
XI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE BIOLOGÍA MATEMÁTICA

SoLaBIMa 2019
Universidad Católica del Maule

22-25 de Octubre de 2019, Talca, Chile

Modelagem Matemática da Dinâmica de Infecção da
Dengue Considerando Quiescência e Transmissão

Transovariana

Roberta Regina Delboni∗
Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Resumo

A fêmea do mosquito Aedes aegypti pica os humanos para sugar o sangue e alimentar seus ovos
fertilizados, que são colocados em recipientes apropriados. Esses ovos podem eclodir como lar-
vas em contato com a água, ou podem ser armazenados em um estado dormente (quiescência),
que pode durar por longos períodos. Além da transmissão horizontal, existe a possibilidade do
vírus ser transmitido diretamente para sua prole através da transmissão transovariana. Com
o propósito de avaliar o efeito de ovos quiescentes na dinâmica do mosquito e a contribuição
da transmissão transovariana na disseminação do vírus da dengue, desenvolvemos um modelo
matemático através de sistemas dinâmicos determinísticos (equações diferenciais ordinárias não
lineares) e estruturado em dinâmica de populações.
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1 Introdução
Uma habilidade do Aedes aegypti de extrema importância é a capacidade de se manter em estado
de dormência durante o estágio de ovo, fenômeno conhecido como quiescência. Essa adaptação pos-
sibilita uma pausa no desenvolvimento do embrião, suspendendo temporariamente a eclosão após
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o término do desenvolvimento embrionário, especialmente durante o período em que as condições
ambientais estão desfavoráveis [1]. Silva e Silva realizaram experimentos laboratoriais que mostra-
ram que os ovos quiescentes do A. aegypti apresentam maior índice de produtividade após serem
armazenados durante 4 meses. Esse período abrange as estações desfavoráveis (seca ou fria). Após
esse período, no início das estações favoráveis, a população de mosquitos pode ser rapidamente
colonizada em níveis mais altos de infestação [2].

Existem evidências de que a transmissão transovariana pode ocorrer em algumas espécies de
mosquitos Aedes, e persiste na natureza na ausência de hospedeiros vertebrados não imunes ou sob
condições ambientais desfavoráveis à atividade do mosquito. Através de um modelo matemático
autônomo simplificado, Yang avaliou os efeitos da transmissão horizontal e da transmissão transo-
variana na propagação do vírus da dengue [4].

O papel da transmissão transovariana na manutenção de epidemias da dengue não é claramente
compreendido. Para descrever e compreender melhor o fenômeno da quiescência e da transmis-
são transovariana do vírus da dengue, desenvolvemos um modelo matemático cuja análise está em
desenvolvimento.

2 Modelagem Matemática
Neste trabalho, consideramos uma população constante de humanos N , dividida em quatro com-

partimentos conforme o curso natural da infecção: S, E, I e R, que representam frações no tempo t,
de pessoas, respectivamente, suscetíveis, expostos, infectados e recuperados, com S+E+ I+R = 1.
A população de mosquitos fêmeas é dividida em três compartimentos: M1, M2 e M3, que repre-
sentam a densidade, no tempo t, de mosquitos, respectivamente, suscetíveis, expostos e infectados.
A população total de mosquitos fêmeas é dada por: M = M1 +M2 +M3. Uma fração α, com
0 ≤ α ≤ 1, de ovos deixados por mosquitos infectados M3 é infectado pelo vírus da dengue através
da transmissão transovariana.

O modelo considera ainda dois estágios de ovos (os quiescentesXi e os ovos prontos para eclodirem
Yi), as larvas Li e as pupas Pi. Cada estágio é dividido em duas categorias que são, respectivamente,
não infectados (i = 1) e infectados (i = 2).

Com relação aos parâmetros do modelo, consideramos iguais as taxas de natalidade e mortalidade
de humanos (tamanho constante), ambas denotadas por µh. O ciclo de vida do A. aegypti inclui
três fases: ovos, fase aquática (larva e pupa), seguida pela fase adulta (mosquitos). Assumimos que
uma fração (1 − q) dos ovos são deixados pelos mosquitos no estágio de quiescência Xi, enquanto
que uma fração q estão prontos para eclodirem Yi.

Todos os ovos são produzidos segundo uma taxa de oviposição φm, sendo que entre eles uma
fração f irá originar mosquitos fêmeas. Os ovos quiescentes Xi entram para o estágio em que estão
prontos para eclodirem Yi, à uma taxa ε. Os ovos podem eclodir como larvas à uma taxa σy, e estas,
por sua vez, tornam-se pupas à uma taxa σl. Finalmente, consideramos que as pupas tornam-se
mosquitos adultos à uma taxa σp. Uma outra rota de saída dos compartimentos do modelo ocorre
devido à morte (ou inviabilização) a uma taxa de, respectivamente, µx para ovos quiescentes, µy

para ovos prontos para eclodirem, µl para larvas, µp para pupas e µm para mosquitos.
A taxa efetiva de produção de larvas é dada por σy(1− L1+L2

C ), em que C representa a capacidade
de suporte total dos criadouros.

A transmissão horizontal do vírus da dengue é sustentada pelos fluxos entre os compartimentos de
humanos e de mosquitos, de acordo com o seguinte ciclo de epidemia da dengue. Humanos suscetíveis
são infectados durante a picada de mosquitos infectados, com a taxa de transmissão sendo denotada
por Bh, o qual depende da frequência de picadas nos humanos pelos mosquitos. Consideramos que
a frequência de picadas é proporcional à taxa de oviposição φm, ou seja, Bh = βhφm, onde βh é
o coeficiente de transmissão de mosquitos para humanos (adimensional). Pessoas infectadas são
removidas para a classe de recuperados depois de um período médio de 1/σh, em que σh é a taxa
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de recuperação.
Com relação ao vetor, os mosquitos suscetíveis são infectados com uma taxa Bm = βmφm, em

que βm representa o coeficiente de transmissão dos humanos para os mosquitos (adimensional). Os
mosquitos infectados permanecem assim até a morte. Dividimos as taxas de transmissão Bh e Bm

por N , de modo a considerar que uma pessoa é picada por um mosquito particular.
Baseado nas informações anteriores e na descrição dos parâmetros do modelo, a dinâmica de

transmissão do vírus da dengue, considerando quiescência e transmissão transovariana, pode ser
representada pelo seguinte sistema de equações diferenciais:

X ′1 = fφm(1− q)[M1 +M2 + (1− α)M3]− (ε+ µx)X1

X ′2 = fφm(1− q)αM3 − (ε+ µx)X2

Y ′1 = fφmq[M1 +M2 + (1− α)M3] + εX1 − (µy + σy)Y1
Y ′2 = fφmqαM3 + εX2 − (µy + σy)Y2

L′1 = σyY1

(
1− L1 + L2

C

)
− (σl + µl)L1

L′2 = σyY2

(
1− L1 + L2

C

)
− (σl + µl)L2

P ′1 = σlL1 − (σp + µp)P1

P ′2 = σlL2 − (σp + µp)P2

M ′1 = σpP1 − (βmφmI + µm)M1

M ′2 = βmφmIM1 − (γm + µm)M2

M ′3 = σpP2 + γmM2 − µmM3

S′ = µh −
(
βh
φm
N
M3 + µh

)
S

E′ = βh
φm
N
M3S − (γh + µh)E

I ′ = γhE − (σh + µh)I,

em que a fração de humanos recuperados pode ser obtida através da equação: R = 1− (S +E + I).

3 Resultados e Discussões
A partir da análise do modelo, verificamos a possibilidade de existência de três pontos de equilíbrio

Eq = (X1, X2, Y1, Y2, L1, L2, P1, P2,M1,M2,M3, S, E, I): um equilíbrio livre de mosquitos Eq0 e um
equilíbrio livre da infecção Eq1, dados por

Eq0 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0) , Eq1 = (X∗, 0, Y ∗, 0, L∗, 0, P ∗, 0,M∗, 0, 0, 1, 0, 0)

e um equilíbrio endêmico Eq2 com a infecção pelo vírus da dengue (coexistência de todas as variáveis).
As coordenadas não nulas de Eq1 são dadas por:

X∗ = (1− q)
fφmσlσp

µm(ε+ µx)(σp + µp)
C

(
1− 1

Q0

)
Y ∗ =

fφmσlσp
µm(σy + µy)(σp + µp)

[
q + (1− q)

ε

ε+ µx

]
C

(
1− 1

Q0

)
L∗ = C

(
1− 1

Q0

)
P ∗ =

σl
σp + µp

C

(
1− 1

Q0

)
M∗ =

σlσp
µm(σp + µp)

C

(
1− 1

Q0

)
,
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em que

Q0 =
fφm
µm

×
[
q + (1− q)

ε

ε+ µx

]
× σy
σy + µy

× σl
σl + µl

× σp
σp + µp

. (1)

Observamos que a população de mosquitos existe se Q0 > 1. O equilíbrio Eq1 representa uma
população de mosquitos bem estabelecida numa região sem transmissão do vírus da dengue.

O número básico de descendentes Q0 é interpretado da seguinte maneira. Um mosquito fêmea
deposita em média fφm/µm ovos (fêmeas) durante toda a sua vida útil. Uma fração (1− q) desses
ovos é quiescente e torna-se pronto para eclodir com probabilidade ε/(ε + µx). Outra fração q
desses ovos já estão prontos para eclodirem. Os ovos devem eclodir com probabilidade σy/(σy+µy),
sobreviver às fases de larvas e pupas, sendo σl/(σl+µl) e σp/(σp+µp) as respectivas probabilidades
e, finalmente, emergem como adultos. Sendo assim, o limiar Q0 dado pela equação (1), é o número
médio de mosquitos fêmeas gerados por um único mosquito fêmea.

Este é um projeto ainda em desenvolvimento. Para avaliarmos a estabilidade local dos pontos de
equilíbrio, utilizamos o método da Matriz da Próxima Geração [3] e a conjectura apresentada em [5].
Com isso, são obtidos limiares importantes que nos ajudarão a discutir as implicações epidemiológicas
da incorporação da transmissão transovariana do vírus da dengue, além da transmissão horizontal.
Diferentemente do modelo proposto por Yang [4], a incorporação da fase de ovos quiescentes e
prontos para eclodirem neste trabalho, tem como objetivo compreender o que sustenta a infecção da
dengue durante o inverno, em que as condições para proliferação do mosquito são desfavoráveis.
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