
XI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE BIOLOGÍA MATEMÁTICA

SoLaBIMa 2019
Universidad Católica del Maule

22-25 de Octubre de 2019, Talca, Chile

Modelagem Epidemiológica Fracionária para os
Surtos de Cólera Ocorridos no Iêmen e na África

Marina Lima
∗

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

Resumo

Neste trabalho, abordaremos o problema do surto de cólera em Moçambique, decorrente do

desastre causado pelo ciclone Idai, em 2019. Propomos um modelo para dinâmica da cólera,

baseado no modelo estudado para o surto no Iêmen em 2017, com o acréscimo de vacinação, bem

como a incorporação de uma abordagem segundo o Cálculo Fracionário, de modo a assegurar

as propriedades de memória das soluções. Usaremos este modelo para predizer a dinâmica da

doença e auxiliar em tomadas de decisão pertinentes à contenção da doença.
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1 Introdução

A cólera é uma doença infecciosa aguda, causada pela bactéria Vibrio cholerae, que se
aloja no intestino humano, causando diarreia, vômitos e, se não tratada prontamente, leva à morte.
Sua transmissão ocorre por via direta ou indireta e possui um período de incubação entre 18 horas e
5 dias. O tratamento consiste em reidratação e uso de antibióticos, e a prevenção é feita por medidas
de saneamento, tratamento de água e cuidados com a higiene pessoal e com os alimentos [1].

Em 2017, o Iêmen foi assolado por um surto de cólera, o qual infectou mais de 1.5 milhão
de pessoas e deixou cerca de 2500 mortos. Diante desse cenário, modelamos a dinâmica da doença
e utilizando os dados dos números de infectados e mortos, obtivemos os parâmetros epidemiológicos
que descrevem o comportamento da cólera para o caso estudado [1].
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Em março de 2019, a passagem do ciclone Idai assolou a África e devastou diversos
vilarejos, o que resultou em péssimas condições de higiene e alimentação para os seus habitantes.
Diante desse cenário, estas localidades se tornaram ambientes propícios para o desenvolvimento de
surtos de cólera, como em Moçambique (mais de 3000 casos), Congo (mais de 12000 casos), Etiópia
(871 casos) e Camarões (775 casos) [2].

Para conter o avanço da doença, a Organização Mundial da Saúde enviou 900 mil
doses de vacina às áreas atingidas. Atualmente, existem três tipos de vacinas para a cólera, sendo
necessárias duas doses para a proteção completa. A imunização tem duração de 2-3 anos, sendo que,
após esse período, o indivíduo volta a ser suscetível [3].

Para estudar a disseminação da doença durante os surtos do continente africano em
2019, utilizaremos um modelo semelhante ao proposto para o surto no Iêmen (em 2017), bem como
os mesmos parâmetros obtidos para esse modelo. O novo modelo proposto, porém, incorporará um
termo que representa a vacinação de indivíduos e também uma propriedade de memória, por meio
da utilização de derivadas de ordens não-inteiras [4].

2 Modelagem matemática

Para este trabalho, apresentamos uma modelagem do tipo Kermack-McKendrick, ou
seja, um modelo SIRS com o seguinte comportamento:

Susctível −→ Infectado −→ Resistente −→ Suscetível.

Devido à curta duração desta epidemia [2], não consideraremos a dinâmica populacional
dos seres humanos, mas somente as mortes causadas pela doença; assumiremos também que as
bactérias de transmissão possuem crescimento populacional do tipo Malthusiano, uma vez que o
mesmo é afetado por medidas sociais e sanitárias.

Consideremos uma população (N(t)) composta por indivíduos suscetíveis (S(t)), indi-
víduos infectados (I(t)) e indivíduos resistentes (R(t)), dada por

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

de modo que a população total permaneça constante (N), e também uma população (B(t)) de
bactérias.

Para a análise da dinâmica da doença, vamos considerar o comportamento dos indi-
víduos na variação clássica da doença, pois esses apresentam o ciclo completo: S → I → R → S.
Então, temos os seguintes parâmetros: ν: taxa de indivíduos suscetíveis que, quando entram em
contato com água contaminada, tornam-se infectados; β: taxa de indivíduos resistentes que tornam-
se suscetíveis; γ: taxa de indivíduos infectados que tornam-se resistentes; σ: taxa de indivíduos
suscetíveis que tornam-se resistentes ao receberem a dose da vacina; µI : taxa de indivíduos infec-
tados que morrem em decorrência da doença; λ: taxa de crescimento populacional das bactérias;
µB : taxa de mortes das bactérias devido às ações sociais e sanitárias; e η: contribuição de cada
pessoa infectada para a população de bactérias no ambiente aquático, ou seja, o quanto cada pessoa
deposita de V. cholerae quando elimina suas fezes em locais inapropriados e essas, uma vez que
contenham a bactéria, contaminam o ambiente.
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A relação entre os indivíduos está apresentadas na Figura 1:

SIRS Model
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Figura 1: Relação entre as classes de indivíduos e as bactérias V. cholerae.

A de�nição de derivadas fracionárias para este modelo segue o sentido de Caputo,
de modo a incorporar as propriedades hereditárias e de memória à solução, bem como permitir a
utilização de condições iniciais para o problema [4].

Dessa forma, construímos o seguinte modelo,

dαS
dtα

= −νBS + βR− σS; (1)

dαI
dtα

= νBS − γI − µII; (2)

dαR
dtα

= γI − βR+ σS; (3)

dαB
dtα

= λB − µBB + ηI, (4)

de modo que 0 < α ≤ 1 e dα/dtα refere-se à derivada fracionária segundo Caputo, isto é,

dαf(t)

dtα
=

1

Γ(1− α)

∫ t

0

f ′(τ)

(t− τ)α
dτ.

Este modelo não considerará os indivíduos que perderam a imunidade conferida pela
vacinação, uma vez que essa imunidade dura em torno de 2.5 anos e, no nosso modelo, estamos
analisando uma epidemia de curta duração.

Para a resolução do sistema de equações fracionárias, utilizaremos a metodologia da
Transformada de Laplace, de maneira a transformar o sistema de equações diferenciais em um sistema
algébrico, o qual pode ser resolvido analiticamente. Após obtidas as soluções para as variáveis no
espaço de Laplace, aplicamos a transformada inversa e obtivemos as equações que descrevem o
comportamento de cada uma das classes de indivíduos, S(t), I(t), R(t) e B(t).

3 Conclusões

Realizamos simulações numéricas utilizamos os parâmetros obtidos no caso ocorrido
no Iêmen [1] e os parâmetros relativos às bactérias apresentados no trabalho de [5] para os surtos
ocorridos na África em 2019, de maneira a determinar o comportamento da doença, o número de
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reprodutividade basal e fazer uma projeção para o número de infectados ao longo do tempo, o que
é de extrema utilidade para o aprimoramento de políticas públicas de prevenção e tratamento da
cólera. A utilização das derivadas fracionárias permitiu a resolução analítica do sistema e, dessa
forma, a obtenção de uma equação capaz de descrever o comportamento de cada uma das funções
do sistema.
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