, e guardar todas as analogias com
os mecanismos por de trás da transmissão de uma infecção. Para realizar isso, dis-
cutiremos os passos de um algoritmo que contém as principais características desse
procedimento, mas que pode ser extendido a sistemas mais complexos e a condições
mais interessantes na prática como a replicação dos vírus in vivo. Portanto, va-
mos utilizar este experimento como sistema modelo, fazendo-se primeiramente al-
gumas simplificações necessárias, no sentido de não nos distrairmos com detalhes de
menor importância. Assim, consideraremos populações de patógenos com tamanho
constante (N) sendo que cada indivíduo é representado por seu genoma, uma se-
qüência, com o tamanho de cada seqüência também constante (L). Mais ainda,
consideraremos que os caracteres herdáveis de cada indivíduo estão codificados em
uma seqüência binária de 0’s e 1’s (κ = 2), composta de L símbolos (teríamos κ = 4
para os ácidos nucléicos (G, A, C, U/T) ou κ = 2 se os agruparmos nos dois tipos
de bases existentes (purinas e pirimidinas), ou ainda, κ = 20 para as proteínas).
Cada seqüência é caracterizada pelo número de 1’s que ela contém, sem levar em
conta a posição desses elementos dentro da seqüência. Isto faz com que existam
L + 1 tipos (ou classes) diferentes de seqüências possíveis (espaço de seqüências) os
quais são identificados aqui pela variável inteira P = 0, 1, 2, ..., L. Esta consideração
é razoável, desde que as características que distinguem os genomas são suas taxas
de replicação que, em muitas análises, têm sido escolhidas de modo a depender de
P somente [18].

Com essas simplificações, e estabelecida a dinâmica a que nosso sistema está
sujeito, podemos mimetizar a estratégia experimental descrita anteriormente con-
siderando uma sopa de seqüências contendo os L + 1 diferentes tipos de seqüências
nas proporções ΠP (P = 0, 1, ..., L), da qual retiramos com reposição N indivíduos
aleatoriamente. Assim, o estado n(t) = (n0, . . . , nL) da população está relacionado
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com as freqüências ΠP através da distribuição de probabilidade mutinomial

PΠ (n) =
N !

n0!n1! . . . nL!
Πn0

0 Πn1
1 . . . ΠnL

L . (1.5.13)

Dessa maneira, em cada geração as seqüências dos descendentes são uma amostra
da sopa de seqüências dos pais, similarmente ao experimento em que transferimos
pequenas alíquotas entre os tubos de ensaio. Isto faz com que em cada geração
a população seja uma combinação aleatória das seqüências constituintes. Embora
esse procedimento destrua as correlações entre as seqüências, ele não causa qualquer
perda significativa da informação genética desde que, nos mecanismos de replicação
estudados aqui, a aptidão de uma seqüência para produzir descendentes em um dado
meio depende somente do número de 1’s em sua representação e que, em média,
não é afetado pelo procedimento. Além disso, cabe ressaltar que a reprodução como
descrita acima (mais propriamente, um processo de amplificação), diferentemente
dos modelos de evolução existentes na literatura, leva em consideração os efeitos
de população finita e, como veremos, descreve bastante bem o fenômeno da deriva
genética, já que, a cada amostragem, a freqüência dos novos indivíduos deve ser um
pouco diferente da contida na sopa de seqüências original, o que levará à fixação
de um dos indivíduos depois de muitas gerações (ou passagens). Podemos, agora,
inserir, nesse procedimento, as mudanças na composição da população n. Seguindo
a prescrição comumente usada na implementação de algoritmos evolucionários, em
particular os chamados algoritmos genéticos [19], consideraremos primeiro o efeito
da seleção natural e depois o efeito das mutações. A Figura 1.9 a seguir mostra
esquematicamente esse algoritmo de amostragens [16] que define uma passagem no
experimento de Spiegelman.

Figura 1.9: A sopa de seqüências inicial contém 24 tipos diferentes de moléculas nas pro-
porções ΠP (P=0, ..., 4). Depois da amostragem com reposição de N moléculas, cria-se
um conjunto {nP } onde nP é o número de moléculas com P 1’s. A proporção de molécu-
las na sopa, na próxima geração, é diferente da inicial devido às flutuações introduzidas
pela amostragem. Podemos inserir nesse procedimento mecanismos evolucionários, como
seleção e mutação, que irão produzir mudanças no conjunto {nP }.
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Esse procedimento faz com que o tempo seja uma variável discreta que mede o
número de gerações (gerações sem superposição). A rigor, aqui uma geração é igual
ao tempo de incubação do procedimento experimental e, portanto, engloba várias
gerações. Assim, o estado da população no tempo t pode ser descrito indicando-se
o número de indivíduos ou número de ocupação para cada um dos L + 1 pontos do
espaço de seqüências, denotado por nP (t). Portanto, dado o estado da população
na geração t como sendo o vetor n(t) = {nP (t)} (de modo que

∑
P nP (t) = N),

o processo evolucionário ocorrendo nas próximas gerações pode ser pensado como
um processo estocástico em três estágios, cujas regras dinâmicas são: reprodução,
não propriamente pertencente ao processo evolucionário, mas sua premissa; seleção
natural, modelada pela taxa de replicação de cada indivíduo AP ; e mutação, mod-
elada pela taxa de erro por dígito µ = 1− q. Observe-se que a inclusão de mecan-
ismos evolucionários, como seleção e mutação, é feita de maneira independente da
amostragem; além disso, o algoritmo não depende do particular agente (a replicase,
por exemplo) que define a característica (ou fenótipo) particular da seqüência que
será selecionada. Após a amostragem dos N indivíduos, suporemos que o número
de descendentes com que uma seqüência do tipo P contribui para a próxima geração
seja proporcional a sua taxa de replicação relativa

WP (n) =
nP AP∑
R nRAR

. (1.5.14)

Obviamente, os indivíduos com maior taxa de reprodução WP (n) terão maior
probabilidade de aparecer nas próximas gerações, de maneira que a composição
da população depois de selecionados os N novos indivíduos passa a ser descrita
pelo vetor aleatório n′(t) = (n′0, . . . , n

′
L). Este procedimento de seleção não é

trivial para populações finitas, desde que ele introduz correlações na população
(essas correlações são responsáveis pela estrutura da árvore genealógica da popu-
lação). Diferentemente da literatura ligada a algoritmos genéticos [19] ou a genética
de populações [21], que tenta manipular essas correlações, nós simplesmente as
eliminamos, usando uma amostragem adicional depois do procedimento de seleção.
Podemos também considerar as mudanças em n′ devido às mutações, através das
quais as seqüências herdadas por todos os indivíduos na população sofrem tran-
sições aleatórias, de maneira que cada elemento de uma seqüência é modificado com
uma dada probabilidade µ, independentemente dos outros elementos (consideramos
somente mutações pontuais). Com esse mecanismo simples, o estado da população
depois da mutação é descrito pelo vetor n′′(t) = (n′′0 , . . . , n′′L).

Para derivarmos uma equação de recorrência simples a partir desse modelo, nós
consideramos um procedimento semelhante à aproximação annealed da mecânica
estatística de sistemas desordenados: ao invés de tomarmos a média sobre a popu-
lação somente depois que o estado estacionário é alcançado, essa média é realizada a
cada geração. Como no procedimento do modelo descrito acima, o resultado obtido
ΠP (t), é então usado para construir a nova população. Naturalmente, essa aproxi-
mação não leva em conta as flutuações de ΠP (t) para gerações diferentes. Assim a
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freqüência média de seqüências do tipo P na geração t + 1 é escrita como

ΠP (t + 1) =
1
N

∑
n

∑

n′

∑

{n′′P R}

∑

R

n′′PRPm ({n′′PR} | n′)Ps (n′ | n)P (n) (1.5.15)

Portanto, nesse modelo a freqüência de moléculas do tipo P na próxima geração
ΠP (t+1), após o sistema ter sofrido as transições n −→ n′ −→ n′′, é dada simples-
mente por (1/N)

∑
R n′′PR. Esta freqüência é então usada como a nova freqüência da

sopa de seqüências que será utilizada para gerar a nova população de N moléculas de
comprimento L de acordo com a distribuição (1.5.13). Assim, durante o tempo de
incubação do experimento, estão ocorrendo as transições que definem uma geração
neste modelo. Este procedimento é então repetido a cada geração, simulando as
passagens entre os tubos de ensaio. No capítulo 3 vamos estudar mais a fundo esses
processos evolucionários tentando estabelecer suas conseqüências para a evolução
de patógenos dentro de um hospedeiro que por sua vez participa da transmissão de
uma epidemia.



Capítulo 2

Modelagem de Processos
Epidêmicos

A despeito da simplicidade do modelo SIR utilizado em quase toda extensão
do capítulo anterior, ele não só pode ser usado como um sistema modelo em que
trabalhamos hipóteses como também explica razoavelmente bem o padrão obser-
vado para alguns tipos de infecções observadas no mundo real. Por exemplo, as
curvas da Figura 1.2 daquele capítulo se ajustam satisfatoriamente (mediante a
escolhas correta dos parâmetros do modelo) a disseminação do sarampo em uma
população quando o número de casos é anotado semanalmente ou mesmo no caso
da disseminação da peste bubônica quando os dados da infecção são integralizados
diariamente. Como já havíamos comentado ainda no capítulo anterior, podemos
buscar maior realismo da modelagem ao incorporar outros esquemas compartimen-
tais, ou porque mudamos o esquema de setas que esquematizam a transição entre
um conjunto de estados que a população deve passar ou porque simplesmente acres-
centamos novos estados possíveis para a população modelada. Assim, por exemplo,
podemos trabalhar com modelo SIRS admitindo perda de imunidade, quando um
indivíduo recuperado permanece nesse estado por um período finito de tempo e
voltando posteriormente ao estado susceptível, formando assim um ciclo. Tal mod-
elo ainda bastante simples de se trabalhar é freqüentemente usado para o estudo de
doenças recorrentes, onde uma pessoa pode ser contaminada mais de uma vez como
é o caso da gripe, por exemplo. Da mesma forma, podemos adicionar um período
de latência discriminando assim o período em que a doença se encontra no corpo
de um hospedeiro, mas ainda não se tornou contagiosa. Para isso é comumente uti-
lizado o modelo SEIR ou com recorrência o modelo SEIRS com um comportamento
similar ao descrito para os modelos SIR e SIRS exceto pelo estado Exposto, no qual
o indivíduo permanece infectado, mas não infectante por um período.

Vale salientar mais uma vez que tais categorias podem ser utilizadas em várias
técnicas de modelagem distintas, como é o caso dos modelos compartimentais basea-
dos em equações diferenciais parciais (também utilizadas para analisar a compo-
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nente espacial nesses modelos como um processo de difusão) ou modelos baseados
no indivíduo. Outros aspectos ainda podem ser modelados utilizando esse ferramen-
tal teórico como, por exemplo, considerar a demografia da população e trabalhar
com uma população aberta (deixar o número total de indivíduos variar) no sentido
de que queremos estudar os efeitos da taxa de mortalidade causados pela doença
na população (fator que pode ser essencial ao se modelar doenças como a peste em
populações da idade média ou mesmo das várias ondas de gripe que acometeram as
populações do começo do século XX), assim, como a taxa de natalidade da popu-
lação. Existe também uma vasta literatura [2] de modelos que consideram a estru-
tura etária da população, criando modelos mais complexos para estudar epidemias,
bem como é possível implementar e estudar esquemas de vacinação aproveitando o
conceito de limiar epidêmico para definir qual parcela da população devemos vacinar
(quando uma vacina for disponível) de maneira que uma epidemia não se instale.

Neste capítulo iremos discutir vários graus de complexidade que podemos incor-
porar a modelagem do processo epidêmico, deixando vários desses aspectos de lado.
Particularmente, estaremos aprofundando a discussão na influência de se incorpo-
rar o espaço como categoria de análise do espalhamento de uma epidemia, mas de
qualquer maneira, estaremos sendo tendenciosos e restritivos deixando de explicitar
outras formas modelar.

2.1 Modelando a heterogeneidade espacial e das in-
terações

Vamos voltar à questão abordada nas seções 4 e 5 do capítulo anterior, quando
estávamos preocupados em modelar os aspectos espaciais que envolvem a dissemi-
nação de uma epidemia. Para isso, nessas seções utilizamos dois estágios da mod-
elagem: o primeiro criando um modelo baseado no indivíduo cuja ferramenta de
modelagem foi o autômato celular e posteriormente introduzimos um grau de des-
ordem nessas interações individuais para ajustar a velocidade de espalhamento da
epidemia fazendo com que as regras de transição desse autômato fosse aplicado so-
bre um grafo mais geral que a rede regular. Como neste capítulo queremos modelar
o processo epidêmico utilizando o mesmo ferramental teórico do capítulo 1, vamos
fazer isso discutindo uma versão mais geral do autômato do capítulo anterior.

Esse outro tipo de abordagem, portanto, envolve um modelo estocástico geral de
espalhamento de epidemias [22], e sua principal diferença com relação aos autômatos
celulares tradicionalmente utilizados na epidemiologia é a utilização de dois tipos de
interação entre seus indivíduos: as interações locais, que ocorrem devido à influência
exercida pelos vizinhos infectados sobre os indivíduos susceptíveis do sistema, e
as interações globais, nas quais todos os indivíduos têm igual probabilidade de
entrar em contato entre si e, desta forma, possibilitar que tal disseminação ocorra
por outras regiões da rede, distantes da onda local de infectados. Isso é feito de
maneira simples, mudando um das regras de transição do autômato ao modelar
que a probabilidade de qualquer susceptível tornar-se infectado é modelada como a
superposição desses dois tipos de interações por meio da equação:
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pS = ΓpG + ΛpL (2.1.1)

onde Λ e Γ são parâmetros utilizados para se ajustar as interações de curta (for-
mação de clusters) e longa distância (do tipo campo médio) [2] entre indivíduos de
uma mesma população (de maneira que a condição Λ + Γ = 1 seja satisfeita).

A influência global pG é modelada pelo número total de indivíduos infectados
que estão na rede I(t) , isto é, devido à presença e mobilidade de qualquer indivíduo
infectado na população, descrita pela equação:

pG =
ρ

N

∑

{k,l}
δi,σ(k,l) (2.1.2)

onde 0 ≤ ρ ≤ 1 é um parâmetro do modelo que limita o valor máximo de pG e está
relacionado com a mobilidade intrínseca da população e δi,σ(k,l) é a função delta de
Kronecher. Mais simplesmente a soma na equação 2.1.2 conta o número instantâneo
de indivíduos infectados na população.

A influência local pL pode ser calculada a partir da vizinhança de um determi-
nado indivíduo, que pode conter um ou mais infectados. Ou seja, é exatamente a
mesma equação 1.3.12 para pL dada no capítulo anterior.

Com essa simples alteração e seguindo as prescrições de um autômato temos
que a dinâmica de transmissão da infecção na população de indivíduos é governada
pelas mesmas regras de interação ou contato, sendo que agora, qualquer indiví-
duo susceptível pode tornar-se infectado com uma probabilidade pS (definida pela
equação 2.1.1). Assim, a partir de tal modificação é estabelecido um link entre os
dois cenários trabalhados até aqui, podendo o sistema, a partir dos parâmetros Λ
e Γ, comportar-se como um modelo baseado no indivíduo tradicional (para Γ = 0),
ou um modelo no qual efetivamente não há espaço (para Γ = 1) ou ainda um
cenário intermediário interessante, no qual ocorre simultaneamente as duas abor-
dagens (para 0 < Γ < 1), o que possibilita atribuir ao sistema um comportamento
similar, como veremos, ao gerado no protocolo de re-conexão do modelo de mundo
pequeno original [15] sem, no entanto, a necessidade de se discriminar tais conexões.
Um resultado bastante instrutivo desta forma de modelar epidemias é observado

ao retomar a o modelo SIR e nos atermos ao conceito de limiar epidêmico a fim de
que se possa analisar o poder preditivo de R0 sob o impacto da estocasticidade das
interações, introduzido pelo protocolo desse autômato mais geral. Para fazer isso
utilizando o autômato discutido, de uma maneira geral podemos caracterizar o esta-
belecimento de uma infecção em uma população em uma configuração populacional
na rede como sendo

R(I(t)) =

〈∑

S

(ΓpG + ΛpL)

〉

τ

(2.1.3)

onde, aqui assumimos que em t = 0 existem I > 1 diferentes indivíduos infecciosos.
A notação nessa equação indica depois que somarmos todos os danos prováveis
sobre todos os susceptíveis dispostos na rede tomamos a média temporal durante o
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período em que cada indivíduo infectado permanece nesse estado τ . Daí, podemos
calcular o número total médio de contatos que apenas um indivíduo infeccioso faz
durante o período de infecção:

R0 = Γ
ρτS(0)

N
+ Λ8λτ (2.1.4)

Na Figura 2.1, mostramos a probabilidade epidêmica, PE = ne/n, definida como
sendo a fração de simulações ou populações experimentais, que produzem mais
que 1 indivíduo infeccioso durante o período de infecção, onde: ne é o número
de experimentos de simulação em que um indivíduo infectado inicialmente na rede
tenha infectado pelo menos um suscetível em um total de n experimentos; em função
do número de reprodução básica R0, calculado segundo esse modelo alternativo.
Aqui, por simplicidade os pré-fatores de ajuste são fixados em Γ = Λ = 0, 5 e
os parâmetros ρ e λ estão no intervalo [0, 0, 2]. O espalhamento dos pontos no
gráfico (principalmente para valores grandes de R0) é devido ao fato de que no
espaço de parâmetros (ρ, λ) existem diferentes combinações de ρ e λ que resultam
(aproximadamente) no mesmo valor de R0.

Figura 2.1: Probabilidade de epidemia PE (definida como sendo a fração de simulações
ou populações experimentais, que produzem mais que 1 indivíduo infeccioso durante o
período de infecção) em função do número de reprodução básica médio R0.

A Figura 2.1 é instrumental para apreciarmos algumas propriedades do modelo
introduzido nessa seção, mesmo quando limitado ao tentar explicar o conceito de
limiar epidêmico. A quantidade PE tende a saturar em PE ≈ 1 quando os valores
de R0 são suficientemente grandes (R0 ≥ 3), de modo que o espalhamento da



Modelagem de Processos Epidêmicos 37

epidemia na população é sempre observado (em 100% das populações simuladas),
ou seja, somente para valores grandes de R0, pode-se ter certeza de que a epidemia
se espalhou. Por outro lado, mesmo para R0 < 1 ainda é possível observar o
estabelecimento de epidemias em algumas populações. Assim, de uma perspectiva
do controle de epidemias, reduzir o R0 efetivo abaixo de 1 (através de programas
de vacinação, por exemplo) pode ser um problema potencial de estratégia, já que
essa estratégia irá falhar em aproximadamente 40% dos eventos.

Dessa maneira, segundo o modelo alternativo colocado aqui, apesar do critério
clássico do limiar de epidemia, é improvável reconhecer (usando somente dados de
censo em populações) a iminência de qualquer desastre epidêmico, se o sistema está
perto da região de limiar. Um critério mais preciso (embora frustrante) é entender
que para qualquer valor de R0 que um programa de vacinação possa forçar, sempre
existe uma probabilidade (mesmo que pequena) da epidemia invadir uma população.

No que segue neste capítulo vamos explorar outras características dessa formu-
lação alternativa e mais geral.

2.2 Epidemias na rede usando autômatos celulares
Uma aplicação mais ousada dessa formulação alternativa é a tentativa de se

modelar a disseminação da Dengue em uma população, o que acarretará em in-
troduzir nesse modelo o efeito da população de vetores (o mosquito Aedes aegypti)
interagindo com a população de humanos. Antes de fazer isso entretanto vamos
lembrar brevemente que a Dengue é uma doença comum em regiões tropicais do
mundo causada por um arbovírus e transmitida para populações humanas (os hos-
pedeiros), de todas as idades e de ambos os sexos, somente pela fêmea adulta do
mosquito Aedes aegypti (o vetor). Este ciclo epidemiológico sustenta-se em áreas
urbanas e após a picada a um indivíduo infectante, o mosquito nunca se recupera
da infecção deixando de infectar novos hospedeiros somente com sua morte, sem
nada sofrer com a presença do vírus em seu organismo.

Para descrever a dinâmica de transmissão do vírus da Dengue dentro da comu-
nidade de hospedeiros, devido à interação com a população de mosquitos, classifi-
camos os indivíduos inicialmente com uma estrutura similar aos modelos clássicos
em epidemiologia de compartimentalização de uma população em classes de indi-
víduos, de acordo com o status de doença de cada um. Assim, a Dengue pode ser
modelada admitindo-se que a população de hospedeiros com NH indivíduos, em
qualquer instante de tempo pode ser dividida nas seguintes classes: os indivíduos
susceptíveis que podem ser infectados com o vírus (SH(t)), os indivíduos que foram
expostos ao vírus ao serem picados, mas que ainda estão incubando o vírus e, por-
tanto não infectam (EH(t)), os infectantes (IH(t)) e os indivíduos recuperados da
infecção ao adquirirem imunidade (RH(t)). Uma simplificação adotada aqui é a de
considerar que a população total de hospedeiros

NH = SH + EH + IH + RH (2.2.5)

é mantida constante. Esta é uma hipótese realística desde que queremos modelar a
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infecção da população por um único sorotipo e que, portanto, não há mortalidade
adicional causada pela doença (nesse caso a doença é benigna, e os indivíduos sin-
tomáticos não são levados à morte [23, 24]). No caso da população de mosquitos
adultos os NV indivíduos também podem ser divididos em classes como: suscep-
tíveis (SV (t)) que não contém o vírus da dengue sendo inofensivo para a população
de hospedeiro, infectados porém não infectantes (EV (t)) chamados de expostos e
infectantes (IV (t)). Particularmente, consideramos que os mosquitos, uma vez na
classe dos infectantes permanecem nesse estado até a sua morte, já que o vírus não
interfere no ciclo de vida do vetor [23]. Diferentemente, da consideração feita sobre
a população de hospedeiros, a população total de mosquitos

NV = SV + EV + IV (2.2.6)

não é constante no tempo, pois o tempo de vida do mosquito varia de alguns dias
a meses, muito menor do que a vida média de um ser humano. Do que vimos
então a população de humanos é modelada por um esquema de transição de estado
do tipo SEIR e a de mosquito por um esquema do tipo SEI. Nesse esquema a
transmissão da doença começa no exato momento em que o mosquito infectado
(IV ) pica um individuo que não tenha adquirido a doença e nem possua o vírus
no seu corpo, individuo susceptível (SH). Este hospedeiro passará para o estado
infectado (IH), quando pode ocorrer a transmissão do vírus para o vetor (mosquito)
caso ocorra um encontro entre este indivíduo e um vetor que esteja no estado de
susceptível (SV ). O período de infectado (IH) na população humana dura cerca
de 3 a 7 dias e é chamado de período infeccioso ( viremia). Após a chegada do
indivíduo para o estado de recuperado (RH) aparentemente apresenta imunidade
permanente ao vírus. A população de vetores comporta-se de maneira similar, todo
vetor que atinge a fase adulta é susceptível (SV ) até que entre em contato com algum
indivíduo que esteja no estado infeccioso (IH). Ao efetuar a picada o vetor passa
para o estado conhecido de exposto (EV ), este período corresponde ao tempo que
o vírus leva para alojar-se nas glândulas salivares e efetivar a transmissão, este é o
período de incubação extrínseco que varia de 7 a 10 dias. Ao tornar-se efetivamente
um transmissor da doença ele permanece infectado até a sua morte no estado de
infectante (IV ).

Como estamos trabalhando efetivamente com redes que localizam os indivíduos
no espaço, esta interação entre as duas populações será dada entre dois autômatos
distintos, um autômato para a população de hospedeiro e outro para a população
de vetores, como pode ser visto esquematicamente na Figura 2.2. Com efeito,
consideramos esta uma nova maneira de modelar em que além de se definir as
regras de transição entre os estados em autômatos celulares para cada população
interagente (de humanos e de mosquitos) definimos regras de interação entre esses
dois autômatos.

Nesse sentido temos de pensar também na definição de um novo esquema de
vizinhança, que agora deve ser estabelecida entre os dois autômatos (ver destaque
na Figura 2.2). Assim, essas duas redes devem possuir um elo de ligação. Ou
seja, a posição geográfica do elemento na rede é o que determinará o seu elemento
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Figura 2.2: Esquema da interação entre dois autômatos representando a população de hu-
manos e a de mosquitos, na modelagem da transmissão da Dengue. No destaque mostramos
o novo esquema de vizinhança que tem de ser adotado nesse tipo de modelo.

correspondente na outra rede. Para exemplificar o que acabamos de discutir, se o
elemento estiver numa posição [35,80] na rede dos vetores o seu correspondente será
a área em volta do elemento [35,80] na rede dos hospedeiros. Portanto, essa área
será determinada pelo tamanho da vizinhança, correspondente ao raio determinado
a partir do centro que será o indivíduo [35,80], todos os indivíduos que estiverem
dentro desse raio serão considerados para poder fazer o indivíduo alterar o seu
estado.

Portanto, com esse novo protocolo de interação entre autômatos podemos manter
para cada um as regras de transição de estados estabelecidas na seção anterior.
Dessa maneira ficamos com as seguintes probabilidades para cada população: para
a população de humanos especificamos que,

pL = 1− (1− λ)nIm e pG =
ρmNmi(t)

Nm
(2.2.7)

e de maneira similar para a população de mosquitos ficamos com

pL = 1− (1− λ)nIh e pG =
ρhNhi(t)

Nh
(2.2.8)

onde nIm é o número de vetores infectantes do autômato dos mosquitos que in-
teragem como vizinhos de um indivíduo susceptível no autômato de humanos e
nIh é o seu análogo representando o número de humanos infectados que podem ser
picados por um mosquito susceptível. Nesse caso a interpretação da probabilidade
λ é fundamental já que ela passa a ser a probabilidade de picada. É interessante
notar que nesse modelo as probabilidades globais em cada população modelam
as mobilidades que ambas podem ter na rede, em princípio distintas entre si. A
Figura 2.3 mostra a simulação desse modelo em dois instantes distintos de tempo
assumindo que inicialmente a rede tinha um humano infectado. Assim na parte a
da figura podemos ver o espalhamento da epidemia nos primeiros instantes em que
é detectado o aparecimento de um aglomerado de casos em torno desse primeiro
caso.
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Figura 2.3: Simulação do modelo baseado na interação entre dois autômatos, em dois
instantes distintos de tempo.

A parte b da figura mostra a epidemia já instalada na população e o apareci-
mento de vários aglomerados (clusters) na rede em lugares distintos dessa cidade
virtual. Esse fato é o efeito da mobilidade das duas populações modeladas pelas
probabilidades globais. Com esse ferramental é possível testar várias outras pro-
priedades dos mecanismos mais gerais do espalhamento da Dengue. Realmente com
esse laboratório virtual podemos fazer vários estudos adicionais em todo espaço de
parâmetros [25]. Por exemplo, ao testar o efeito de fixar uma porcentagem da popu-
lação inicial de mosquitos no estado de infectante o que acarreta em que a infecção
se propaga preferencialmente de forma local, apenas os contatos mais próximos
acabam por se infectar, e como os vetores estão distribuídos aleatoriamente, esta
disposição dos vetores favorece o desenvolvimento da epidemia localmente. De uma
maneira geral, é possível observar também que o tamanho da rede (da nossa cidade
virtual) acaba influindo bastante no dano causado pela probabilidade de picadas,
já que a rede aumentando o número de indivíduos acaba aumentando também o
número de possíveis casos de doença e conseqüentemente mais gente se tornaria
infectada e de qualquer maneira a mobilidade da população de humanos acaba ga-
nhando mais força à medida que mais gente se torna agente infeccioso no sistema
(é importante deixar claro, todavia que nesse modelo não são adotadas medidas de
controle para o avanço das ondas infecciosas). Mesmo assim, nesse caso podemos
aferir os resultados frente a tamanhos de municípios diferentes, no mínimo, além de
poder testar outros parâmetros espaciais importantes na dinâmica de transmissão
da Dengue.

Uma análise total desse modelo foge completamente a motivação principal destas
notas e do curso como um todo, já que o que queremos fundamentalmente é mostrar
variantes no modo de modelar e entender o processo epidêmico. De qualquer
maneira, esse modelo é instrumental tanto para a análise de uma epidemia da
Dengue como também ao servir como um laboratório virtual para experimentar
propriedades novas desse modelo baseado em autômatos celulares.
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2.3 Redes complexas em epidemiologia

Uma das características fundamentais do modelo alternativo baseado no autô-
mato celular probabilístico discutido na seção 2.1 e aplicado à epidemia da Dengue
na seção anterior, é incorporar a mobilidade da população a partir da probabilidade
pG, similar ao protocolo do modelo de mundo pequeno de Watts e Strogatz [15],
discutido na seção 4 do capítulo anterior. Com efeito, se retomarmos a formulação
alternativa da seção 2.1 para o modelo SIR e refizermos os experimentos realizados
com o protocolo de mundo pequeno obtemos exatamente o mesmo resultado que o
observado na Figura 1.7 do capítulo 1. Isto quer dizer que de uma maneira geral o
modelo alternativo baseado em autômatos celulares reproduz os mesmos resultados
do protocolo utilizado para definir o fenômeno de mundo pequeno, inclusive nos
permitindo observar esse mesmo fenômeno para situações mais complexas como o
caso da Dengue discutido na seção anterior (o aumento da mobilidade da população
de humanos e mosquitos aumenta a velocidade de espalhamento da epidemia). De
uma maneira geral observamos, em ambos os modelos, que a estrutura da rede de
contatos influencia a velocidade da transmissão da doença na população. O ponto
alarmante e menos óbvio (que não aparece na modelagem clássica de um mundo
sem espaço e nos modelos baseados em indivíduos modelados com interações entre
primeiros vizinhos) é como que já para valores pequenos do parâmetro que mimetiza
mobilidade, é suficiente para fazer o mundo pequeno.

Vamos avançar um pouco mais nessa discussão do efeito de considerar uma
mobilidade da população em detrimento de aumentar a complexidade da rede de
contatos ao se trabalhar com um parâmetro de desordem caracterizando esse grafo.

Particularmente, os modelos clássicos de epidemias, ao se considerar perda de
imunidade, ou seja, modelos do tipo SIRS e SEIRS, apresentam um comportamento
oscilatório. Tais oscilações podem gerar uma sincronização espontânea de uma
fração significante de elementos no sistema, ou seja, durante o desenvolvimento de
uma epidemia com essa característica de perda de imunidade (com retorno dos indi-
víduos voltando ao estado susceptível), os elementos apresentam uma sincronização
entre si quanto ao tempo em que se encontram infectados ou recuperados, fazendo
com que transitem ao mesmo tempo para outros estados. Para entender melhor esse
fenômeno Abramson e Kuperman [40] fizeram um estudo detalhado do modelo SIRS
usando o protocolo de mundo pequeno para uma rede unidimensional, em particular
introduzindo uma medida para o grau de sincronismo que o sistema apresenta dado
por:

σ(t) =
1
N

N∑

j=1

eiφj(τ) (2.3.9)

onde φj = 2π(τj − 1)/τ0 é uma fase geométrica que corresponde a τ sendo que
em suas simulações eles levam em conta apenas a parte determinística dos ciclos.
Assim, quando o valor de sincronismo σ é baixo encontramos poucos indivíduos em
um mesmo estado na rede, no caso, susceptíveis, infectados e recuperados. Para
valores grandes de σ, no entanto, muitos elementos se encontram simultaneamente
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no mesmo estado (assim, a sincronização apresentaria um valor σ = 1 se todos os
elementos se encontrassem no mesmo estado ao mesmo instante, sendo tal fenômeno
fortemente ligado à estrutura da rede simulada). Eles fizeram várias simulações
para entender como essa medida varia com o parâmetro de desordem p e o número
de coordenação K (parâmetros que como vimos caracterizam essa rede de mundo
pequeno). Para fazer comparações com esses resultados, fizemos várias simulações
utilizando o autômato celular probabilístico em uma rede unidimensional. Não
vamos discutir aqui os resultados mais gerais dessas duas maneiras de modelar, mas
tomar um conjunto de experimentos para efeito de comparação.

Assim, nos gráficos da Figura 2.4 são mostrados vários resultados de simulações
usando o autômato em redes de N = 104 indivíduos onde anotamos a fração de
indivíduos infectados em cada instante de tempo. Aqui consideramos, τI = 4 dias,
τR = 9 dias e uma taxa inicial dos indivíduos infectados ninf (0) = 0.1. Também
nessas simulações desse modelo alternativo, produzimos gráficos para três graus de
mobilidade distintos: para Γ = 0.01 (gráfico do topo), Γ = 0.2 (gráfico do meio) e
Γ = 0.9 (gráfico mais abaixo).

Figura 2.4: Fração de infectados em função do tempo (em dias), apresentada em três
séries onde variamos o parâmetro global conforme apresentado nas legendas dos gráficos
utilizando um autômato celular probabilístico do tipo SIRS.

Em cada gráfico apresentamos ainda três séries distintas variando o parâmetro
ρ conforme apresentado nas legendas. Com efeito, as linhas em preto represen-
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tam exatamente os valores obtidos por Abramson e Kuperman [40] ao utilizarem
o protocolo de mundo pequeno reproduzidos agora utilizando o modelo baseado
em autômatos celulares (é interessante notar nesses gráficos a idéia de sincronismo
discutida anteriormente, ao observar as características das ondas geradas por essas
séries). Ou seja, existe um conjunto de parâmetros no modelo baseado em autô-
matos que reproduzem exatamente os resultados do protocolo de mundo pequeno
(como já havíamos observado antes para o modelo SIR). Dessa maneira, podemos
notar que para um intervalo de 400 dias, acompanhando as linhas pretas passamos
de um cenário endêmico para outro oscilatório, conforme o valor de Γ é acrescido.
No caso, temos um cenário no qual a rede é formada por indivíduos dispostos de
forma quase regular (para Γ = 0.01) e outro no qual a epidemia já apresenta uma
característica periódica, gerando ondas de grande amplitude auto-sustentáveis (para
Γ = 0.9). Para Γ = 0.2, contudo, nota-se um cenário intermediário no qual o com-
portamento do sistema passa a se alternar de endêmico para oscilatório e vice versa,
havendo uma certa flutuação devido à própria configuração da rede, que se apre-
senta como uma transição de um cenário cujas ligações são regulares para outro em
que elas são quase totalmente aleatórias. O comportamento então observado para
Γ = 0.9, por exemplo, ocorre devido à dinâmica provocada pelos atalhos estabeleci-
dos entre os vários elementos da rede, que torna possível a ocorrência de um maior
sincronismo na transição de seus estados.

Contudo, o aspecto mais interessante do gráfico apresentado se manifesta ao
pensarmos que todos esses cenários foram possíveis de serem obtidos para um único
valor de ρ em nosso modelo alternativo, sendo, portanto, apenas um subconjunto de
cenários possíveis. Isso pode ser notado ao compararmos tais resultados na Figura
2.4 com os outros obtidos para o mesmo valor de Γ, contudo ajustando a intensidade
dessas relações a partir do parâmetro ρ na mesma figura. Na figura central, em que
Γ = 0.2, conseguimos obter para um mesmo valor de mobilidade global Γ os três
cenários que eram possíveis de serem obtidos no modelo de mundo pequeno ao
varrer quase todo o conjunto de valores possíveis de p, simplesmente ajustando-se
aqui o parâmetro ρ desse modelo alternativo, mostrando uma modelagem bem mais
abrangente do que a baseada em grafos de Watts e Strogatz [15], pois possibilita
a configuração de diferentes tipos de cenários para um mesmo grau de mobilidade
(apenas ajustando sua intensidade, dada no modelo pelo parâmetro ρ).

É curioso notar que para ρ = 1.0 no último gráfico, a simulação não conseguiu
atingir o número de dias do intervalo adotado (verificar a ausência dessa série no
gráfico). Isto ocorre porque nesse nível de mobilidade a epidemia ocorre tão rapi-
damente que em um determinado momento a mesma se extingue por não encontrar
elementos susceptíveis ao seu alcance e as oscilações não se mantém dado o alto grau
de sincronismo que o sistema consegue atingir para tal configuração de parâmetros.
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Capítulo 3

Modelagem da Evolução dos
Patógenos

Na seção 5 do Capítulo 1 introduzimos os princípio de evolução darwiniana
que regem a invasão e adaptação um patógeno dentro de um hospedeiro. Isso
foi feito de maneira simples a partir de uma algoritmo evolucionário desenvolvido
para mimetizar um procedimento experimental de passagem em série. Esses
princípios podem ser entendidos de uma maneira mais formal através da teoria de
quase-espécies que foi derivada por M. Eigen e P.Schuster [26, 27], originalmente
no contexto de evolução pre-biótica, para descrever a dinâmica de macro-moléculas
replicantes (ácidos nucléicos) sob a influência dos mecanismos de seleção e mutação,
inerentes da evolução darwiniana; mas em um sentido mais geral ela descreve qual-
quer população de organismos que se auto-reproduzem. Esse modelo, baseado
em cinética química, é descrito através de um conjunto de equações diferenciais
ordinárias para as concentrações dos diferentes tipos de moléculas que compõem a
população de patógenos. Mesmo tendo sido proposta a mais de 20 anos, a teoria
das quase-espécies vem tendo uma enorme importância nos últimos anos, devido
à possibilidade de se interpretar populações de vírus e de algumas bactérias como
uma quase-espécie [5, 28]. Assim, atualmente o conceito de quase-espécies virais
forma a base teórica para o estudo da evolução de vírus caracterizados por altas
taxas de mutação, como: influenza A, estomatite vesicular, polio-1, além de toda
a família de vírus responsáveis pela hepatite e o mais conhecido: o HIV causador
da AIDS [5, 29]. Na seqüência desse capítulo estaremos também estudando mais
detalhadamente as conseqüências dessa formulação.

3.1 Evolução darwiniana in sílico

A formulação original de Eigen foca em um sistema modelo bem definido: o
reator de fluxo. Basicamente ele consiste em um aparato no qual macro-moléculas
biológicas são continuamente construídas a partir de monomeros ricos em energia T
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(trifosfatos), que são utilizados para síntese macro-molecular e decaem depois de um
certo tempo em monomeros deficientes em energia M (monofosfatos). Além disso,
é assumido que o sistema pode trocar energia e matéria com o ambiente, regulando
assim o suprimento de energia, a quantidade de monômeros deficientes de energia e
o número total de macro-moléculas. Cada macro-molécula replicadora é modelada
como uma seqüência de L dígitos Ii =

(
si
1, s

i
2, . . . , s

i
L

)
, com as variáveis si

i assumindo
κ valores diferentes (como antes, teríamos κ = 4 para os ácidos nucléicos (G, A,
C, U/T) ou κ = 2 se os agruparmos nos dois tipos de bases existentes (purinas
e pirimidinas), ou ainda, κ = 20 para as proteínas), cada um representando um
tipo diferente de monômero usado para formar a molécula (ou um genoma). Desse
modo, para uma seqüência concreta da classe i, a série de eventos que podem ocorrer
dentro do reator de fluxo podem ser modelados através de passos simples de reações
químicas:

(T ) + Ii
Wii→ 2Ii (3.1.1)

(T ) + Ii
Wij→ Ii +

∑

j 6=i

Ij (3.1.2)

Ii
Di→ (M) (3.1.3)

Ii
Φ0→ 0 (3.1.4)

Nessas reações, os monofosfatos M (monômeros deficientes em energia) e os tri-
fosfatos T (monômeros ricos em energia) são colocados entre parêntesis, desde que
suas concentrações não são consideradas como variáveis. A reação (3.1.1) representa
a auto-replicação fiel da molécula Ii e a reação (3.1.2) a auto-replicação com erro
permitindo a formação de moléculas Ij devido à mutação de Ii. A matriz de repli-
cação W leva em conta a estrutura primária das moléculas, sendo seus elementos
dados por:

Wii = Ai qL, (3.1.5)

Wij =
Aj

(κ− 1)d(i,j)
qL−d(i,j) (1− q)d(i,j)

, i 6= j, (3.1.6)

onde Ai é a taxa de replicação das moléculas do tipo i,d (i, j) é a distância de Ham-
ming entre as moléculas i e j, e 0 ≤ q ≤ 1 é o parâmetro que mede a fidelidade de
replicação de cada monômero, que é suposta a mesma para todos monômeros. Auto-
replicação e mutação então, são representadas por duas reações de autocatálise, ho-
mogênea e heterogênea respectivamente. A reação (3.1.3) corresponde a degradação
da molécula Ii, sendo a constante Di a taxa de desagregação das moléculas do tipo
i, e a reação (3.1.4) representa a saída para fora do sistema da molécula Ii por
difusão sendo Φ0 o coeficiente de difusão global que é suposto o mesmo para todas
as moléculas.

As variáveis relevantes desse sistema dinâmico são as concentrações de cada
seqüência individual [Ii] ou, melhor ainda, as concentrações relativas das espécies
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diferentes

xi(t) =
[Ii]

L∑
i=1

[Ii]
. (3.1.7)

Assim, a evolução temporal da concentração xi das moléculas do tipo i = 1, 2, . . . , κL

para esse sistema obedece a equação diferencial,

dxi

dt
=

∑

j

Wijxj − [Di + Φ0] xi. (3.1.8)

Esta formulação sintetiza o modelo de quase-espécies por meio de todo o con-
junto de equações diferenciais ordinárias para as concentrações dos diferentes tipos
de moléculas que compõem o reator. Este formalismo, entretanto, é válido somente
no limite aonde o número total de moléculas N vai ao infinito.

Como foi dito anteriormente para que apareça um processo de seleção é necessário
impor algum tipo de restrição ao sistema, que pode aparecer na natureza de muitas
formas distintas. Para apreciarmos o efeito da competição em nosso sistema (que
pode levar ou não à seleção), vamos imaginar a situação ideal em que a auto-
replicação das moléculas se dá sem nenhuma possibilidade de erro. Nesse caso
todos os elementos fora da diagonal principal da matriz de replicação W se igualam
a zero e a equação (3.1.8) reduz-se a forma simples

dxi

dt
= [Wii −Di − Φ0] xi. (3.1.9)

É fácil ver que esta equação para a molécula da classe i tem uma solução expo-
nencial trivial no caso em que não impomos nenhum vínculo, desde que podemos
manter Φ0 constante. Desse modo, se existirem k espécies de moléculas distintas
dentro do reator, todas aquelas com taxa de replicação Wkk maior que Dk + Φ0,
terão sua concentração aumentada exponencialmente sem limites a um tempo in-
finito. Ao contrário, as moléculas com taxa de replicação menor que Dk + Φ0,
diminuirão sua concentração até desaparecerem da população.

Este comportamento está esquematizado na parte (a) da Figura 3.1, para o
caso de cinco moléculas binárias (κ = 2, sk = [0, 1]). Com relação ainda ao caso
da replicação sem erro podemos impor agora um vínculo a que a população de
moléculas dentro do reator esta sujeita. Aqui só discutiremos o caso em que a
concentração total de moléculas dentro do reator

∑
i xi = N é mantida constante.

Isto faz com que o termo Φ0 varie no tempo, introduzindo uma não linearidade em
(3.1.8) e em (3.1.9) que é determinada pela condição

∑
i dxi/dt = 0. Portanto, o

fluxo global de moléculas dentro do reator terá de ser controlado dependendo da
replicação das moléculas de maneira que

Φ0 =

∑
i

(Wii −Di)

N
. (3.1.10)
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Figura 3.1: Variação da freqüência de 5 tipos de moléculas binárias no reator de fluxo,
sem possibilidade de erro no processo de auto-replicação. (a) segragação: dependendo dos
valores de Wi, Di e Φ0 tem lugar um crescimento exponencial das moléculas. (b) seleção:
uma vez submetidas a uma restrição de população constante, somente aquela com maior
produtividade, Wii − Di, sobreviverá. No caso (a) mantivemos Φ0 = 1.0 e constante e
em ambos os casos fizemos: Di = 0.5, W11 = 1.9, W22 = 1.8 , W33 = 1.7, W44 = 1.2 e
W55 = 0.5.

A parte (b) da mesma figura esquematiza o comportamento temporal da mesma
população do exemplo mostrado na parte (a) quando impomos a restrição de popu-
lação constante ao sistema. Podemos fazer assim, algumas considerações qualita-
tivas, que intuitivamente ajudem a compreender o comportamento do sistema. Se
interpretarmos o termo Wii−Di como a produtividade ou replicação liquida de cada
molécula (ou genoma), o termo Φ0 será a produtividade média da população, como
pode ser visto da equação (3.1.10). De fato, diferentemente do caso sem restrição em
que Φ0 era mantido constante, ao se impor que a população total fique constante,
temos que ir aumentando o fluxo global cada vez mais. Isto por sua vez faz com que,
à medida que o tempo passe, um número maior de tipos de moléculas seja segregado
da população de acordo com (3.1.9). Ao final dessa competição, somente a molécula
com maior produtividade que a média será selecionada frente a todas as outras da
população. O processo de seleção é, portanto, um efeito do meio através de um
vínculo imposto à população. No estado estacionário desta competição, chamamos
de seqüência mestra (Im) aquela que é selecionada quando a população de molécu-
las é submetida a algum tipo de restrição e o estado estacionário desse sistema é
denominado equilíbrio de seleção.

Vamos agora discutir o caso, representado pela equação (3.1.8), em que é levada
em consideração a possibilidade de erros no processo de auto-replicação. As soluções
no equilíbrio de seleção para essa equação podem ser encontradas, em termos dos
auto-valores e auto-vetores da matriz de replicação W [30, 31]. Se definirmos o
vetor x = (x1, x2, ...xL), cujas componentes representam a concentração de cada
espécie molecular dentro de toda população, podemos escrever

Wx = λx. (3.1.11)

Assim, definimos uma quase-espécie precisamente em termos matemáticos, como
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sendo o auto-vetor dominante x = (x1, x2, ...xL) ao qual pertence o maior auto-
valor λmax da matriz de replicação W . Este auto-vetor descreve a estrutura exata
da população de quase-espécies: cada mutante Ii esta presente na quase-espécie
com uma freqüência xi (nós podemos normalizar a concentração total de modo que∑

i xi = 1). O maior auto-valor é exatamente a taxa de replicação média da quase-
espécie, λmax =

∑
i Aixi. Dessa maneira, a freqüência de um dado mutante dentro

da quase-espécie não depende apenas de sua taxa de replicação, mas também da
probabilidade com que ele é produzido por erro na replicação de outras espécies
moleculares e sua freqüência na população. Portanto, um dos resultados cruciais
da teoria é que, no equilíbrio, a seleção não leva em geral a uma população ho-
mogênea de um tipo de indivíduo molecular mais apto, mas sim a um ensemble de
variantes geneticamente distintas, mas bastante próximas. Para distinguir do con-
ceito clássico de espécie já existente em biologia, este ensemble é então chamado de
quase-espécie. Segundo essa teoria, portanto, a adaptação é uma propriedade não
de uma seqüência, mas dessa distribuição de mutantes centrada em torno da seqüên-
cia mestra (a com maior fitness, ou valor reprodutivo, do ensemble). A mutação
µ = (1− q) nesse modelo é o parâmetro que caracteriza a largura da distribuição,
ou seja, o quanto à quase-espécie esta espalhada no espaço de genomas. Esse novo
conceito de quase-espécie tem importantes implicações, desde que, evolução é nor-
malmente pensada como a interação entre mutação e seleção, este último fator sendo
aquele que favorece mutantes com vantagens reprodutivas que tenham sido gerados
puramente ao acaso (realmente, é considerado um erro pensar em mutações sendo
guiadas de outra maneira que não ao acaso). Uma quase-espécie, contudo pode
guiar mutações: isto não significa que há qualquer correlação entre o ato (intrinse-
camente probabilístico) da mutação e a vantagem seletiva de um mutante, mas que
seleção opera sobre a estrutura de toda a quase-espécie, que por sua vez é adaptada
ao seu relevo replicativo ou fitness landscape (este termo foi originariamente intro-
duzido por Sewall Wright [32]). Portanto, evolução pode ser guiada na direção dos
picos deste relevo, isto acontecendo porque os mutantes mais bem sucedidos (que
podem estar perto dos picos do relevo) irão produzir mais filhos que os mutantes
(que podem estar longe dos picos). Assim, esta otimização evolucionária pode ser
vista [26, 27] como uma escalada da montanha reprodutiva das quase-espécies, que
ocorre por meio de certos caminhos no espaço de seqüências. Há rotas alternativas,
mas seu número é tão restrito que se tem a impressão de um fenômeno de dire-
cionamento automático para a fixação dos mutantes produzidos com maior valor
seletivo. As rotas evolucionárias são, neste grau, dirigidas deterministicamente.

3.2 Paradoxos evolucionários e a evolução de uma
doença

À medida que a taxa de mutação aumenta, o modelo prevê que a composição da
população deixa de estar distribuída como uma quase-espécie e passa a um regime,
no qual a distribuição dos κL tipos de moléculas é uniforme (todas as seqüências
aparecem em proporções iguais). Em outras palavras, como comentamos antes,
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se a replicação ocorresse livre de erros, nenhum mutante apareceria e a evolução
cessaria; contudo a evolução também deve ser impossível se o erro na replicação
for muito alto (se houver poucos mutantes na população, isso pode melhorar a
adaptação, porém se houver muitos, eles irão levar a deterioração da população).
A transição entre esses dois regimes é outro importante resultado da teoria, conhe-
cido por limiar ou catástrofe de erro de replicação. É interessante ver como
o fenômeno do limiar de erro manifesta-se para a equação (3.1.8) que caracteriza
o modelo, permitindo-se que muitos tipos de seqüências estejam dentro do reator.
Para isso, precisamos definir primeiramente o mais simples, e talvez o mais utilizado
[26, 27, 33, 34] relevo de replicação em que aparece esse fenômeno, que é conheci-
do como relevo de replicação de um pico, e pode ser visto como uma aproximação
local de um relevo rugoso, mas com picos distantes. Matematicamente atribuímos
a taxa de replicação Am = a > 1 à seqüência mestra, e Ad < a para as seqüências
remanescentes. A Figura 3.2 mostra a distribuição de quase-espécies para seqüências
binárias de tamanho L = 30, depois que o equilíbrio de seleção foi alcançado, em
diferentes valores de taxa de mutação µ = (1 − q). Nesse caso, o número possível
de seqüências no reator de fluxo é Nes = 230.

Figura 3.2: Freqüência de seqüências em função da taxa de mutação µ = (1 − q). d é o
número de diferenças entre uma seqüência particular e a mestra que tem o maior fitness.
Então a curva para d = 2 é a proporção de seqüências diferindo da mestra por exatamente
duas mutações. Na figura as seqüências binárias tinham 30 monômeros de comprimento,
onde tomamos a = 10. Destacamos os primeiros mutantes da mestra, que já aparecem na
população para valores pequenos de µ, bem como alguns mutantes mais distantes que só
começam a aparecer para valores de mutação perto do limiar de erro. Em torno do limiar
de erro todas as sequências são igualmente prováveis. Desde que o número de sequências
com d = 14 e 16, por exemplo, são o mesmo, a frequência das duas classes são iguais.

Portanto, para uma melhor visualização, as seqüências são agrupadas em classes
de mutantes (como feito na seção 5 do capítulo 1): todas as seqüências d mutações
da mestra são membros da classe d. Fazemos todas as d classes com taxa de repli-
cação Ad = 1 e a seqüência mestra (d = 0) com A0 = a. Este procedimento de
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estratificação reduz o número de equações da representação da cinética química,
caracterizada por (3.1.8), à um conjunto de L + 1 equações diferenciais de primeira
ordem aclopadas [35], representando cada uma das classes de moléculas dentro do
reator. No caso do relevo de replicação de um pico em questão estas equações são
do tipo

dΠd

dt
=

L−1∑

R=0

MdRΠR + aΠ0MP0 −Πd [1 + Π0(a− 1)] , (3.2.12)

onde Πd agora, denota a concentração de molécula da classe d = 0, ..., L, com∑
d Πd = 1. A figura então mostra a freqüência de cada uma das seqüências mu-

tantes e a da mestra, em função de µ, no equilíbrio de seleção. Cada uma das curvas
é obtida fazendo-se dΠd/dt = 0 em (3.2.12). Ainda nessa figura destacamos a linha
de transição separando o regime caracterizado por uma quase-espécie e o regime uni-
forme: o limiar de erro. Para derivarmos uma expressão para o fenômeno de limiar
de erro de uma maneira bastante simples [41, 36], vamos assumir que a população
consiste de duas subpopulações: uma contendo a seqüência mestra (Im), ou a mais
apta dentre todas; e outra formada pela cauda de erro da quase-espécies, ou seja,
todos os mutantes da distribuição. Estas últimas são substituídas por uma seqüên-
cia média (Ice). Podemos também desprezar a pequena probabilidade de que uma
seqüência mutante replique a uma mestra (back mutations) desde que é muito mais
provável que elas mutem à outras seqüências mutantes. Dessa maneira, a probabil-
idade de que a mestra replique sem erro é qL. Com essas hipóteses simplificadoras
a equação (3.1.8) é reescrita para as duas sub-populações como:

dxm

dt
= AmqLxm − xm (Amxm + Acexce) (3.2.13)

dxce

dt
= Acexce + Am(1− qL)xm − xce (Amxm + Acexce) , (3.2.14)

onde fizemos ainda, por simplicidade, todas as constantes Di = 0 e tomamos
xm + xce = 1, como o vínculo de população constante para haver seleção: uma
seqüência só pode crescer as expensas das outras. As parcelas entre parênteses,
em ambas equações, correspondem a Φ0. Estamos interessados na coexistência da
mestra e os mutantes. A alternativa é que somente os mutantes estão presentes no
equilíbrio: a seleção não consegue evitar o decaimento mutacional da mestra. Por-
tanto, nós fazemos ambas equações iguais a zero, e perguntamos se neste equilíbrio
pode acontecer xm 6= 0. Isto requer, no caso de o relevo de replicação ser de um
pico, que

qL >
Ace

Am
=

1
a
. (3.2.15)

O que quer dizer que q tem que ser maior que um valor crítico qc = (Ace/Am)1/L

para que a seqüência mestra não seja perdida da população. Este valor crítico é
então interpretado como o limiar de erro de replicação. Isto leva a uma relação
importante entre a precisão da replicação q e o comprimento da seqüência L

L <
ln a

(1− q)
, (3.2.16)
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que é obtida tomando-se o logarítmo de (3.2.15) e fazendo-se a aproximação ln(q) ≈
q − 1. Esta equação significa que a quantidade de informação que pode ser seleti-
vamente mantida (L) é limitada pela fidelidade de cópia por dígito (q). A relação
descrita pela equação (3.2.16) é mostrada na Figura 3.3.

Figura 3.3: Tamanho de seqüência permitido, L em função da taxa de mutação µ = (1−q)

(área escura). A hipérbole é construída para ln a = 1, onde a é a vantagem seletiva da
seqüência mestra sobre seus mutantes. Há outros vínculos: o tamanho da seqüência não
pode exceder o limiar Lc para poder codificar informação suficiente e a taxa de erro não
pode ser reduzida abaixo de um valor crítico 1 − qc sem um custo excessivo de tempo e
energia na replicação.

Quanto maior a fidelidade na cópia, maior é a seqüência mestra que pode ser
seletivamente mantida. Se a cópia mestra cresce perto do limiar de erro ela deve
rapidamente deteriorar-se. Abaixo do limiar de erro, entretanto, a população deve
consistir da seqüência mestra circundada por uma nuvem de seus mutantes mais pró-
ximos: a quase-espécie. Assim, outra das conseqüências do fenômeno da catástrofe
de erro de replicação é conhecida como paradoxo de Eigen: o tamanho de uma
molécula sujeita a esse mecanismo de replicação não pode exceder a um certo com-
primento máximo Lc, fixado o grau de precisão ou confiabilidade do mecanismo de
cópia; por outro lado, o sistema de moléculas não pode aperfeiçoar seu mecanismo
de cópia enquanto seu comprimento for limitado, pois para instruir uma enzima,
por exemplo, a fazer cópias com alta fidelidade necessita-se de um conteúdo mínimo
de informação, maior do que o permitido pelo limiar de erro. Esta versão moderna
do paradoxo do ovo e da galinha levou Eigen e Schuster [37] a proporem um modelo
incorporando um mecanismo fechado de colaboração ou catálise entre as molécu-
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las auto-replicantes, o qual chamaram de hiperciclo, assim evitando a catástrofe de
erro (a descrição desse modelo foge do contexto deste trabalho). Nós exploramos
nesta seção um sistema simples de moléculas auto-replicantes e descobrimos que,
se o sistema é fechado, no sentido de que uma cópia errada de uma molécula é
uma das outras espécies presentes, o resultado será uma coleção estável das várias
espécies, ou como foi chamada: uma quase-espécie. Contudo, o modelo tem muitos
inconvenientes: além de determinístico é contínuo e de uma maneira geral nenhuma
dessas propriedades é particularmente interessante para um sistema tal como uma
sopa molecular, que consiste de um número relativamente pequeno de moléculas em
movimento aleatório. Um modelo mais realístico deve ter duas características: ser
discreto e estocástico.

Para ilustrar o quão errado o modelo baseado em equações diferenciais pode
ser, suponha que nós tivéssemos um sistema de N moléculas, cada uma de uma
espécie diferente. Considere um caso ideal onde Ai = Di e qL = 1, de maneira
que as taxas de nascimentos e de mortes sejam iguais e não há nenhum erro na
reprodução. Nesse caso, todos os elementos da matriz de replicação W são zero,
e o modelo prediz que nada irá mudar no sistema. Mais ainda, reações químicas
ordinárias envolvem algumas cópias de espécies moleculares, cada uma das quais
presentes em número grande de cópias (6.02× 1023). No caso da evolução acontece
ao contrário, o número de polinucleotídeos possíveis Nes é muito maior que o número
de moléculas presentes em qualquer experimento realístico que se queira realizar (por
exemplo 2100 ≈ 1030) e, portanto a adoção desse formalismo tem que ser considerada
cuidadosamente sempre que o limite determinístico é usado.

3.3 A caixa de Pandora e a teoria de quase-espécies
virais

Em um delicioso artigo de divulgação publicado em 1993 [28], Eigen revê o seu
modelo no contexto de evolução viral nos remetendo a uma analogia da mitologia
grega bastante intrigante: "Quando a curiosa Pandora finalmente abriu uma caixa
proibida, deixou sair todas as misérias e demônios conhecidos no mundo. Uma
dessas pragas eram sem dúvida os vírus". Com efeito, a despeito de qualquer mito,
o conceito de quase-espécies virais é o paradigma teórico da dinâmica evolucionária
de vários tipos de populações de vírus, que atualmente são o centro das atenções
dos estudos experimentais, bem como das estratégias de tratamento de doenças
causadas por esses organismos.

Realmente, os vírus podem ser vistos como programas genéticos com uma única
mensagem para a célula hospedeira: - reproduza-me!...Todavia, outras característi-
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cas são contundentes nesses quase-organismos As populações de vírus ,em geral,
são formadas por uma distribuição de mutantes largamente dispersa no espaço de
genomas, ao invés de uma população homogênea de seqüências do tipo selvagem (a
seqüência mestra), mostrando que esse tipo de vida é possível com uma alta taxa
de erro de replicação, quando comparadas com organismos autônomos.

Suas taxas de mutação são adaptadas ao seu comprimento e desde que adaptação
depende da distribuição de mutantes, vírus diferentes podem mostrar estruturas de
população bastante diferentes, mesmo sendo similar no comprimento. Realmente, as
taxas de erro de replicação tem sido determinadas experimentalmente para vários
tipos de vírus, sendo que todos os resultados mostram correlação entre taxa de
mutação e comprimento da seqüência.

Como pode ser observado então, para os vírus de uma maneira geral, a substi-
tuição do termo espécie pelo de quase-espécie não é simplesmente semântica: uma
espécie viral é uma população que se autoperpetua composta de entidades diversas
mas relacionadas, atuando como um todo. Entretanto, tanto a reprodução, quanto
à interpretação de como a mutação opera para gerar as seqüências, de uma virose
específica, terão que ser tomadas cuidadosamente, nos levando à algumas modifi-
cações no modelo de quase-espécies original.

Assim„ realizamos esta análise [18] retomando a modelagem efetuada na seção
5 do capítulo 1. Ali, consideramos que os caracteres herdáveis (alelos) de cada
indivíduo estão codificados em uma seqüência binária (κ = 2) de 0’s e 1’s e como
antes, composta de L símbolos (locus). Cada genoma é caracterizado pelo número de
1’s que ele contém, sem levar em conta a posição desses alelos dentro do genoma. Isto
faz com que existam L+1 tipos (ou classes) diferentes de genomas possíveis (espaço
de genomas) os quais são identificados pela variável P = 0, 1, 2, ..., L. Finalmente,
assumimos que todos os indivíduos da população na geração t dão lugar a seus filhos
na geração t + 1 (gerações sem superposição).

Logo, o estado da população no tempo t pode ser descrito, indicando para cada
um dos L + 1 pontos do espaço de genomas, definindo o estado da população na
geração t como o vetor n(t) = {nP (t)}, (de modo que,

∑
P nP (t) = N). Daí, o

processo evolucionário ocorrendo nas próximas gerações foi representado como um
processo estocástico em três estágios, cujas regras dinâmicas são: reprodução, seleção
natural, e mutação.

Na Figura 3.4, mostramos uma comparação entre esses modos de modelar ao
mostrar o espaço de seqüências gerado por todas as possíveis mutações e o espaço
de seqüências reduzido em classes de acordo com a distância de Hamming d e com
o número de 1’s que cada seqüência contém. No exemplo, o comprimento das
moléculas é fixado em L = 4, o que nos leva aos 5 tipos de seqüências possíveis,
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mostrados como exemplo no capítulo anterior.

Figura 3.4: Comparação entre os espaços de seqüências. (a) Espaço gerado no modelo
original de quase-espécies onde cada seqüência, das 24 possíveis, é obtida a partir de mu-
tações puntuais das seqüências mais próximas a mestra {1, 1, 1, 1}. (b) Espaço reduzido
onde cada conjunto de degenerescências da posição dos monômeros na seqüência é repre-
sentado pela distância de Hamming à seqüência mestra (diferença do número de zeros em
relação a mestra). (c) Mesmo que (b) para o número de 1’s que cada seqüência contém.

Vamos a seguir derivar, da equação (1.5.15), uma equação de recorrência para a
freqüência média de moléculas do tipo P na população. Naturalmente, isso só será
possível se fizermos algum tipo de aproximação na dinâmica do modelo. Primeira-
mente, dadas as freqüências ΠP para P = 0, ..., L na geração t, vamos calcular
o valor esperado do número de moléculas do tipo P na próxima geração. Essa
grandeza é dada por

nP (t + 1) =
∑
n

∑

n′

∑

{n′′P R}

∑

R

n′′PR(t)Pm ({n′′PR} | n′)Ps (n′ | n)PΠ (n) , (3.3.17)

onde os somatórios levam em conta todas as possibilidades para os números de
ocupação gerados pelas freqüências ΠP (t) como também as subseqüentes transições
devidas aos procedimentos de reprodução e mutação. Esse processo de média é,
obviamente, análogo a média sobre diferentes rodadas das simulações ou sobre difer-
entes populações, exceto que aqui esta média é realizada a cada geração, enquanto
que nas simulações do modelo de amostragens ela é efetuada somente depois que o
estado estacionário foi atingido. Esse modo de tomar médias sobre todas as pos-
síveis realizações do sistema estocástico a cada geração, naturalmente não leva em
conta as flutuações de nP em diferentes populações. De fato, estuda-se a evolução
de uma população média que pode ser totalmente diferente de qualquer uma das
populações específicas cujas evoluções são simuladas.
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Lembrando que a freqüência de moléculas do tipo P na geração t + 1 é sim-
plesmente ΠP (t) = nP (t)/N , poderíamos obter uma relação de recorrência fechada
se substituíssemos ΠP pela sua média em PΠ (n). Essa substituição, que despreza
as flutuações dessa freqüência, caracteriza a aproximação de campo médio utilizada
por diversos autores [21, 20].

Entretanto, essa aproximação é exata para o modelo utilizando o algoritmo
evolucionário, uma vez que, conforme discutido na seção 5 do capítulo 1, a própria
definição do modelo incorpora esse tipo de substituição e a conseqüente quebra de
correlações.

Daí, a equação de recorrência fundamental, é a seguinte

ΠP (t + 1) =
∑
n

∑

R

MPRWR (n)PΠ (n) . (3.3.18)

É fácil verificar a condição de normalização
∑

P ΠP (t + 1) = 1, uma vez que∑
R WR (n) = 1 e

∑
P MPR = 1 ∀R, respectivamente.

É de fundamental importância que se enfatize o único tipo de aproximação
utilizado na derivação de (3.3.18), a saber, a desconsideração das flutuações do
número de ocupação nP para diferentes populações a cada geração.

Conforme mencionado, isso nos leva a estudar a evolução de uma população
média, que pode não ser representativa das populações simuladas. Para melhor
apreciarmos as conseqüências deste modelo, consideramos o limite N →∞, na eq.
(3.3.18) que então reduz-se a

ΠP (t + 1) =

L∑

R=0

MPRΠR(t)AR

L∑

R=0

ΠR(t)AR

, (3.3.19)

que é a solução exata (tem o mesmo estado estacionário) do modelo original de
quase-espécies.

Portanto, a equação (3.3.18) sintetiza um processo evolucionário, obtendo-se
no regime determinista (N → ∞) a mesma fenomenologia observada na teoria de
quase-espécie. Mais do que isso, podemos estudar os efeitos de uma população finita
(onde as flutuações do processo reprodutivo são levadas em conta) e que no modelo
original não é possível ser feito.

Cabe, ainda, ressaltar que a eq. (3.3.18) é facilmente iterada para vários tipos de
relevos de replicação e pode nos fornecer a variação do fitness médio da população
a cada geração [18].

Outro fenômeno interessante, característico de populações finitas, é o chamado
escape estocástico [21], [18], onde a seqüência mestra e mesmo alguns mutantes
devem ser perdidos devido à flutuações na população. Este fenômeno é importante
particularmente quando estamos descrevendo a dinâmica na qual a populaçào se
aproxima do equilíbrio [18], onde a finitude da população é um ingrediente essencial.



57

Vale a pena fazer uma breve observação sobre suas propriedades. Para irmos
mais adiante com nossa análise, devemos especificar a taxa de replicação AP para
cada indivíduo na população através de um relevo de replicação particular.

Assim, se especificarmos na equação (3.3.19) os dados relativos ao relevo de
replicação de um pico, isto é, atribuirmos AL = a e AP = 1, para P 6= L. Isso nos
leva a equação de recorrência para as freqüências de seqüências do tipo P ,

ΠP (t + 1) = MPL

[
ΠL(t)

]N

+
N−1∑
nL=0

BnL

L−1∑

R=0

ΠR(t)
[
MPR + a

r

1− r
MPL

]

1 + r (a− 1)
(3.3.20)

para P = 0, . . . , L.
Aqui, introduzimos a notação

BnL
=

(
N − 1

nL

) [
ΠL(t)

]nL
[
1−ΠL(t)

]N−1−nL
, (3.3.21)

e r = nL/N .
Então, dada a freqüência molecular inicial média ΠP (t = 0) para P = 0, ..., L, a

equação (3.3.20) é iterada até o regime estacionário ser alcançado.
A equação (3.3.20) no regime determinístico (N → ∞) é a solução exata da

equação cinética (3.2.12) para L finito. Nesse caso, a soma sobre nL na equação
(3.3.20) é dominada pelo inteiro mais próximo de (N − 1)ΠL(t), de maneira que
nesse regime r → ΠL(t), e a equação de recorrência reduz-se a

ΠP (t + 1) =

L−1∑
R=0

MPRΠR(t) + aMPLΠL(t)

1 + (a− 1) ΠL(t)
. (3.3.22)

Esta equação apresenta o mesmo estado estacionário da equação (3.2.12) do
modelo original de quase-espécies [18] quando nos restringimos ao relevo de repli-
cação de um pico. Para ilustrar como o modelo baseado amostragens mantém as
principais características do modelo de quase-espécies, iteramos a equação de recor-
rência determinística (3.3.22) até alcançar o estado estacionário e apresentamos os
resultados na Figura 3.5 apresentada a seguir.

É importante lembrar, entretanto, que o modelo desenvolvido nesta seção é
baseado em um sistema modelo (o método de transferência em série) diferente do
adotado para derivar o modelo original de quase-espécies (o reator de fluxo). A
diferença principal reside na forma de implementar a diluição: descontínua no ex-
perimento com transferências em série e contínua no reator de fluxo. Esta diferença
é que faz com que o modelo descrito aqui seja discreto e estocástico como dese-
jável para um modelo mais realístico, no sentido de que leva em conta os efeitos de
população finita.
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Figura 3.5: Distribuição das freqüências de seqüências ΠP = Πd (P é o número de 1’s e
d é o número de zeros) em função da distância de Hamming de cada classe de seqüências
à mestra no equilíbrio de seleção. (a) Destacamos a distribuição em que µ = 0, para ser
tomada como referência; (b) µ = 0.01; (c) µ = 0.04; (d) µ = 0.07; (e) µ = 0.10; e (f)
µ = 0.13. Aqui fizemos a = 10 e L = 30 e também tomamos as freqüências iniciais como
ΠL(0) = 1 e ΠP (0) = 0; P = 0, ..., L− 1.
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3.4 O paradigma da modelagem da AIDS

Talvez o exemplo mais importante de uma quase-espécie viral seja o HIV. Pa-
cientes infectados com este vírus abrigam uma população de vírus extremamente
diversa, com muitos mutantes diferentes. As mutações nesse caso são geradas na
codificação da enzima transcriptase reversa do vírus, que é produzida com uma taxa
de erro da ordem de 10−4 a 10−1 por base, ou seja, durante cada replicação de todo
o genoma, de 1 a 10 erros acontecem, número este suficientemente grande para que
o HIV opere muito perto do limiar de erro de replicação.

Assim, se acrescentarmos a informação de que o genoma do HIV contem 10000
nucleotídeos (cada um deles podendo assumir uma dentre 4 formas possíveis: A,U,G,C),
é fácil deduzir que em cada ciclo de replicação, cada novo genoma é diferente de seu
pai por mais de uma base. Estas observações levaram a formulação de um modelo
[5, 29], que resume a importância potencial da diversidade dos antígenos como o
principal fator da progressão da doença.

A idéia essencial é de que o vírus evita a pressão do sistema imunológico pro-
duzindo continuamente novos mutantes resistentes a esse ataque e resultando na
acumulação de uma diversidade de antígenos durante o período assintomático. Par-
ticularmente, pode-se derivar um limiar de diversidade de antígenos [38] a partir
das interações assimétricas entre a quase-espécie viral e o sistema imune, ou seja,
as respostas do sistema imune específicas a uma linhagem, são direcionadas con-
tra um antígeno específico do HIV; porém cada linhagem pode prejudicar todas as
respostas imunológicas independentemente de sua especificidade.

Portanto, o aumento da diversidade do HIV, permite a população viral escapar
ao controle imunológico. Nesse contexto então, a variabilidade genética da quase-
espécie viral é responsável pelo fato de que o vírus estabelece uma infecção persis-
tente sem ser dissolvida pela resposta imunológica e induz a AIDS depois de um
longo tempo e com um tempo de incubação variável.

Para entender um pouco melhor essa questão vamos nos ater a infecção do HIV
dentro de um indivíduo como um todo. Em geral, uma infecção pelo vírus HIV-1
segue um padrão com características quantitativas relativamente bem definidas. O
alvo principal da infecção por HIV é uma classe de linfócitos, ou células brancas,
chamadas células T4. Essas células secretam fatores de crescimento e diferenciação
que são requeridos por outras populações celulares do sistema imune.

Assim, devido a sua importância na regulação desse sistema, a depleção de
células T4 causada pelo ataque do vírus, tem um efeito deletério devastador no seu
funcionamento como um todo, levando a imunodeficiência que caracteriza a AIDS:
quando a contagem de células T4 é menor que 200 mm−3 em um paciente com
HIV (a contagem normal é de aproximadamente 1000 mm−3), então esse paciente
é classificado como tendo AIDS.
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Figura 3.6: Padrão típico exibido por pacientes infectados por HIV. Densidade de vírus e
da contagem de células T4 em função do tempo. São destacadas as três fases da dinâmica
característica da doença

.

O tempo médio entre a infecção com o vírus e o início da AIDS é aproximada-
mente de 10 anos, sendo que, esse time lag esta relacionado à diminuição de células
T4 circulando no sangue. Entretanto, não são conhecidos os processos que determi-
nam a taxa de diminuição da contagem de células T. Essas células são normalmente
recolocadas no corpo e a infecção pode afetar a fonte de novas células, ou o processo
homeostático que controla o número delas no corpo. Embora o HIV possa matar
células que ele infecta, somente uma fração pequena de células T4 (10−4 a 10−5) são
produtivamente infectadas em cada instante de tempo. Então, em adição a morte
direta de células T, o HIV pode ter muitos outros efeitos indiretos. Para se ter uma
noção do padrão dessa doença, o curso típico de uma infecção por HIV é mostrado
na Figura 3.6.

Imediatamente depois da infecção, a quantidade de vírus detectada no sangue
aumenta dramaticamente. Durante esse aumento da carga viral, aparecem alguns
sintomas parecidos aos da gripe que desaparecem depois de algumas semanas, coin-
cidindo com a diminuição da concentração do vírus a níveis muito baixos. Uma res-
posta imune então ocorre, podendo-se detectar anticorpos contra o vírus no sangue.
Passado esse período de infecção primária, a concentração de carga viral se man-
tém relativamente constante e intrigantemente baixa por anos, durante os quais se
observa uma lenta diminuição na contagem de células T4 no sangue enquanto o
paciente não apresenta qualquer sintoma da doença. Com isso em mente, vamos
focar nossa atenção na modelagem matemática de um aspecto particular, dentre
os possíveis, que caracterizam a dinâmica de progressão da AIDS. Em especial, va-
mos discutir o que está acontecendo dentro de um indivíduo infectado durante esse
período assintomático, analisando criticamente uma das possíveis explicações para a
cinética de declínio das células T. É tentador pensar que, o fato de a doença demorar
10 anos em média para se desenvolver, implica que os componentes do processo de-
vam também ser lentos. Isso é incorreto e na verdade as escalas de tempo que
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acompanham a doença correspondem a processos biológicos importantes. Como
já havíamos discutido antes, a idéia central do modelo baseado na diversidade viral
é de que o vírus evita a pressão do sistema imunológico produzindo continuamente
novos mutantes resistentes a esse ataque, resultando então em uma acumulação de
uma diversidade de antígenos durante o período assintomático, a partir das inter-
ações assimétricas entre a quase-espécie viral e o sistema imunológico, ou seja, as
respostas desse sistema, específicas a uma linhagem, são direcionadas contra um an-
tígeno específico do HIV; porém cada linhagem pode prejudicar todas as respostas
imunológicas independentemente de sua especificidade. Assim, as hipóteses básicas
desse modelo de evolução viral durante a infecção podem ser resumidas como segue:
(1) A resposta imune a uma infecção cria uma sub-população de células imunes
específicas xi, que direcionam o ataque imunológico a uma linhagem específica de
vírus vi. (2) A resposta imunológica é também caracterizada por uma resposta
geral z, não específica, que atua contra todas as linhagens possíveis de vírus. (3)
Cada tipo de vírus (mutante) pode matar todas as y = z +

∑
i xi células imunes:

específicas e não específicas. Matematicamente, o modelo resultante dessas hipóte-
ses pode ser expresso em forma de equações diferenciais não-lineares para as taxas
de variação no tempo, da densidade de cada população envolvida no processo (onde
t = 0 é o instante em que o hospedeiro adquire a infecção). Assim, para a população
viral, temos:

dvi

dt
= fi(vi, y)− vi(siz + pixi), (3.4.23)

onde fi(vi, y) é a taxa de replicação de cada linhagem i do vírus definida como:

fi(vi, y) = (r′i + riy) vi. (3.4.24)

Aqui, riy representa a taxa per capita de novas linhagens que surgem da infecção
das células T4, enquanto que r′i modela uma reprodução eventual e baixa dos vírus
em outras células que não as T4. O termo visiz e o termo vipixi representam a
morte do vírus do tipo i, com i = 1, 2, ..., n, devido às células da resposta imune
geral (z) e específica (xi), respectivamente, com si e pi, sendo as probabilidades
de encontro entre o vírus com cada uma dessas células. Ainda podemos modelar a
população de células do sistema imune através do seguinte conjunto de equações:

dy

dt
= K − ay − uvy (3.4.25)

representando o total de células T4, onde K é a taxa de reprodução dessas células
no timus, a a taxa de morte per capita e o termo uvy denota a taxa na qual essas
células são mortas por qualquer um dos vírus da população total v. Da mesma
maneira, podemos escrever para as células T4 específicas a uma linhagem:

dxi

dt
= kviy − uvxi (3.4.26)

e para a resposta imune geral:

dz

dt
= k′vy − uvz. (3.4.27)
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Equivalentemente à equação (3.4.25), os temos kviy em (3.4.26) e k′vy em (3.4.27)
denotam novas células sendo ativadas e juntando-se as populações de linfócitos exis-
tentes da resposta específica e geral, assim como, os termos uvxi e uvz representam
a taxa de morte dessas células pelo vírus e para uma derivação detalhada do modelo
ver [5, 29, 38]. O modelo inteiro é um processo estocástico no qual as equações que
governam a dinâmica assumem a forma de equações diferenciais como explicadas
acima. Apesar de Nowak e seus co-autores [5, 29], não especificarem o processo
estocástico para a geração de uma nova linhagem de vírus, o número de tipos de
vírus n(t) é uma variável aleatória, que é implementada como tal em suas simu-
lações. Assim, a taxa com que um novo tipo de vírus aparece na população, devido
a mutação de um outro já existente, em um intervalo de tempo [t, t + ∆t] é dado
por µv(t)∆t, onde, v(t) = v1 + v2 + ...+ vn é a população viral total e µ é a taxa de
mutação do vírus. Colocado de outra maneira, ativamos a equação do vírus do tipo
i toda vez que um gerador de números aleatórios produz um número p satisfazendo
a condição

p ≤ 1− exp[−µv(ti)∆t]. (3.4.28)

Por simplicidade, a população inicial de cada novo mutante é tomada como sendo
a mesma quantidade de vírus v0 da infecção inicial.

Figura 3.7: Simulação da variação temporal da quantidade de vírus e contagem de células
T4. Parâmetros utilizados: K = 100, k = k′ = 0.01, u = 1, r′i = 3ri, si = 9.5ri, pi = 20ri

(todos com dimensão anos−1). ri foi tomado de uma distribuição exponencial, com média
igual a 0.05. A taxa de mutação, quantidade inicial de vírus e número de vírus distintos
no início da infecção são respectivamente: µ = 4, v(0) = 0.05 e n(0) = 1.

A Figura 3.7, mostra uma simulação do modelo para a variação temporal da
abundância do HIV e para a contagem de células T4 em um indivíduo. De uma
maneira geral, pode-se notar que o modelo reproduz o padrão da doença discutido
anteriormente: inicialmente observa-se um pico de viremia (característico da fase
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de infecção primária) em um curto espaço de tempo, onde a resposta imune é capaz
de reduzir drasticamente a quantidade de vírus. Contudo, à medida que o tempo
passa, novos mutantes aparecem que não são reconhecidos pela população de células
T4 pre-existentes, gerando mini-eclosões de viremia. Essas mini-eclosões, são outra
vez suprimidas pela combinação de resposta imune específica e geral. À medida
que o número de mutantes distintos vai crescendo no tempo, a população total de
células T4 começa a declinar, até que depois de um período longo a população viral
como um todo aumenta sem controle.

Com já comentado, pode-se derivar um limiar de diversidade de antígenos, ou
seja, para entender os mecanismos não-lineares do modelo, podemos simplificá-lo
assumindo que todos os tipos de vírus tem a mesma taxa de replicação r e que os
parâmetros s e p são também constantes e independentes da linhagem do vírus.
Com essas simplificações a equação (3.4.23) fica:

dvi

dt
= vi(r − sz + pxi). (3.4.29)

Com efeito, é fácil ver que, para um número fixo n de equações, o sistema imune pode
controlar a população de vírus do tipo i, se dvi/dt < 0, ou ainda, se r− sz + pxi <
0. Portanto, o sistema imune pode controlar toda a população de vírus v, se a
desigualdade vale para todos os n valores de i. Assim, somando-se em i, ficamos
com a restrição:

n < nc =
px

r − sz
. (3.4.30)

Nesse contexto, portanto, o aumento da diversidade do HIV acima de um limiar
nc permite à população viral escapar ao controle imunológico, ou seja, a variabilida-
de genética é responsável pelo fato de que o vírus estabelece uma infecção persistente
sem ser dissolvida pela resposta imunológica, induzindo a AIDS depois de um longo
tempo. Em outras palavras ainda, de acordo com esse modelo, a infecção por HIV
é um processo evolucionário que determina a escala de tempo da infecção à doença
[5, 29, 38]. Para o modelo mais geral o critério do limiar de diversidade pode ser
generalizado facilmente como:

n∑
i=1

(ri − siz) u

piki
> 1 (3.4.31)

Aqui, é possível perceber que algumas variantes com uma taxa de reprodução alta,
ou alta patogenicidade das células T4, podem influenciar desproporcionalmente na
violação do limiar de diversidade Apesar dessa classe de modelo estocástico
reproduzir o padrão desejável da dinâmica da doença, ele pode ser criticado. Por
uma questão de completeza, vamos nos ater as críticas específicas a esse modelo
de evolução viral, que se referem à robustez de suas predições, explorando o com-
portamento dinâmico estocástico. Para isso, testamos o efeito de variar a taxa de
mutação µ, mantendo todos os outros parâmetros constantes de tal forma que o
limiar de diversidade de antígeno nc = 10, também fique constante. Como esper-
ado, as simulações mostram um forte viés da taxa de mutação sobre o período de
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incubação do vírus. Assim, ao diminuirmos a taxa de mutação a partir de µ = 4,
observamos um aumento rápido desse tempo de incubação até o ponto em que, já
para o valor de µ = 2 observamos a supressão dos vírus na maioria das infecções.
Essa intrigante característica indica que o número de mutantes que ocorrem na fase
inicial da infecção é crucial para o processo como um todo, sendo que para poucos
mutantes, o limiar de diversidade raramente será alcançado. É importante destacar
que esse estranho padrão está intrinsecamente ligado a construção do modelo e à
relevância do conceito de limiar de diversidade de antígenos. Uma idéia que seria
interessante testar, é recuperar esse modelo de evolução viral de maneira a incluir
alguns detalhes na dinâmica. O primeiro passo que pode ser dado é inserir no
modelo uma descrição mais detalhada da estrutura da população viral como uma
quase-espécie (como discutido na seção anterior). Apesar de populações de HIV-
1 serem consideradas quase-espécies, para indicar a sua heterogeneidade genética,
uma população desse vírus em um indivíduo infectado nunca alcança a distribuição
de mutantes de equilíbrio por causa das mudanças rápidas que sofrem devido à
pressão seletiva exercida pelo sistema imune. No modelo apresentado anterior-
mente, não existe nenhuma relação entre os diferentes mutantes do vírus, nenhuma
distância genética. Assim, em um modelo subseqüente poder-se-ia trabalhar ini-
cialmente uma descrição genotípica da população viral de acordo com a seguinte
alteração na equação (3.4.24),

fi(vi, y) =




n∑

j=1

r′jQij + riy


 vi. (3.4.32)

Aqui a matriz de mutação Qij define a probabilidade para obter o mutante i da
replicação (errônea) da variante j e a distância genética entre mutantes diferentes.
É importante destacar que esse tipo de detalhamento introduz complicações nas
simulações que tem de ser adaptadas ao modelo em questão. De qualquer maneira,
outras simulações demonstram ainda uma forte dependência do modelo às condições
iniciais e juntamente com os resultados obtidos para a dependência com a taxa de
mutação, devemos questionar a relevância do conceito de limiar de diversidade de
antígenos, desde que ele caracteriza somente parcialmente a dinâmica do modelo.

3.5 A batalha entre o sistema imune e os patógenos
Vamos aproveitar a discussão iniciada na seção anterior para estudar um con-

ceito bastante interessante. O conceito de memória imunológica é importante em
qualquer consideração da interação entre parasita e hospedeiro. Se tomarmos como
exemplo uma infecção viral, a imunidade humana pode ser duradoura contra um
novo ataque do mesmo patógeno caso a resposta imune seja suficientemente forte
(como no caso de doenças infantis), ou, devido a estratégias evolutivas do patógeno,
um novo processo infeccioso se iniciará, independente da resposta à infecção ante-
rior (como no caso da gripe e da cólera). Se essa imunidade é mantida através de
constante exposição à infecção, ou através de clones de linfócitos duradouros, ou
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ainda, devido à persistência do patógeno em baixos níveis de abundância dentro
do hospedeiro (baixo nível de anticorpos do hospedeiro) permanece obscuro até o
presente. Por exemplo, no caso da malária; existe um mecanismo de resposta mais
complexo que implica numa imunidade lentamente adquirida através da apresen-
tação constante do antígeno, o que indica uma aparente desregulação no desenvolvi-
mento da memória sobre este antígeno [2]. A hipótese mais comum para explicar a
memória imunológica é baseada na presença das células de memória com vida longa
no organismo, todavia, alguns trabalhos questionam essa hipótese, sugerindo que a
memória imunológica pode ser um estado dinâmico de uma rede regulatória dentro
do sistema imune, ou da persistência do agente infeccioso dentro do hospedeiro [2].
A idéia que trabalhamos aqui é o conceito de memória imunológica fazendo-se uma
comparação entre essas duas hipóteses, em dois níveis de modelagem.

Em um primeiro nível de aproximação tenta-se modelar como o organismo cons-
trói uma memória imunológica de maneira a prevenir a re-invasão do hospedeiro
pelo mesmo agente patogênico. Assim, para descrever a interação entre o sistema
imune e o patógeno, consideramos um sistema de antígeno dirigido. A densidade
do vírus e da célula efetora (célula que exerce funções imunológicas) é definida por
V (t) e E(t), respectivamente, em um instante t. Portanto, podemos assumir de
forma simplificada que as células efetoras são recrutadas a uma taxa constante Λ
(mimetizando a produção de linfócitos na medula espinhal) e morrem a uma taxa
µ, ou seja, 1/µ é a expectativa de vida das células efetoras. Para a população viral
podemos ter uma taxa de nascimento e morte, b e d, respectivamente; e definimos
a taxa de crescimento natural do vírus como sendo r = b − d. Matematicamente,
as mudanças nessas quantidades com relação ao tempo, são representadas pelas
seguintes equações diferenciais:

dE

dt
= Λ− µE + εV E, (3.5.33)

dV

dt
= rV − σV E. (3.5.34)

A equação 3.5.33 representa a variação temporal de células efetoras. Nela, o termo
εV E é a taxa de proliferação líquida das células efetoras devido ao contato com
os vírus, onde ε é o coeficiente de proliferação dessas células. Em contrapartida,
a equação 3.5.34 representa a variação temporal da quantidade de vírus. Como
pode ser observado, modelamos que as células efetoras matam os vírus existentes
nesse compartimento a uma taxa σV E, onde σ é o grau de contato entre essas
células e o vírus e modela a eficácia com que elas matam os vírus. Assim, dadas
as quantidades iniciais de células efetoras E(0) e de vírus V (0), podemos gerar os
valores de E(t) e V (t), para qualquer valor de t. Analiticamente, podemos estudar
os pontos de equilíbrio do sistema, primeiramente, estabelecendo que V (0) = V0 e
em seguida qual critério fará com a população de vírus irá crescer acima de V0, ou
seja, estabelecemos que:

dV

dt
> 0 ⇒ r >

σΛ
µ

(3.5.35)

Portanto, se essa inequação é satisfeita, o sistema irá alcançar o equilíbrio com o
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vírus persistindo, onde:

E =
r

σ
e V =

µε

r

(
r − Λσ

r

)
(3.5.36)

definem os pontos de equilíbrio do sistema de equações diferenciais estabelecidas
para o modelo, com uma grande propensão do sistema exibir um comportamento
oscilatório até o equilíbrio. De uma maneira geral, da interação do sistema imune
com o antígeno replicante, podemos extrair duas conclusões (levando em consider-
ação que esse modelo é uma primeira aproximação). A primeira é que fornecida
a expectativa de vida das células efetoras, a memória imunológica criada para sua
proliferação é suficiente para suprir a alta quantidade de vírus para os níveis inici-
ais da epidemia dentro do hospedeiro. Em outras palavras, o período de latência
da infecção pode ser visto como o estágio (mais recente) de crescimento da popu-
lação viral, enquanto o período de infecção pode ser visto como um período que
coincide com as fases de alta quantidade viral na primeira viremia do hospedeiro.
Em seguida, quando ocorre a supressão da população de vírus para baixos níveis, a
memória imunológica é criada pela abundância de células efetoras com vida longa
(ou relativamente longa). O segundo ponto relevante a ser observado, envolve a
previsão de que células efetoras, em alta quantidade, são incapazes de eliminar
completamente o vírus do hospedeiro. Assim, o conceito de memória imunológica
nesse modelo é (pelo menos em parte), conseqüência da persistência viral.

Uma vez que a resposta imune é ativada pela infecção viral, os componentes
dessa resposta, tais como as células B e T, são capazes de intensa replicação. As
experiências que envolvem transferência de linfócitos que são estimulados em hos-
pedeiros irradiadores demonstram que, se dado uma oportunidade, um clone de
células B continuará a se expandir indefinidamente. É evidente assim que alguma
forma de mecanismo de feedback deve agir para regular o sistema imune. No mo-
delo discutido anteriormente, o controle desse feedback estava relacionado a uma
densidade de antígenos. Uma hipótese alternativa, proposta por Jerne [2], é que a
regulação da resposta imune é conseguida mesmo na ausência de antígenos através
da interação entre as células e alguns tipos de anticorpos dentro do hospedeiro.
Em sua forma mais simples, tal regulação considera uma rede simétrica em que
células do tipo 1 agem como antígeno a células do tipo 2, e vice-versa. Assim, 1
monta uma resposta imune a 2 e suprime sua abundância e 2 monta uma resposta
imune a 1, que limita concomitantemente a abundância das células do tipo 1. Uma
analogia conceitual útil deve considerar que 1 e 2 operam em uma interação do tipo
predador-presa, em dois sentidos: em que 1 é predador da presa 2, e vice-versa.

Portanto, podemos pensar que uma população E1 reage com o antígeno (de
maneira similar ao modelo introduzido anteriormente), enquanto outra população
E2 reage com a presença de E1. Assim, para descrever a interação entre essas células
efetoras na presença do antígeno numa concentração inicial V (0), escrevemos as
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seguintes equações diferenciais:

dE1

dt
= Λ1 − µ1E1 + εV E1 +

a1E1E2

1 + b1E1E2
, (3.5.37)

dE1

dt
= Λ2 − µ2E2 +

a2E1E2

1 + b2E1E2
, (3.5.38)

onde as células efetoras são recrutadas em uma taxa constante Λi da medula e
morrem em uma taxa per capita µi. Os termos ai e bi são constantes arbitrárias
que determinam o grau de proliferação devido a interação entre as células e os níveis
no qual a taxa líquida de proliferação satura. Ainda, o antígeno é eliminado por
uma reação com os anticorpos da seguinte forma:

dV

dt
= rV − σV (E1 + E2) . (3.5.39)

Apesar de deixarmos este estudo propositadamente incompleto, podemos ve-
rificar algumas propriedades interessantes desse modelo simples representado por
essas equações. Nesse cenário o hospedeiro é infectado pelo patógeno viral que
possui um antígeno que é idêntico ao expressado pela célula tipo 1. Uma vez
que o vírus tenha se submetido à fase de replicação, o resultado do sistema será
substancialmente mudado para a densidade da célula tipo 1 e, portanto, o antígeno
tipo 1, se move do estado inicial para o estado imune, uma vez que o hospedeiro é
ativamente imune. Este estado é estável e, portanto, a eliminação rápida do vírus
deixará o sistema com elevados níveis de células efetoras. Em outras palavras, a
memória imunológica é a essência do estado dinâmico criado pela rede regulatória
via interação das células. As lições que devemos aprender com este exemplo são
duas. Primeiro, a de gerar uma hipótese alternativa para explicar a existência
da memória imunológica. Segundo, argumentar que a interpretação observada da
resposta imunológica para agentes infecciosos pode ser mais facilmente investigada
pela dinâmica de populações de célula-célula e célula-antígeno que interagem dentro
do hospedeiro individualmente.

De qualquer maneira é bom frisar que uma teoria baseada num modelo mate-
mático simples não resolve a controvérsia sobre a memória imunológica, mas ajuda
a esclarecer as formas de comportamento dinâmico que podem levar a um sistema
de rede regulatória.

3.6 O conceito de memória imunológica revisitado
Nesta seção vamos retomar o modelo baseado em autômato celular probabilís-

tico desenvolvido na seção 2 do capítulo 2 tentando explorar até que ponto podemos
simular com esse aparato metodológico a competição entre vírus e células do sis-
tema imune, particularmente tentando explorar o conceito de memória imunológica
dentro desse tipo de modelagem. Assim, primeiramente temos de adaptar o autô-
mato original ao problema que estamos lidando. A nossa rede agora mimetiza um
mundo microscópico um tecido humano virtual, onde ocorrerá a interação entre os
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patógenos e células da resposta imune. Os estados que os sítios dessa rede vão poder
assumir, são, um estado V ocupado com um patógeno, um estado E1 ocupado com
uma célula do sistema imune do tipo 1 e para podermos entrar na controvérsia
gerada pelas duas formulações discutidas na seção anterior vamos considerar um
estado E2, representando um sítio dessa rede sendo ocupado por um célula efetora
diferente. Aqui temos de considerar também um estado 0, ou vazio que pode ser
gerado devido a interação entre os elementos dessa competição.

O próximo passo é definir as regras que mimetizam as interações dos elementos
presentes nessa rede assumindo que os fenômenos que ocorrem nesse tecido virtual
são: mobilidade dos agentes, competição entre as espécies e replicação de cada um
desses elementos. Um fato curioso e honestamente ainda não totalmente entendido
é que essa regras têm de ser mantidas nessa ordem durante a simulação, de maneira,
por exemplo, que uma célula viral só se reproduz se não for eliminada pelas células
efetoras, o que nesse caso evita a superpopulação de patógenos precocemente.

Figura 3.8: Algoritmo conhecido como vizinhança de Margolus. Passos consecutivos de
tempo alternam a vizinhança de um determinado sítio.

Para simular a mobilidade das espécies interagentes, utilizamos um algoritmo
conhecido como vizinhança de Margolus [39] e que tipicamente é utilizado para
gerar um processo de difusão na rede. É importante observar que ao optarmos
por esse procedimento abandonamos a interpretação de mobilidade atribuída a pG

no autômato construído no capítulo 2. Isso é interessante já que devemos assumir
que os indivíduos tratados para este problema em particular (tipicamente células)
têm um movimento na rede sem nenhuma correlação (ou intenção) enquanto que os
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indivíduos modelados na versão macroscópica (pessoas) tem uma mobilidade mais
estruturada (temos de preservar algum grau de intencionalidade no modelo).

A Figura 3.8, apresentada na página anterior, mostra esquematicamente o fun-
cionamento desse algoritmo e seus passos podem ser resumidos da seguinte maneira:
(1) dividimos a rede em blocos de 2x2, de maneira que não ocorra sobreposição entre
eles e fazendo com que nenhuma informação seja trocada entre blocos vizinhos, (2)
esses blocos podem ser rotacionados de 90a mesma probabilidade pR (este mecan-
ismo pode ser entendido indo da parte (b) para (b1) da figura, onde o ponto escuro
foi para a posição da esquerda em relação onde ele estava inicialmente), (3) após a
rotação, cada elemento dos blocos podem ser deslocados (transladados) na diagonal
com probabilidade pT , de maneira que agora possamos trocar informação entre os
blocos vizinhos na figura (observamos isso indo de (b1) para (b2), onde podemos
reparar que a grade já não esta mais no mesmo lugar que estava inicialmente, pois a
disposição da rede mudou, ou seja, houve troca de informação entre blocos vizinhos).

Cada elemento tem sua própria probabilidade de rotacionar e transladar na
diagonal, independente uma da outra, ou seja, se uma célula rotacionar, ela pode não
necessariamente transladar. Para o sistema que estamos estudando ao aplicarmos
este algoritmo, observamos que as células do sistema imune e a do patógeno vão se
difundindo pela rede até estarem completamente misturadas, mimetizando o tipo
de mobilidade esperada para esses elementos in vivo.

O mecanismo de competição entre os elementos da rede pode ser introduzido de
maneira bem simples, todavia é importante observar que em primeira instância, as
células do sistema imune irão disputar entre si e com o patógeno (que por sua vez
também irão competir entre si) por um lugar na rede. Além dessa competição (por
espaço), que aparece devido aos processos de difusão e reprodução como veremos,
introduzimos um mecanismo adicional que nos diz como uma célula efetora elimina
cada vírus, ao entrar em contato com ele (uma competição devido à interação entre
eles, do tipo predador-presa). Assim, modelamos esse mecanismo através de uma
probabilidade que mostra o grau de contato entre as células dos dois tipos de sistema
imune e o vírus e a eficácia com que cada célula efetora (do tipo 1 ou 2) elimina o
vírus. A equação a seguir

pC = 1− (1− λ1)n1(1− λ2)n2 ,

portanto, define a probabilidade de que um vírus ocupando um sítio particular seja
eliminado (o sítio, então passará para o estado vazio, nesse caso) devido à presença
de n1 células efetoras do tipo 1 e n2 células efetoras do tipo 2 em sua vizinhança,
onde λi é a probabilidade de uma célula do tipo i do sistema imune matar o vírus.

Particularmente, a replicação é dividida em duas fases: replicação do vírus e
do sistema imune, cada um se replicando de maneira própria. A replicação em
si consiste basicamente em fazer com que um dos elementos ocupando um sítio
arbitrário (aleatoriamente) se multiplique, ou seja, gere filhos. A cada passo de
tempo, então, esse elemento gera em média um número fixo de filhos distribuídos
aleatoriamente pela rede nos sítios vazios existentes.

Em todos os casos que descrevemos a seguir, mantemos esse número fixo (es-
colhidos de uma distribuição uniforme). Todavia é possível alterar essa hipótese



70 Modelagem da Evolução dos Patógenos

de maneira a considerar cenários mais complexos de simulação onde, por exemplo,
a reprodução das células do sistema imune dependa de uma probabilidade delas
reconhecerem o vírus.

Assim, no caso da replicação do vírus, consideramos que cada um tem um tempo
médio de vida tv e que a cada passo de tempo ele gere nv filhos. No caso do
sistema imune, temos dois tipos de células para se reproduzir e entrar no sistema.
Particularmente, as células do tipo i começam a entrar no sistema a partir de um
instante particular ti em que o vírus já mantinha uma população apreciável no
sistema.

Respeitando esses tempos, permitimos que as células efetoras ocupem um espaço
vazio com probabilidade pi de acordo com a disponibilidade de espaços vazios em
nosso tecido virtual. Ou seja, primeiramente percorremos toda a rede e ocupamos
os sítios vazios com as células efetoras do tipo 1. Posteriormente, procuramos dentre
os sítios vazios remanescentes e ocupamos com células efetoras do tipo 2. Observe-
se que esse modo de ocupar a rede, introduz uma competição adicional por espaço
(a cada passo de tempo).

Na Figura 3.9, mostramos um exemplo da simulação da evolução temporal da
competição entre o vírus e dois tipos de células efetoras, a segunda ativada pela
presença da primeira, efetuadas ao variar os parâmetros p1 e p2, que são as proba-
bilidades de ocupar os sítios vazios da rede com as células efetoras do tipo 1 e 2,
respectivamente, e como foi discutido anteriormente, cria uma competição adicional
entre elas e o patógeno por espaço, limitando o crescimento deste.

Figura 3.9: Quatro cenários de simulação até atingir o equilíbrio entre as espécies com-
petindo em uma rede 100x100. Aqui os valores de p1 e p2 são tomados como sendo,
respectivamente: (a) 0,03 e 0,03, (b) 0,03 e 0,05, (c) 0,02 e 0,03, (d) 0,04 e 0,04.

De uma maneira geral, à medida que aumentamos p1 o valor máximo da quan-
tidade de células efetoras aumenta e o valor máximo da quantidade de patógenos
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diminui. Após atingir esses máximos observamos um outro comportamento in-
teressante ao variarmos esse parâmetro. Com efeito, nas partes (a), (b) e (c) da
figura podemos observar um equilíbrio similar ao discutido no modelo baseado em
equações diferenciais que foi interpretado como a memória imunológica da presença
do antígeno. Esse equilíbrio é caracterizado pelas oscilações das quantidades de
células efetoras e de patógenos sendo que o tamanho dessas oscilações podem ser
modificados ao variar os tempos de vida relativos desses elementos interagentes e a
probabilidade de uma célula efetora matar um vírus particular. Particularmente, a
parte (d) da figura mostra que podemos manter a quantidade de células efetoras alta
e a quantidade de vírus baixa, eventualmente eliminando-o. Esse fato é importante
já que no modelo baseado em equações diferenciais as oscilações amortecem até os
pontos de equilíbrio e um segundo pico de viremia (observado nesses modelos) é um
tanto artificial já que não dependia de uma re-infecção adquirida do meio externo,
mas de uma diminuição das células efetoras. Outro fato importante de destacar
desses resultados é que com esse modelo alternativo é possível garantir níveis de
células efetoras mesmo depois do desaparecimento do vírus, já que a densidade de
cada uma das células depende da outra, mimetizando a hipótese de rede regulada
discutida nos modelos baseados em equações diferenciais.
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Capítulo 4

Velhos Problemas e Novas
Fronteiras

Apesar dos benefícios dos antibióticos no tratamento de uma vasta variedade
de patógenos, não há dúvida que seu uso indiscriminado tem levado à emergência
de novas linhagens resistentes desses patógenos. Hospitais e outras comunidades
locais são especialmente férteis no espalhamento desses novos tipos. Em particular
segundo a Organização Mundial de Saúde [43], 5% da população mundial com tu-
berculose, tem o patógeno resistente a qualquer antibiótico. Desse modo, fica claro
que considerar uma estratégia compreensível para o uso de antibióticos é essencial.
Tais estratégias por sua vez, devem ser fundamentadas com base teórica quantita-
tiva, derivada de um firme entendimento de como o uso de antibióticos por uma
comunidade, traduz-se na emergência de linhagens resistentes. Com uma tal teoria
disponível, pode-se administrar uma estratégia que possa balancear, custos e bene-
fícios para a saúde, de modo a permitir a disponibilidade de antibióticos àqueles que
mais necessitam, sem cortar o efeito da droga por um longo período. Infelizmente,
uma tal teoria ainda não existe, mas alguns modelos epidemiológicos tem sido pro-
postos ultimamente que fundem elementos de evolução das bactérias e dinâmica
de transmissão para examinar a emergência de resistência a antibióticos. Neste
capítulo vamos tentar apurar a idéia original que vínhamos discutindo durante toda
esta monografia: a de tentar buscar um modelo epidemiológico que leve em consid-
eração fatores mais complexos como a evolução do patógeno invasor. Isso foi feito de
maneira declaradamente desconexa até aqui já que na maioria das vezes estávamos
preocupados em estabelecer o método e entender o fenômeno. Com esse problema
sobre a resistência a antibióticos, vamos tentar levantar possibilidades neste sentido
de mostrar algum tipo de modelagem e dar sugestões sobre os próximos passos a
serem dados.

73
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4.1 Modelos de controle farmacológico

Particularmente, um dos primeiros trabalhos nessa direção foi desenvolvido por
Massad e colaboradores [42], que propuseram um modelo epidemiológico para hos-
pitais que captura, de maneira bastante completa, as condições de coexistência de
bactérias sensíveis e resistentes a droga, apesar de eles não explicitarem a ligação
entre resistência e o consumo de drogas. Mais recentemente, outros modelos simples
utilizando genética de populações de resistência a antibióticos tem sido elaborados
[44, 45], considerando a pressão seletiva imposta pelo tratamento (prescrito em
uma taxa per capita definida) sobre uma bactéria comensal. Suas análises mostram
que existe uma relação entre consumo de antibióticos e a freqüência de resistência,
mesmo quando a resistência tem uma desvantagem seletiva para níveis específicos de
tratamento. O modelo que vamos discutir na seqüência reúne esses ingredientes
e é uma variante do modelo proposto por Austin e colaboradores [45], onde distin-
guimos cada hospedeiro de acordo com seu status de doença e se eles estão sujeitos
ao tratamento com antibióticos. Assim, descrevemos a dinâmica de transmissão de
bactérias entre hospedeiros, considerando que dentro de cada hospedeiro essas bac-
térias, resistentes (r) e sensíveis (s) a droga, crescem competindo entre si segundo
um modelo clássico de genética de populações. Dessa maneira, mostramos como
a introdução de antibióticos em uma população altera a dinâmica de transmissão,
ao reduzir o fitness das bactérias sensíveis frente às resistentes e, por conseqüência,
produzindo novos hospedeiros para as bactérias resistentes.

O modelo é desenhado para decrever a dinâmica de transmissão de qualquer
das muitas espécies de bactérias que comumente residem de maneira comensal no
corpo humano (staphylococcus, enterococcus, escherichia coli, etc.). Estas bac-
térias podem ser transmitidas entre pacientes em hospitais, por contato direto,
através da contaminação de todo o ambiente, ou por vetores humanos como os en-
fermeiros que cuidam dos pacientes. As bactérias são continuamente confrontadas
com antibióticos usados para a proflaxia ou tratamento de alguma doença. Além de
acarretarem um risco de infecções oportunistas, essas espécies de bactérias servem
como reservatórios de plasmídios resistentes a antibióticos, que são horizontalmente
transmitidos entre linhagens e espécies de bactérias e são os verdadeiros respon-
sáveis por resistência múltipla à drogas [46]. Tanto em hospitais como
em outras comunidades, o padrão de emergência da resistência tende a ser simi-
lar; tipicamente, um período longo de baixos níveis de resistência precede uma fase
de aumento rápido na freqüência, seguido de uma lenta aproximação a freqüência
de equilíbrio (< 100%). Esse padrão sigmoidal, das mudanças observadas na fre-
qüência da resistência freqüentemente tem sido atribuído ao aumento do volume de
consumo de drogas no período de vida de um indivíduo. De fato, podemos obter
esse padrão epidemiológico utilizando a teoria clássica de genética de populações sob
uma pressão seletiva constante (= consumo de drogas), considerando que dentro de
um hospedeiro particular podem existir bactérias com dois genótipos de interesse: s
(sensível) e r (resistente). Na ausência de uso de antibióticos o genótipo da bactéria
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sensível tipicamente tem uma vantagem seletiva,

ws = 1 > wr. (4.1.1)

Assim, as freqüências das bactérias resistentes (pt) e sensível (qt = 1−pt) depois
de t gerações sucessivas é determinado por

pt+1 =
wrpt

wrpt + wsqt
. (4.1.2)

A pressão seletiva imposta pelo uso de antibiótico é medida em termos de doses
diárias definidas (DDDs)/1000 indivíduos da comunidade em estudo, ou equiva-
lentemente, a proporção da comunidade recebendo tratamento a (a ' taxa de
prescrição × duração do tratamento). Assim, o uso de antibiótico reduz o fitness
da bactéria sensível de 1 para 1 − a, deixando o fitness das resistentes constante
(assumimos resistência completa). Portanto, a denota a probabilidade de que a
seleção esteja presente.

Figura 4.1: Padrão sigmoidal da variação da freqüência de bactérias resistentes pt sob
pressão seletiva imposta pelo consumo de drogas mantida constante. A freqüência inicial
de bactérias resistentes foi tomada como p0 = 10−3 e o fitness relativo das bactérias
resistentes permanece constante wr = 0.99.

A Figura 4.1 mostra as simulações para a evolução temporal da freqüência da
resistência para dois regimes de pressão seletiva devido ao consumo de antibióticos,
medida em doses diárias definidas (DDDs)/1000 indivíduos. Ali, consideramos que
o uso de antibióticos reduz a vantagem seletiva da bactéria sensível (ws = 1 − a)
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independente da freqüência das bactérias. Dessa maneira, se p0 e q0 forem as
respectivas freqüências iniciais, é fácil mostrar que

pt

qt
=

p0

q0
.

(
wr

1− a

)t

, (4.1.3)

ou seja, nesse regime de consumo constante de antibiótico, uma vez que a ultrapassa
o limiar a > 1− wr a emergência de resistência tem o padrão sigmoidal observado,
tendendo a fixação quando t → ∞. O mesmo tipo de padrão é obtido quando
a prescrição de antibiótico é dependente da freqüência das bactérias, ou seja, se
modelarmos que o consumo é reduzido a medida que a freqüência de bactérias
resistentes aumenta, uma freqüência de equilíbrio intermediária (< 100%) é obtida.
Assim, se a diminuição de consumo de antibiótico cai de uma forma não-linear como
ws = 1− aqn

t ( onde n é uma constante), um novo ponto fixo é alcançado quando,
ws(q̂) = wr ou, equivalentemente

p̂ = 1−
(

(1− wr)
a

) 1
n

. (4.1.4)

Para descrever a dinâmica de transmissão de um patógeno dentro da comu-
nidade de hospedeiros, nós classificamos os indivíduos na comunidade (ou pacientes
em um hospital) de maneira similar ao que foi concebido por Austin e colaboradores
[45]. Daí, dada uma população com N indivíduos, em qualquer instante de tempo
ela estará dividida nas seguintes classes: susceptíveis a colonização ou não coloniza-
dos (S(t)), infectado pela bactéria sensível ao antibiótico (I(t)) e colonizado pela
bactéria resistente (R(t)). Consideramos também que uma fração da população a
esta sendo tratada com antibiótico independente da classe a que pertence, ou seja,
independente da colonização. O tratamento em geral, acarreta a eliminação das bac-
térias sensíveis na maioria dos hospedeiros, que passam para a classe de indivíduos
tratados e não colonizados (T (t)). Todavia, esse mesmo tratamento pode selecionar
uma fração pequena dos hospedeiros para serem resistentes, com uma probabili-
dade σ, ou por mutação ou pela expansão de cepas resistentes pré-existentes no
hospedeiro (resistência adquirida). Como os organismo resistentes não são afe-
tados pelo tratamento (resistência completa) os hospedeiros tratados nesse caso
permanecem susceptíveis de colonização por bactérias resistentes (TR(t)). Uma
simplificação adotada aqui é a de considerar que a população total de hospedeiros
N é mantida constante. Esta é uma hipótese realística quando nós queremos mo-
delar os efeitos da colonização dentro de hospitais onde o número de vagas, camas
e número de pessoas disponíveis para o atendimento, são fatores limitantes. Essa
formulação compartimental incorpora a hipótese clássica de uma mistura homogênea
de hospedeiros e os pacientes no hospital tornam-se colonizados devido a um modo
global de transmissão: por via aérea, por exemplo, ou por causa da mobilidade de
enfermeiras. Contudo, como colocado por Massad e colaboradores [42], pacientes
em um hospital estão confinados a suas camas e não podem ser considerados como
entidades livres para movimentar-se, consideração essa inerente à lei de ação das
massas por detrás da hipótese de mistura homogênea. Para fazer um modelo
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mais detalhado de transmissão, distribuímos os N indivíduos da população em uma
rede bidimensional quadrada de comprimento linear L (N = L×L), de maneira que,
cada indivíduo da população ocupa um sítio dessa rede (consideramos que toda rede
é ocupada). Assim, um indivíduo na posição (i, j), (i, j = 1, ..., L) pode pertencer
a uma das classes designadas acima de acordo com seu status de colonização ou de
tratamento. Além disso, consideramos que cada indivíduo em um dado instante
de tempo pode estar sendo colonizado por ms(i, j) bactérias susceptíveis e mr(i, j)
bactérias resistentes. Dessa maneira, se ms(i, j)+mr(i, j) = 0, o indivíduo pertence
a classe S ou T , se ms(i, j) = 0 e mr(i, j) 6= 0, o indivíduo pertence a classe R ou
TR e se ms(i, j) 6= 0 e mr(i, j) = 0, o indivíduo necessariamente pertence a classe I.
Outra diferença em relação aos modelos existentes é introduzida ao considerarmos
o caso de coexistência, em que um hospedeiro particular pode ser colonizado por
bactérias susceptíveis e resistentes (ms(i, j) 6= 0 e mr(i, j) 6= 0). Obviamente, já
que queremos manter a divisão da população em classes de hospedeiros como feito
em [45], adotamos o critério de que um paciente particular pertence a classe R,
se mr(i, j) > K e pertencente a classe I, caso contrário. A evolução temporal da
população em cada passo de tempo é feita através da atualização da rede sincroni-
camente segundo as seguintes regras: (1) A colonização por bactérias espalha-se
aos primeiros vizinhos susceptíveis de um indivíduo infectado com uma probabili-
dade pL dependendo do número de vizinhos infectados que cada suceptível tem e
do número de bactérias colonizando cada um desses vizinhos. Portanto, estamos
considerando aqui somente transmissão horizontal e nós iremos nos referir a esse
tipo de transmissão como transmissão direta.

(2) No caso de um indivíduo já estar colonizado, ele continuará nesse estado
sem alterar a quantidade de bactérias que o colonizam. (3) Os sítios com indivíduos
colonizados podem tornar-se susceptíveis devido a uma taxa natural de eliminação
de bactérias f , correspondendo a um período de colonização de 1/f . Além disso,
qualquer hospedeiro permanece na comunidade por um período de 1/µ, onde µ é
a taxa de mortalidade ou de remoção do hospedeiro. (4) Estudamos também a
possibilidade de um indivíduo suceptível torna-se infectado com uma probabilidade
global pG. Nós nos referimos a esse fenômeno como transmissão indireta. As
regras do modelo podem, portanto, ser explicadas com segue. Com relação a regra
1, um indivíduo suceptível pode ser colonizado devido a seus nI vizinhos infectados
(com 0 ≤ nI ≤ 8) e uma probabilidade pL para a transmissão da doença (esti-
mada como uma função do número de vizinhos infectados). Dessa maneira, se o
indivíduo tornar-se infectado ele ficará colonizado, por migração dos reservatórios
em seus vizinhos, com uma quantidade ms de bactérias sensíveis e mr de bactérias
resistentes, que são as médias sobre todos os vizinhos colonizados, do número de
bactérias de cada tipo. A segunda regra pode ser vista como uma restrição da
primeira no caso em que o indivíduo já está colonizado e estabelece que uma vez
que isso aconteça, o indivíduo não pode receber bactérias de seu vizinho (por mi-
gração). Essa restrição pode ser relaxada criando-se uma hierarquia de transmissão
entre hospedeiros, dependendo da quantidade de bactérias que eles contém e dessa
maneira a segunda regra seria um caso particular da primeira. A interpretação da
terceira regra esta ligada aos resultados da doença. Qualquer um dos indivíduos da
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população tem uma probabilidade de morte natural µ (fixada constante), ou ainda,
podemos pensá-la como uma taxa média de entrada e saída em um hospital. So-
mado a isso, a colonização pode ser letal ou é eliminada em um indivíduo infectado
com uma probabilidade f o que significa que novos indivíduos podem entrar na po-
pulação para ocupar seu lugar. Se esse não é o caso, a terceira regra estabelece que
o sítio contém um indivíduo que, por causa de morte natural ou porque eliminou
a bactéria, não participa no espalhamento da doença. Finalmente, a quarta regra
foi introduzida, para considerar transmissões por via aérea, comida, contato com os
enfermeiros de uma maneira geral, ou algum outro vetor secundário. A transmissão
indireta também é adotada no modelo para incorporar o modo global de transmis-
são que depende da presença de um ou mais pacientes colonizados na população
aumentando a probabilidade pG de qualquer um dos pacientes ser colonizado.

Na Figura 4.2 (a) apresentamos a evolução temporal da população durante dez
anos, anotando a cada semana a proporção de indivíduos de acordo com o seu status
de colonização: os indivíduos susceptíveis (S(t)+T (t)), os indivíduos que só contém
bactérias sensíveis ao tratamento (I(t)) e a proporção de indivíduos com a bactéria
resistente (R(t) + TR(t)). Durante esse período, 10% da população permanece em
um regime de consumo de antibiótico constante. Quando a resistência ao antibiótico
é introduzida em uma comunidade (ou desenvolve resistência através de mutação
ou transferência de plasmídio) ela irá se estabelecer ou diminuir dependendo do
fitness relativo da bactéria resistente (wr) e da taxa de prescrição de antibióticos
(γ). Essa taxa de prescrição é estimada a partir de proporção de pacientes recebendo
tratamento a e o tempo médio 1/g que o tratamento é prescrito, de maneira que
γ ' ag. Assim, a parte (b) da figura mostra a proporção endêmica de hospedeiros
colonizados com a bactéria resistente, definida após a população alcançar o equilíbrio
como:

pR =
Número de indivíduos tratados e resistentes

Número total de indivíduos tratados
=

TR(∞)
T (∞) + TR(∞)

, (4.1.5)

em função da taxa de prescrição de antibióticos. Obviamente, os gráficos da figura
foram ajustados de maneira a não mostrar as flutuações inerentes da natureza es-
tocástica das simulações. Assim, os gráficos mostram apenas os valores médios das
grandezas medidas, para que possamos comparar esses resultados com a formulação
determinística [45]. Por simplicidade ignoramos também mutações e transferência
de plasmídeos, e observamos o limiar de taxa de prescrição acima do qual a resistên-
cia se estabelece. Aumentando-se o custo da transmissão deslocamos a curva para
taxas de prescrição mais altas, como também a transição observada fica mais rápi-
da. Além disso, usando a proporção endêmica de indivíduos carregando a bactéria
resistente como uma medida, nós podemos observar o efeito de usar diferentes trata-
mentos. Por exemplo, comparando o efeito sobre a resistência de um tratamento
curto e intensivo administrado na maioria das pessoas infectadas, comparado com
um tratamento longo prescrito para poucas pessoas.
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Figura 4.2: (a) Emergência de resistência a antibiótico em uma comunidade em dez anos
de consumo de antibiótico. A prevalência global permanece aproximadamente constante
enquanto que resistência aumenta até aproximadamente 72%. Antibióticos são consum-
idos em uma taxa de uma vez a cada três meses. (b) Proporção endêmica colonizada
com bactérias resistentes a antibiótico em função da taxa de prescrição com um custo de
transmissão de 50%. Aumentando-se a taxa de prescrição acima do limiar 0.2 por mês a
resistência alcança a fixação.

Apesar dos resultados apresentados nesta seção, obviamente este tópico ainda
tem de ser estudado com mais detalhes e realmente este é um problema em aberto.
Particularmente, a política de prescrição considerada no modelo é a de manter uma
proporção constante de pacientes sob tratamento com antibiótico. Essa hipótese
serviu para calcular um nível de tratamento limiar, mas certamente não é uma



80 Velhos Problemas e Novas Fronteiras

descrição realística do tipo de política que pode ser adotada por um médico du-
rante o tempo de vida de um antibiótico. Mesmo assim, um raciocínio simples aqui
ainda pode nos levar a conclusões sobre outros tipos de terapias. Por exemplo,
com uma vantagem seletiva para resistência de 50% por geração, uma freqüência
inicial de bactérias resistentes de 10−2 ou 10−8, não são números muito diferentes.
No primeiro caso, levaria aproximadamente 9 gerações para que a freqüência da
resistência alcançasse 0.5, enquanto que no segundo caso levaria aproximadamente
37 gerações para alcançar o mesmo nível. Esta é no mínimo parte da razão para
falha dos programas terapêuticos que alternam antibióticos ciclicamente em hos-
pitais, ou seja, a não ser que as bactérias sejam totalmente eliminadas, quando o
mesmo antibiótico é usado outra vez, a resistência irá aparecer rapidamente.

4.2 Como fazer uma modelagem afinal?

Epidemiologia estuda a dinâmica populacional de uma doença, contudo a in-
fecção per si não é equivalente à doença. A infecção é a presença de um agente
infeccioso no hospedeiro a doença é um desvio do estado saúde. Então a doença é
um possível mas não necessário resultado da infecção. O estado de imunidade de
um indivíduo também é um fator importante na progressão de uma doença. Com a
infecção da malaria, por exemplo, os indivíduos com imunidade clínica podem ter a
infecção da malária, mas não ter nenhuma doença ou patologia, em contraste, aquele
sem essa imunidade ira ter a doença e a patologia para níveis similares de infecção.
Portanto, um modelo epidemiológico não deve seguir somente o progresso de uma in-
fecção, mas também seguir as possíveis conseqüências da infecção chamadas doença.
Até certo ponto o impacto da infecção é considerado nos modelos epidemiológicos
que monitoram o estado imunológico de um hospedeiro ou aqueles que consideram
diferentes tipos de cepas de um patógeno. Na prática, a doença associada com a
infecção de um indivíduo será um resultado complexo de vários fatores incluindo a
evolução do hospedeiro e seus parasitas e a história da exposição do hospedeiro a in-
fecção. Não existe nenhuma relação simples ou linear entre esses fatores e a doença:
doença é, portanto, melhor vista como uma propriedade emergente da infecção e
pertence à mesma classe de problema. Como vimos, aproximações computacionais
e matemáticas; imaginativas e eficientes são essenciais para lidar com essas com-
plexas relações entre fatores que contribuem para uma possível doença associada
à infecção. Essas aproximações, obviamente devem manter um compromisso com
os dados reais, no sentido de que para que esses modelos, e métodos de simulação
possam ser utilizados de forma preditiva para auxiliar e avaliar uma tomada de
decisão quando da disseminação de uma epidemia, eles devem ser cuidadosamente
parametrizados e validados com dados epidemiológicos coletados. Entretanto, em
todo este curso nos ocupamos em estabelecer varias maneiras de modelar o mesmo
problema no sentido de paulatinamente entender como podemos introduzir com-
plexidades nesse modelo. Cada passo de modelagem discutida aqui então tinha o
intuito de mostrar, até um certo ponto, como que cada hipótese adicional diferenci-
adas entre si pelo modo de modelar (ou mais propriamente, pela técnica disponível
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ao pesquisador no momento da interação com o problema real) tem um efeito crucial
sobre as conclusões. Com efeito, todo o curso pode ser visto como uma justificativa
para o pluralismo no modo pelo qual modelamos no sentido de que o fenômeno em
estudo pode ser entendido de diferentes modos e uma comparação desses modos de
modelar pode revelar mais sobre o fenômeno do que um dos métodos em particu-
lar. Ainda no âmbito geral de modelagem, podemos entrever que qualquer intenção
de formalizar um problema biológico como os de transmissão de uma infecção ou
mesmo evolucionário, matematicamente, obriga-nos a fazer hipóteses, implícita ou
explicitamente, sobre quais são as unidades que devemos modelar.

Daí a resposta à pergunta desta seção: não existe um modo de modelar um
fenômeno biológico, já que o que queremos é entendê-lo. Para uma compreensão
honesta desses fenômenos devemos deixar de lado a ambição especialista e humilde-
mente delatar nossa ignorância ao investigar o pluralismo dos modos de modelar.

Finalmente, parece que tudo o que nos restou é admitir o erro. Sim, porque
modelar é fazer uma caricatura do processo real em estudo, que no caso do processo
epidêmico e evolucionário optamos por criar uma realidade virtual em que são simu-
lados os elementos que se supõem implicados na gênese e difusão desses processos.
Como consolo nos resta o diálogo entre a Rainha de copas e Alice, criado por Lewis
Carrol, em Através do Espelho, onde podemos finalmente definir em que consiste a
metodologia discutida neste curso:

“Eu não posso acreditar nisso!”, disse Alice.
“Não pode?”, disse a rainha com pena. “Tente de novo: respire fundo e feche os

seus olhos”.
Alice riu. “Não tem qualquer sentido tentar”, ela disse: “não se pode acreditar

em coisas impossíveis”.
“Eu ouso dizer que você não tem muita pratica”, disse a rainha.
“Quando eu era da sua idade, sempre praticava durante meia hora por dia. Algu-

mas vezes, cheguei a acreditar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã.”
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