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Resumo

A esquistossomose é uma doença macroparasitária que afeta milhões de pessoas ao redor do
mundo. Sua ocorrência está relacionada com más condições sanitárias, em especial o sanea-
mento básico, de uma região, em geral próximas a rios e lagos. O complexo ciclo biológico da
doença torna seu controle difícil, além disso a técnica de diagnóstico chamada Kato-Katz, mais
utilizada e considerada padrão ouro, não tem uma sensibilidade grande, é comum que grande
parte da população infectada escape do diagnóstico. Em geral, o procedimento adotado para
tratamento é a aplicação de um quimioterápico, conhecido como Praziquantel, em toda a popu-
lação na área de risco, ou uma certa classe de indivíduos como crianças em idade escolar. No
entando, a aplicação deste tratamento pode gerar consequências à população, especiamente se
os indivíduos não necessitam do tratamento (não estão infectados). Neste trabalho, propomos
discussão de um modelo baseado em indivíduos que considera a aplicação de uma nova técnica
de diagnóstico chamada Helmintex. Queremos verificar se a sensibilidade sua é suficiente para
eliminar todos os indivíduos com carga parasitária acima do break point através do tratamento
de indivíduos diagnosticados, limiar abaixo do qual a doença se extingue de maneira espontânea.
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1 Introdução
A esquistossomose é uma infecção macro-parasitária, endêmica em países tropicais e subtropicais,
causada por trematódeos do gênero Schistosoma, cujo hospedeiro inter-mediário é um caramujo do
gênero Biomphalaria característico de locais com água doce. Seus principais agentes infecciosos são:
Schistosoma mansoni, característico das Américas, África e Oriente Médio; Schistosoma japonicum,
encontrado no extremo oriente; e o Schistosoma haematobium, comum na África e Oriente Médio [4].
Estima-se que, aproximadamente, 200 milhões de pessoas são afetadas ao redor do mundo, sendo
que mais de 100.000 morrem todos os anos de causas relacionadas às infecções [4]. Só no Brasil, de
2000 a 2011, foram registradas mais de 8.000 mortes [3]. No estado de Pernambuco, por exemplo,
as mortes devido a doença chegam a 9% das mortes por infecções [1].

Apesar de muito conhecida e estudada, a esquistossomose apresenta um complicado ciclo bioló-
gico, com diversas fases parasitárias, que dificulta o controle das epidemias e a extinção da doença.
Além disso, a distribuição parasitária na população de hospedeiros humanos segue, aproximada-
mente, uma função binomial negativa, o que indica que poucos individuos possuem uma carga
parasitária alta e a maior parte da população afetada carrega poucos agentes infecciosos, o que
torna o diagnóstico difícil [8].

A técnica de diagnóstico mais comum e recomendada pela Organização Mundial da Saúde é a
chamada Método de Kato-Katz (KK), que se mostra eficiente em indivíduos com mais de 100 ovos por
grama de fezes, no entanto é pouco sensível à baixas cargas parasitárias [5]. Em 2007, pesquisadores,
dos quais brasileiros, apresentaram um método de detecção chamado Helmintex (HTX), que se
mostrou três vezes mais sensível que o KK [6]. O tratamento mais aplicado contra a esquistossomose
é a administração do medicamento chamado praziquantel, que apresenta taxas de cura entre 60% e
90% [7].

Neste projeto, iniciado recentemente, buscamos responder se o HTX tem sensibilidade suficiente
para ajudar a eliminar a esquistossomose de uma população dado que ele é aplicado em massa e o
tratamento é administrado em todo indivíduo diagnosticado como infectado. Especificamente, este
trabalho busca apresentar a metodologia que será utilizada, promovendo a discussão dos métodos
que serão empregados e também das vantagens e desvantagens de cada modelo a ser considerado.

2 Métodos
Inspirados no modelo semi-estocástico proposto por Yang [8], construímos um modelo baseado em
indivíduos (MBI) para simular a transmissão da esquistossomose considerando que a população de
caramujos está em equilíbrio (estado quase-estacionário). O modelo é composto pelas seguintes
regras:

1. Humanos tem uma taxa de mortalidade de µh = 0, 015 anos−1. Ao ocorrer a morte de um
indivíduo, outro recém-nascido assume seu lugar, mantendo a população constante.

2. A cada passo de tempo um parasita presente nos indivíduo morre a uma taxa kµw, em que k
é o número de parasitas alojados no indivíduo e µw é estimado para cada localidade.

3. Após um período de infecção L, indivíduos desenvolvem imunidade a novos parasitas, dimi-
nuindo a taxa de infecção por um fator β, 0 ≤ β < 1. L é estimado através de dados.

4. Indivíduos são infectados por um parasita a uma taxa λ = (µh + µw)zT2, em quem z é a
proporção de caramujos infectados no equilíbrio no ambiente e T2 é o coeficiente de transmissão
do caramujo para os humanos que envolve todos os eventos probabilísticos que acontecem no
ambiente, este é estimado através de dados de determinadas localidades.
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O valor de z pode ser calculado pela expressão [8]

z =

(
µ′′s

λse−µ
′
sτ

+
1

z∗

)
.

em que µ′s = 10, 8 anos−1 é a taxa de mortalidade de caramujos latentes, µ′′s = 20, 6 anos−1
é a taxa de mortalidade de caramujos infecciosos, τ = 0, 083 anos é o período intrínseco de
latência dos caramujos e z∗ = 0, 25 é a maior proporção possível de caramujos infectados [?, 8].

A taxa λs é dada por λs = µ′′smT1, em que o m é a carga parasitária média na população, T1 é o
coeficiente de transmissão da infecção do humano para o caramujo, o qual engloba todos os eventos
probabilísticos que podem ocorrer, estimado para determinado conjunto de dados (localidade).

Utilizando os parâmetros ajustados por Yang [8] para a solução de equilíbrio de seu modelo
semi-estocástico, vamos simular, através de um MBI, a dinâmica da transmissão da esquistossomose
em uma população, buscando a probabilidade de extinção das infecções de acordo com o tratamento
empregado, isto é, administrar a quimioterapia em todos indivíduos que possuem carga parasitária
maior que a sensibilidade do diagnóstico utilizado (no caso, o HTX).

3 Resultados e Discussão
O primeiro passo executado foi verificar se o MBI é compatível com o modelo proposto por Yang
[8]. Dado que o ajuste através do modelo semi-estocástico é, sem dúvida, menos custoso computa-
cionalmente do que o ajuste através do MBI, é interessante poder utilizar no MBI os parâmetros
ajustados pelo modelo semi-estocástico.

Com a solução de equilíbrio para a prevalência da esquistossomose em função da idade dos
indivíduos, Yang [8] estima, para dados de Touros-RN, os valores de T1 = 0, 0719, T2 = 69, 44,
µw = 0, 09 anos−1 e L = 8, 07 anos.

Assim, utilizando estes parâmetros no MBI, iniciamos as simulações com um indivíduo infectado
por um parasita e evoluímos a dinâmica temporalmente até que esta atinja o equilíbrio. A curva
de prevalência em função da idade (Figura 1a) mostra uma boa compatibilidade com a apresentado
por Yang [8].

É importante enfatizar que existem algumas diferenças entre o modelo estocástico aqui apresen-
tado e o modelo determinístico de Yang [8]. A primeira delas é que o modelo determinístico não
apresenta probabilidade de extinção da doença, pois arbitrariamente toma-se z = 0, 1. Neste ponto,
o MBI mostra-se interessante para o objetivo do projeto, pois é possível estimar esta probabilidade
dado um cenário de intervenção. Nossos resultados iniciais mostram que com os parâmetros estima-
dos para Touros-RN, sem intervenção nenhuma, 64% das simulações convergiram para a extinção
da doença.

Utilizando dados fornecidos pelo Grupo de Parasitologia Biomédica da PUC-RS e coletados no
município de Candeal-SE (Figura 1b), vamos ajustar os parâmetros do MBI, modificar a dinâmica
para simular a situação de tratamento e estimar a sensibilidade necessária do diagnóstico para que
este permita o controle da esquistossomose.

Como visto, este é um projeto ainda em desenvolvimento cujos resultados trarão informações re-
levantes para profissionais da área da saúde agirem. A ideia principal é desenvolver uma metodologia
e ferramentas que possam ser adaptadas para diferentes conjuntos de dados. Este trabalho busca,
inicialmente, promover a discussão da viabilidade, confiabilidade e robustez destas metodologias.
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(a) Prevalência da doença na população,
reportada pelo MBI, quando a dinâmica
atinge o equilíbrio. Os grupos de idade cor-
respondem a intervalos de 5 anos, com ex-
ceção do 1, 2 e 15 que correspondem a 0-
1, 2-4 e 65+, respectivamente. Parâmetros
ajustados para cidade de Touros-RN [8]

(b) Prevalência da esquistossomose por
grupo de idade para cidade de Candeal-SE.
Dados cedidos pelo Grupo de Parasitologia
Biomédica (PUC-RS) [2].

Figura 1
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