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'\J "As a matter of fact all epidemiology, concerned as it

v' J is with the variation of disease from time to time or from
)
* place to place, must be considered mathematically, however

} many variables are implicated, if it is to be considered
)

}
) certain factors is not to say much, until we can also form

an estimate as to how largely each factor influences the

whole result. And the mathematical method of treatment is
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scientifically at all. To say that a disease depends upon

really nothing but the application of careful reasoning to

the problem at issue."

Sir Ronald Ross, 1911.
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logica entre homem, plasmodio e mosquito vetor.

Assistimos hoje a um redespertar do interesse

cientifico em relacao a malaria, devido ao recrudescimento

mundial da mesma observado a partir da decada de setenta,

visando um melhor conhecimento de suas particularidades epi-

demiologicas e biologicas, e objetivando o aprimoramento de

seu controle.

Atualmente a pesquisa em malaria concentra-se mais

em aspectos imunologicos, visando ao desenvolvimento de uma

vacina eficaz; e em novas tecnicas de monitoramento dos ni-

veis de transmissao, de modo a suprir os servicos de saude

com dados fidedignos que permitam a proposicao e acompanha-

mento adequados de medidas de controle. Paralelamente, ten-

de-se cada vez mais a considerar a malaria como um problema

a ser enfrentado pelos servicos primarios de saude, devendo

portanto tais metodos ser simples o suficiente para permitir

a sua utiliza9ao de maneira descentralizada.

0 presente estudo pretende ser uma modesta contri-

buicao ao desenvolvimento da pesquisa epidemiologica desta

doenca fascinante.



I- INTRODUCAO

1-1- MALARIA

A despeito do grande esforco dispendido para

sua erradicacao apos a Segunda Grande Guerra, a malaria per-

manece ainda hoje como um dos maiores desafios em saude pu-

blica no mundo, acometendo aproximadamente trezentos milhoes

de pessoas anualmente (PICQ92, WHO119). Anualmente sao noti-

ficados a Organizacao Mundial de Saude aproximadamente oito

milhoes de casos de malaria, sent contar com os casos da

Africa, conforme pode ser visto na tabela (1) (WHO119).

Trata-se de doenca causada por hematozoarios do

__ genero Plasmodia sp. . sendo quatro as especies responsaveis

^ pela maioria dos casos humanos: o Plasmodium falciparum,

principal agente etiologico nos tropicos e causador das

formas mais graves da doenca; o Plasmodium vivax, amplamente

distribuido no mundo, prevalecendo principalmente nas

regioes temperadas e sub-tropicais; o Plamodium malariae,

tambem de distribuicao mundial, porem menos prevalente que

as duas especies apontadas anteriormente; e, finalmente, o

Plasmodium ovale, de distribuicao geograficamente restrita a

costa ocidental do continente africano (BRUCE-CHWATT19,

PESS6A89).

Considera-se atualmente que a evolucao biologica

J
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„>; logica exercida pela presenca marcante de malaria no conti-

nente africano (BRUCE-CHWATT19, HARRISON47, MATINEZ-BAEZ62,

MCNEIL67).

0 aparecimento da malaria nas Americas e ainda

contr'overso, sendo porem razoavel .supor que o P.vivax e o P.

^ malariae foram trazidos do sudoeste da Asia pelas primeiras

- levas migratorias que povoaram o continente. A mstalacao do

^) P.falciparum nas Americas seria bem mais recente, tendo

y

dos plasmodios comecou com a adaptacao de coccidios parasi-

tas do epitelio intestinal a celulas de orgaos internos re-

lacionados ao sistema digestivo, como o figado, facilitando

a posterior invasao de celulas livres do sangue. Isto possi-

bilitou sua transmissao por artropodes hematofagos vetores,

nos quais ocorre o ciclo sexuado, restrito ao epitelio

intestinal (BRUCE-CHWATT19, PESSOA89, REY96).

A antiguidade da evolucao biologica desta familia

de agentes patogenicos e atestada pelo grande numero de es

pecies parasitadas, compreendendo desde repteis ate o homem,

alem da alta especificidade da relacao de parasitismo com

especies de plasmodio proprias para cada hospedeiro (BOYD ,

J*H BRUCE-CWATT18'19, HARRISON47).

A infeccao do genero humano por plasmodios ocorreu

provavelmente na Africa, antes mesmo do aparecimento do Homo

*-V sapiens. A doenca dissemmou-se posteriormente, atraves dos

v| movimentos migratorios humanos, em direcao a Europa, Oriente

Proximo e Asia, sendo atualmente considerado que uma das mo-

las mestras a impulsionar estas migracoes foi a pressao bio-
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ocorrido provavelmente no seculo XV ou XVI, relacionada ao

inicio do trafico negreiro (BRUCE-CHWATT19, MARTINEZ-

BAEZ° ). A demonstracao de fatores geneticos de resistencia

para P.vivax nas populacoes amerindias, e a ausencia dos

mesmos para P.falciparum, e forte .argumento a favor desta

hipotese (BRUCE-CHWATT19, MCNEIL67).

0 conhecimento humano em relacao a malaria e muito

antigo, fato demonstrado pelo encontro de relatos e lendas

descrevendo doencas febris intermitentes nos mais antigos

documentos historicos das primeiras civilizacoes, como a ba-

bilonica, egipcia, indo-harapanica e chinesa (BRUCE-CHWATT18

HARRISON47, MARTINEZ-BAEZ62).

E porem Hipocrates, na Grecia Classica no seculo V

a.C, o primeiro a descrever detalhadamente o quadro clinico

da malaria, reconhecendo suas diversas formas com diferentes

graus de severidade, sua relacao com colecoes de - aguas

paradas e sua distribuicao variavel no tempo e espaco. Foi

tambem o primeiro a propor medidas de controle como a cana-

lizacao e drenagem de cursos d'agua (BRUCE-CHWATT18, HARRI

SON47, MARTINEZ-BAEZ62).

Em fins do seculo XIX Laveran reconheceu o agente

etiologico da malaria e Ross, Bignami, Bastianelli e Grassi

descreveram o seu ciclo biologico entre 1897 e 1899 (BRUCE-

CHWATT18'19) .

0 ciclo biologico dos plasmodios e bastante com-

plexo, fato que nao surpreende se levarmos em conta o envol-

vimento de pelo menos tres generos distintos de organismos
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vivos e a longa evolucao da historia natural nesta patolo

gia.

Didaticamente podemos dizer que o ciclo biologico

dos plasmodios comeca com a inoculacao ativa, no momento da

picada, pelo mosquito vetor do genero Anopheles sp.. de es-

porozoitas que migram rapidamente pela corrente sanguinea a-

te atingir o hepatocito, onde iniciam um processo de divisao

assexuada conhecido como esquizogonia de primeira ordem ou

tecidual. Com o amadurecimento dos esquizontes ocorre a rup-

tura do hepatocito e a liberacao na circulacao de formas a-

nelares conhecidas como merozoitas. Os esporozoitas do P.vi-

vax e do P.malariae podem permanecer latentes no interior do

hepatocito por periodos prolongados, o que explica as reci-

") -divas tardias dos acessos malaricos observados nestas espe-

r cies (BRAY12, BRUCE-CHWATT19).
)
) Os merozoitas entao invadem os eritrocitos, pas-

sando a ser conhecidos como trofozoitas, que se desenvolvem

e sofrem uma nova esquizogonia, denominada esquizogonia de

^) segunda ordem ou eritrocitaria, que se repete a intervalos

de quarenta e oito a setenta e duas horas, dependendo da es-

pecie de plasmodio considerada, sendo esta fase do ciclo a

principal responsavel pela patogenia da malaria. Nesta fase

tambem pode ocorrer a maturacao sexual dos trofozoitas, ori-

ginando os gametas que sao entao -ingeridos pelo anofelineo

ao se alimentar no individuo parasitado (BRAY12, BRUCE-

CHWATT19) .

A fecundacao ocorre no trato gastro-intestinal do

l
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anofelineo vetor, com a formacao do zigoto, que se desenvol-

ve em oocineto, oocisto e finalmente esporocisto, que se

rompe liberando os esporozoitas. Estes migram ate a glandula

salivar do anofelineo de onde sao inoculados ativamente na

circulacao do hospedeiro intermediario no momento da picada,

fechando assim o ciclo (BRAY12, BRUCE-CHWATT19). A figura 1

mostra, esquematicamente, o ciclo biologico dos plasmodios.

Este ciclo, sumariamente descrito, e comum a todas

as especies de plasmodios humanos, havendo apenas pequenas

diferencas na duracao das diversas fases no vetor e no hos

pedeiro intermediario, na quantidade de merozoitas liberados

apos cada ciclo de esquizogonia, e no territorio circulato-

rio do hospedeiro em que ocorre preferencialmente a esquizo

gonia secundaria. Tais diferencas, apesar de pequenas, res

pondent pelas variacoes de gravidade e distribuicao geogra-

fica das diversas etiologias da malaria humana (BRAY12,

BRUCE-CHWATT19, PLAYFAIR94).

A complexidade do ciclo biologico dos plasmodios

reflete-se e, ate certa medida, condiciona a intricada inte-

racao homem-plasmodio, que envolve uma ampla gama de fenome-

nos de resposta imunologica, variando, desde fatores geneti-

cos de resistencia, mecanismos humorais inespecificos da

resposta inflamatoria, imunidade humoral e celular especifi-

cas, ate os mecanismos de evasiva.do plasmodio que culminam

no estabelecimento de uma imunidade parcial e concomitante,

traduzindo uma situacao de equilibrio que possibilita a so-

brevivencia do hospedeiro e do parasita (BRUCE-CHWATT19, MC-
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GREGOR64, NEWBOLD83, PLAYFAIR94).

Desta interacao emerge uma relacao de parasitismo

altamente especializada. e estavel, que provoca apenas uma

capacidade de defesa parcial, e que se desenvolve lentamente

na populacao humana, a medida em que os individuos adquirem

malaria repetidamente no decorrer de sua existencia. Tal re

lacao, se nao mata (a nao ser os individuos de pouca idade),

cobra um alto tributo biologico das populacoes que habitam

regioes onde a malaria e endemica (BRUCE-CHWATT19, PICQ92).

Considerando-se a distribuicao mundial de malaria

ate a Segunda Guerra Mundial, da Suecia ate a Patagonia e em

todos os continentes, associada ao impacto que sua presenca

provoca nas populacoes acometidas, compreende-se o alto in-

teresse despertado nos meios cientificos europeus no estudo

da malaria, visando seu controle, principalmente a partir do

seculo XIX (BRUCE-CHWATT18'19, MARTINES-BAEZ62).



j^
t^

w
t^

x
ju

^
*

.*
f

tf
tf

**
*>

*.
%

$
0$

M
$t

M
it

it
^

^

R
U

P
T

U
R

A
0

0

O
O

C
IS

T
O

j I
.

X
G

A
M

E
T

O
C

IT
O

X
M

A
S

C
U

L
IN

O

I

E
S

P
O

R
O

Z
O

IT
O

S

^
IN

JE
TA

DO
S

\
P

E
L

O
S

\
M

O
S

O
U

IT
O

S

I •^
G

AM
ET

O
C

IT
O

^
FE

MI
NI

NO
M

A
O

U
R

O

E
S

O
U

IZ
O

N
T

E
T

E
C

IO
U

A
L

P
R

IM
A

R
IO

G
A

M
E

T
O

C
IT

O

F
E

M
IN

IN
O

IM
A

T
U

R
O

M
E

R
O

Z
O

IT
O

S

E
S

O
U

IZ
O

N
T

E

T
E

C
IO

U
A

L

S
E

C
U

N
O

A
R

IO

7-
&

^

H
E

M
A

C
IA

S

M
E

R
O

Z
O

IT
O

S
,
,

H
E

M
A

C
IA

O
T

R
O

r
O

Z
O

I
T

O

I
N

I
C

I
A

L

1

E
S

T
A

G
IO

S
D

C

C
R

E
S

C
IM

E
N

T
O

D
O

O
O

C
IS

T
O

M
A

O
U

R
O

G
A

M
E

T
O

C
IT

O

M
A

S
C

U
L

IN
O

IM
A

T
U

R
O

O
-
-
^
'

\

R
U

P
T

U
R

A
O

A

C
E

L
U

L
A

E
S

O
U

IZ
O

N
T

E

M
A

O
U

R
O

C
I
C
L
O

S
E
X
U
A
D
O

N
O

M
O
S
Q
U
I
T
O

C
I
C
L
O

A
S
S
E
X
U
A
D
O

N
O

H
O
M
E
M

F
I
G
U
R
A

1
-

C
i
c
l
o

B
i
o
l
o
g
i
c
o

d
o
s

p
l
a
s
m
o
d
i
o
s
.

(
A
d
a
p
t
a
d
o

c
o
m

m
o
d
i
f
i
c
a
g
o
e
s

d
e

B
r
u
c
e
-
C
h
w
a
t
t
^

)

E
S

O
U

IZ
O

N
T

E

IM
A

T
U

R
O

T
R

O
F

O
Z

O
IT

O

T
A

R
O

IO

0
0



_ )

1-2- MALARIOMETRIA

Neste contexto, um dos principals enfoques

dos pesquisadores tern sido a procura.de meios que permitam a

quantificacao da transmissao de malaria, de modo a facilitar

compara<?6es entre areas distintas e, principalmente, numa

mesma area antes e apos a implantacao de medidas visando ao

controle ou diminuicao dos niveis de transmissao de malaria.

0 primeiro autor nos tempos modernos a abordar racionalmente

esta questao foi Dempster, que em 1848 propos a relacao en

tre a quantidade de bacos palpaveis e a transmissao de mala

ria em populacoes da India (BRUCE-CHWATT14).

Com o reconhecimento do agente etiologico da mala

ria, descrito por Laveran em 1880, e a elucidacao de seu ci

clo biologico nos ultimos anos do seculo XIX, iniciou-se ja

a partir da virada do seculo verdadeiras brigadas anti-

mosquito que originaram varios trabalhos de campo visando o

conhecimento de seus habitos e a identificacao das melhores

medidas para combate-lo (BRUCE-CHWATT19, HARRISON47).

Assim, a primeira metade do seculo XX caracteri-

zou-se pela proposicao do uso de dados entomologicos, aferi-

dos diretamente no campo, e analisados atraves de varios mo-

delos 'matematicos, para a quantificacao da transmissao de

malaria.

Porem, a obtencao de dados como a densidade da po

pulacao vetora, seus habitos de antropofilia e domesticida-
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de, a quantidade de picadas por homem/noite, a proporcao de

anofelineos com esporozoitas nas glandulas salivares, o tem

po medio de sobrevida dos anofelineos e outros e extremamen-

te dificil, reguerendo enorme esforco e dedicacao das equi-

pes sanitarias (BRUCE-CHWATT14'19). Alem disso, os dados ob-

tidos sao sujeitos a erros dependentes da habilidade dos

pesquisadores, variacoes sazonais na populacao vetora, medi

das anti-paludicas adotadas e principalmente do acaso. Por

seu alto custo e pelos erros apontados, a utilizacao dos da

dos entomologicos para a afericao da transmissao de malaria

restringiu-se a trabalhos teoricos, raramente tendo sido em-

pregados em programas de controle (DUTERTRE39, MOLINEAUX77).

Por outro lado, e sempre possivel a mensuracao in-

direta da transmissao de malaria, atraves do estudo de seus

efeitos na populacao humana afetada.

A proporcao de individuos com aumento do baco, de-

nominado indice esplenico, decorrente de malaria em uma dada

populacao passou a ser um dos indices malariometricos mais

utilizado, sendo a base da primeira classificacao de endemi-

cidade de malaria, elaborada por Cristophers (CHRISTO

PHERS28) e posteriormente adotada, com modificacoes, pela

Organizacao Mundial de Saude (WHO11 ).

Este indice descreve a experiencia global da popu

lacao com malaria ao longo do tempo., fornecendo dados rela-

tivos a prevalencia da doenca em periodos relativamente pro-

longados (BARUZZI10, HACKETT45, RUSSEL101). Todavia, o au

mento do baco em resposta a infeccao paludica sofre a influ-
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encia de fatores raciais, da possivel presenca de outras

doencas endemicas, e principalmente do habito de consumo de

medicamentos anti-paludicos, mesmo que tais fatores nao al-

terem a transmissao de malaria em si (BARUZZI9, BURATTINI23,

MEETSELAR69, OMS84'85). Isto posto, compreende-se que a afe-

ricao da endemicidade de malaria atraves do indice esplenico

e necessariamente limitada.

Outra manifestacao biologica da malaria que pode

ser usada para aferir indiretamente os niveis de transmissao

paludica e a presenca, no sangue do hospedeiro, das formas

intra-eritrocitarias dos plasmodios (MACDONALD52) .

0 indice parasitario, ou seja a proporcao de indi

viduos com parasitemia detectavel na populacao, passou a ser

o metodo mais utilizado de mensuracao da transmissao de ma

laria, sendo mesmo considerado como padrao de referenda pa

ra a determinacao do nivel de endemicidade (BRUCE-CHWATT19,

MEETSELAR70, PICQ92).

Este indice reflete a prevalencia de malaria refe-

rente a periodos relativamente curtos, uma vez que e proprio

da historia natural da doenca a sua intermitencia, com in-

tervalos variaveis de tempo em que existem formas circulan-

tes de plasmodios, associados a outros nos quais nao se de-

tecta a parasitemia (BRUCE-CHWATT19, RUSSEL101).

Esta caracteristica da historia natural da malaria

e influenciada por diversos fatores como o nivel de imunida

de do individuo afetado, a virulencia da especie e cepa do

parasita envolvidas, a presenca de medicamentos que inibam a
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*\ blema da malaria (BURATTINI23'25, OPAS87, PICQ92).

^ forma lenta e progressiva, sua influencia no comportamento

*" dos indices malariometricos e o fato de ser diretamente de-

*t pendente da intensidade e persistencia do contato da popu-

> la<?ao 'com plasmodios, e portanto refletir os niveis de

^1 BIE109, ZUCKERMAN120).

^
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multiplicacao dos plasmodios e a intensidade do uso de dro-

gas anti-paludicas pela populacao (BRUCE-CHWATT19, PESSOA89,

PICQ91'92).

Se associarmos aos fatos descritos acima a varia-

cao sazonal da transmissao paludica. devida a flutuacoes da

populacao vetora, e os erros intrinsecos dos metodos de de-

teccao das formas circulantes de plasmodios, alem daqueles

atribuiveis a impericia do examinador, teremos uma nocao

bastante clara das limitacoes de seu emprego, quando deriva-

do de determinacao isolada, para aferir os niveis reais da

endemicidade de malaria (MOLINEAUX76, OMS84'85'86).

Desta forma, segundo recomendacao da Organizacao

Mundial de Saude, deve-se proceder a coleta de sangue para a

determinacao do indice parasitario na populacao de maneira

repetida, aproximadamente de cinco a oito vezes por ano,

para minimizar as possibilidades de erro (OMS ' ). Todavia

tal recomendacao pode tornar-se bastante onerosa, principal

mente para os paises do Terceiro Mundo onde e maior o pro-

0 fenomeno da imunidade em malaria, adquirida de

83
transmissao e conhecido ja ha varias decadas (NEWBOLD , T0-

Datam do inicio do seculo as primeiras pesquisas
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de anticorpos dirigidos a antigenos circulantes de plasmo

dios, como as reacoes de precipitacao, difusao em gel, fixa-

gao de complemento e floculacao (BRUCE-CHWATT19, FRANCO40,

TOBIE109).

Porem foi somente em meados dos anos sessenta, com

o advento e padronizacao das reacoes de imunofluorescencia

indireta e de hemaglutinacao passiva, que o uso de metodos

imunologicos aplicados a inqueritos epidemiologicos e ao

diagnostico do paludismo ganhou alento (AMBROISE-THOMAS1,

COUDERT32, DELMONT33, MEUWISSEN71, VOLLER112).

Atualmente, metodos de deteccao de anticorpos por

radio e enzima-imune-ensaios estao sendo desenvolvidos,

antevendo-se grande utilidade potencial para seu emprego em

trabalhos de campo, principalmente em relacao aos enzima-

imune-ensaios (AMBROISE-THOMAS2, DRUILHE36, FRANCO40, HARRI

SON46, VOLLER113).

A reacao de imunofluorescencia indireta tornou-se

desde logo a mais aplicada em inqueritos epidemiologicos de

malaria por suas qualidades de alta sensibilidade e especi-

ficidade, e pela boa reprodutibilidade de seus resultados

(AMBROISE-THOMAS1'2, COLLINS31, GARIN42, MANAWADU60'61).

Seu emprego para tal fim remonta ao fim da decada

de sessenta, dando-se basicamente de duas formas, a saber: a

determinacao simples da proporcao de soropositivos na popu

lacao, e da media geometrica dos titulos obtidos, usados co

mo indicadores do nivel de endemicidade de malaria (CENEVI-

VA27, COLLINS30, GEBREEL44, IRULEGUI49, MCGREGOR65' 66); e o
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seu uso em modelos de analise matematica que visam determi-

nar a dinamica da transmissao de malaria em area endemica,

detectando suas variacoes, seu comportamento pregresso e a

repercussao das medidas de controle anteriormente adotadas

(BRUCE-CHWATT15, BURATTINI21'23, DRAPER35, DRUTEN38' MEUWIS-

SEN74, VOLLER113) .

A primeira das formas citadas tem sido mais exaus-

tivamente empregada , porem e bastante relativo o seu papel,

uma vez que acrescenta muito pouca informacao ao conheci-

mento da transmissao de malaria obtido pelos outros indices

malariometricos, a nao ser naquelas regioes de baixa endemi

cidade ou em vias de erradicacao, onde o indice parasitario

e sujeito a grandes erros (DRAPER27, VOLLER113, WARREN114).

Devido as limitacoes expostas acima e a necessida-

de de uma melhor compreensao da interrelacao dos diversos

fatores que participam da cadeia de eventos relacionados a

transmissao de malaria, o desenvolvimento de modelos matema

ticos ligados a esta molestia tem sido pesquisado desde o i-

nicio do seculo (BRUCE-CHWATT17, BURATTINI23, MACDONALD50'

55, ROSS97).
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1-3- MODELOS MATEMATICOS EM MALARIA

A quantidade de simplificacoes necessarias

para a formulacao de modelos matematicos, mesmo em suas for

mas mais complexas, constitui simultaneamente a fraqueza e a

__ beleza destas aproximacoes, conforme pode ser visto nas pa-

Vfl- lavras do Prof. George Macdonald:

Jf|r "0 lugar da teoria nao e o de determinar metodos

\f para a pratica mas.... tornar a escolha (dos metodos) mais

^

15

facil. Quando um metodo e escolhido, a teoria atua determi-

nando o grau de eficiencia reguerido, e como um substrato

V>t • para a avaliacao de seu sucesso ou fracasso. As tecnicas de

\*
w'* pesquisa nao devem jamais ser consideradas como inteiramente
V

Yfl precisas, e portanto modificacoes das mesmas devem ser

J previstas" (MACDONALD58).
V

wy. 0 primeiro pesquisador a desenvolver modelos mate-

' maticos relacionados a malaria foi Sir Ronald Ross que, en-

"l 97K tre 1904 e 1917, publicou uma serie de trabalhos (R0SSr '

_} 98, 99,100^ ^g fornecerain a base para o entendimento teorico

da transmissao de malaria, e para os desenvolvimentos poste-

^ riores efetuados por autores como Lotka, Moshkowsky, Macdo

nald, Bailey, Dietz, Nedelman, Aron e tantos outros (BAI-

' LEY7, BRUCE-CHWATT14, MASSAD63).

^

>

Utilizando com precisao os conhecimentos acumula-

dos no seculo dezenove, relativos a propagacao de epidemias,

'II a familiaridade com dados epidemiologicos, e ao conhecimento
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da importancia do mosquito vetor na transmissao da malaria,

Ross formulou em 1908, em um extenso relatorio a respeito da

situacao da transmissao e controle de malaria na ilha Mauri-

cio, a primeira expressao algebrica englobando os principals

fatores responsaveis pela transmissao e manutencao da mala

ria em uma populacao humana (MASSAD63, MOLINEAUX77).

Esta expressao visava fundamentalmente definir o

numero de novos casos de malaria (M) que deveriam ocorrer no

intervalo de um mes, sendo expressa pela seguinte equacao:

M = pmiabsf (1.1)

onde pea populacao media da localidade; m e a proporcao

media de individuos infectados na populacao; i e a proporcao

de individuos infectados que sao infectantes; a e o numero

medio de mosquitos <por habitante/mes; b e a proporcao de

mosquitos nao infectados que se alimentam no homem; sea

proporcao de mosquitos que sobrevivem durante o periodo de

incubacao extrinseco e f e a proporcao de mosquitos infec

tados que se alimentam no homem (MASSAD63, ROSS96'100).

Trabalhando a partir de suposicoes iniciais sim

ples, Ross apresentou em 1911 um sistema de equacoes de di-

ferenca finita que definiam as variacoes esperadas na inci-

dencia e prevalencia de malaria, conforme variasse a popula

cao de hospedeiros. Este trabalho e uma extensao do primeiro

modelo, descrito acima, e opera de maneira iterativa, ou se-

ja, calcula o numero de individuos infectados em discretos e
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sucessivos intervalos de tempo (ROSS97'100).

A ultima etapa do desenvolvimento desta teoria foi

apresentada entre 1915 e 1917 (ROSS98'99'100), na linguagem

do calculo infinitesimal, na forma de equacoes diferenciais

como:

dX/dT = h(l-X) + (N-r)X (1.2)

onde X e a proporcao de individuos infectados na populacao;

dX/dt e a taxa de variacao desta proporcao no tempo; N e a

taxa de nascimento dos individuos infectados; h e a taxa de

infeccao e r e a taxa de recuperacao.

Desta forma, pela primeira vez, tornou-se possivel

aplicar uma teoria matematica bem formulada como ferramenta

de apoio na pesquisa epidemiologica (MASSAD63, MOLINEAUX77) .

Os trabalhos de Ross foram importantes nao so por

seu pioneirismo, mas tambem por propiciarem duas conclusoes

muito importantes para o conceito de erradicacao da malaria.

A primeira foi a demonstracao da tendencia da transmissao de

malaria em atingir um limite, determinado pela magnitude e

interrelacionamento entre os principals eventos envolvidos

na mesma; a segunda, talvez ainda mais importante, diz res-

peito a impossibilidade da manutencao de transmissao palu-

dica em determinada area se a densidade dos vetores cair a-

baixo de um limiar critico, o que levaria a erradicacao da

doenca (BRUCE-CHWATT17, MACDONALD56'58, MOLINEAUX77).

Influenciados por Ross, varios autores apresenta-
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ram modelos matematicos, porem com pequena repercussao e in

teresse praticos, uma vez que divergiam das tendencias natu-

rais da doenca e assumiam valores e preceitos inaceitaveis

para os malariologistas (BAILEY7, BRUCE-CHWATT14'16, MOLINE-
77

AUX ). Por isso, e associado aotaumento de comunicacoes de

modelos matematicos, o interesse por este tipo de abordagem

logo diminuiu, permanecendo negligenciado pelos epidemiolo-

gistas ate os anos quarenta (BRUCE-CHWATT1 ).

Contudo, houve algum progresso teorico nesta epoca

que, se nao repercutiu diretamente entre os pesquisadores de

campo, teve enorme influencia nos desenvolvimentos teoricos

posteriores. Alfred Lotka foi provavelmente o autor de maior

destaque, com seu trabalho explorando alguns aspectos rele-

gados por Ross, como a analise de eventos epidemicos e um

estudo do efeito da presenca de um lapso de tempo causado

pelo periodo de mcubacao dos plasmodios no homem (BAILEY ,

MASSAD63).

Um autor russo, Moshkowsky iniciou a partir do

inicio da decada de quarenta um trabalho de revisao e exten

sao dos modelos propostos originalmente por Ross, trabalho

este que propiciou um melhor conhecimento da epidemiologia

da malaria, estabelecendo inclusive uma nova terminologia

que e seguida ate hoje (BRUCE-CHWATT14, MOSHKOWSKY78).

0 ponto culminante deste processo de renovacao do

interesse por modelos matematicos em epidemiologia aparece

em 1957 com o livro "The Epidemiology and Control of

Malaria" do Prof. George Macdonald (MACDONALD58), que coroou
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o trabalho de quase uma vida inteira dedicada ao estudo ma-

tematico do paludismo. Este livro teve um profundo impacto

na malariologia uma vez que forneceu as bases teoricas e co-

incidiu com o inicio do programa global de erradicacao de

malaria, lancado pela Organizacao Mundial de Saude (BRUCE-

CHWATT14 '17, MACDONALD56'57'58).

0 inicio do ciclo de estudos de Macdonald na abor

dagem matematica da malaria ocorreu em 1926, em Freetown

Serra Leoa quando, coletando dados sobre a prevalencia de

malaria nas criancas em idade escolar, observou que a pro

porcao de criancas com parasitemia relacionava-se inversa-

mente com a idade (MACDONALD50).

Do trabalho de Macdonald, em extensao aos estudos

de Ross e de Moshkowsky, emergiram alguns conceitos funda

mentals concernentes a biomatematica das doencas infec-

ciosas, especialmente da malaria.

Conceitos como o da Taxa de Reprodutibilidade Ba

sal (ZQ), definida como o numero de casos secundarios origi-

nados a partir de um caso indice, atraves da populacao veto-

ra local, e expresso pela sequinte formula:

ZQ = ma2bpn/r(-ln(p)); (1.3)

ou o -da taxa de inoculacao (h), entendida como o numero me

dio de picadas potencialmente infectantes aplicados diaria-

mente na populacao humana pelos mosquitos vetores, expresso

matematicamente como:
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h = mabs ou, substituindo-se "s" (1.4)

h = ma2bxpn/ax(-ln(p)) (1.5)

onde m e a densidade media dos anofelineos em relacao ao ho

mem; a e o numero medio de picadas por homem/mosquito/dia; b

e a proporcao de anofelineos com esporozoitas nas glandulas

salivares que sao efetivamente infectantes; pea probabili-

dade de sobrevivencia diaria do anofelineo; n e o tempo ne-

cessario para se completar o ciclo extrinseco; sea pro

porcao de anofelineos com esporozoitas nas glandulas sali

vares; x e a proporcao de individuos com parasitemia e r e a

proporcao de individuos com parasitemia, apos uma unica ino-

culacao, que se recuperam (negativam a parasitemia) por dia

(MACDONALD51'53'54'55).

As dificuldades para a obtencao dos dados mencio-

nados acima, em trabalhos de campo, sao de tal monta que o

proprio Macdonald propos uma maneira indireta de calcular a

taxa de inoculacac (h) a partir do indice parasitario na

infancia, utilizado por se considerar as criancas como nao

tendo imunidade suficiente para impedir o advento de parasi

temia apos uma inoculacao (MACDONALD ). A formula para o

calculo da taxa de inoculacao nesta formulacao e:

h = rL (1.6)
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onde r e a proporcao de individuos que negativam a parasi

temia por dia e L e o limite maximo da proporcao de indivi

duos com parasitemia, em uma situacao de equilibrio (MACDO

NALD52) .

A partir dos conceitos descritos acima pode-se de-

duzir uma serie de parametros fundamentals na epidemiologia

da malaria, dos quais o mais importante e a capacidade veto-

rial (C) , definida por Garret-Jones (GARRET-JONES43) como o

numero de contatos potencialmente infectantes que um indivi

duo com parasitemia faz, atraves da populacao vetora, por u-

nidade de tempo:

C = ma2pn/(-ln(p)), (1.7)

onde m e o numero medio de anofelineos por homem; a e o nu

mero medio de picadas por mosquito/homem/dia; pea probabi-

lidade de sobrevivencia diaria do anofelineo e n e o tempo

necessario para se completar o ciclo extrinseco.

Outro autor que merece mencao por sua proficua

contribuicao teorica ao entendimento da biomatematica das

doencas infecciosas, malaria em particular, e Norman T.J.

Bailey. Seus trabalhos em malaria encontram-se condensados

no livro "The Biomathematics of Malaria" de 1982 (BAILEY7).

A proposicao de modelos compartimentais, incorpo-

rando os novos conhecimentos relativos a aquisicao de imuni

dade em malaria, visando a predicao da sua prevalencia, tem

A no modelo de Dietz-Molineaux-Thomas (designado doravante co-

-)
•J

V
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mo DMT) o seu exemplo mais importante (DIETZ34, MOLI

NEAUX76) .

0 modelo DMT foi formulado como parte de um amplo

projeto de pesquisa em malaria desenvolvido na decada de se-

tenta no nordeste da Nigeria, conhecido como Projeto Garki

(DIETZ34, MOLINEAUX76) .

As assertivas iniciais do modelo basearam-se no

comportamento epidemiologic© das infeccoes causadas por

P. falciparum, demonstradas nos dados obtidos durante a fase

inicial do projeto, a maior parte das quais ja conhecida, ao

menos qualitativamente (DIETZ34) .

Considerou-se que a imunidade, expressa como maior

capacidade de recuperacao, menor detectabilidade da parasi

temia e/ou menor infectividade dos plasmodios, aumenta pro-

gressivamente com a idade. A menor infectividade aparece

mais rapidamente que a menor detectabilidade, que por sua

vez e mais precoce que a capacidade de recuperacao (DIETZ34,

MOLINEAUX76).

0 modelo assume portanto que os gametas, ingeridos

pelo vetor, de um hospedeiro imune geram esporozoitas com

menor capacidade de infeccao que aqueles provenientes de

hospedeiro nao imune (DIETZ34, MOLINEAUX76).

0 modelo DMT pode ser subdividido em duas partes,

conforme os individuos sejam imunes ou nao imunes. Em cada

parte existem compartimentos de individuos sem parasitemia

(x-^ e x3) ; no periodo de incubacao (x2 e x4) ; e com parasi

temia, sendo infectantes (y-^) , e nao infectantes de recupe-
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racao lenta (y2) e de recuperacao rapida (y3) . A figura (2)

mostra os varios compartimentos epidemiologicos e suas tran-

sicoes na populacao, no modelo DMT (DIETZ34).

As variaveis x^ e y^ denotam quer os comparti

mentos quer as fracoes da populacao neles representadas (x^

x2+-''+y3 = 1)• As diversas transicoes entre os compartimen

tos sao descritas pelo seguinte sistema de equacoes diferen-

ciais:

dxx/dt = 6 +R1y2-(h+6)x1; (1.8)

dx3/dt = R2y3-(h+5)x3; (1.9)

dy2/dt = exp(-N15)h(t-N1)x1(t-N1)-(al+6)y1; (1.10)

$ dy2/dt = a1y1-(a2+R1+5)y2; (1.11)

. dy3/dt = a2y2+exp(-N15)h(t-N1)x3(t-N1)-(R2+6)y3; (1.12)

onde os individuos susceptiveis tornam-se infectados por uma

taxa de inoculacao h(t); N^ corresponde ao periodo pre-pa-

tente; as taxas de recuperacao individual R^t) e R2 (t) de

pendent tanto de h(t), devido ao fenomeno de superinfeccao,

quanto das taxas de recuperacao especificas dos compartimen-

34tos de infectados y2 e y3 (r^ e r2) (DIETZJ^) .

A aquisicao de imunidade, que ocorre a partir de

y2 por uma taxa a2, aumenta a taxa de recuperacao especifi-

ca de y3 (r2>r1) e diminui a infectividade para novas infec-

coes aos vetores. Para os individuos nao imunes, a^ corres

ponde a taxa de perda de infectividade. Sea taxa de nasci-

mento e mortalidade da populacao (assumidas como iguais)
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Parametros de ajuste utilizados no modelo Dietz-

Molineaux-Thomas

a) Assumidos

25

Taxas de mortalidade e nasci- $ 36,5%. /ano
mento da populacao humana

Capacidade Vetorial C calculada

Relacao entre as taxas de re- r2/rl 10
cuperacao rapida e lenta

Detectabilidade de parasite- q^.q2 1
mia positiva q3 0,7

Periodo de incubacao no homem N 15 dias

Periodo de incubacao no vetor n 10 dias

Taxa de perda de infectividade a ^ 0, 002/dia

b) Estimados por ajuste

Taxa diaria de aquisicao da ct2 0,00019
taxa de recuperacao rapida

Susceptibilidade g 0,097

Taxa de recuperacao lenta r^ 0, 0023/dia
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(DIETZ34).

Cabe ressaltar a relacao entre as taxas de recupe

racao individual (R^) e as taxas de recuperacao especificas

dos compartimentos (r^), proposta no modelo DMT (DIETZ34),

conforme:

Ri(h) = h/(exp(h/ri) -1), i = 1,2. (1.13)

A relacao acima, para valores de h(t) baixos, assume forma

semelhante a proposta por Macdonald (MACDONALD51):

R = r - h, para h < r. (1.14)

Todavia, para valores de h proximos de r, a formula (1.13)

reduz R apenas por um fator de aproximadamente 1.7, enquanto

que a formulacao de Macdonald (1.14) faz com que R se apro-

xime de zero, ou seja, a duracao esperada de um episodio po-

sitivo torna-se infinita (DIETZ34, MACDONALD51).

A dependencia explicita da taxa de inoculacao em

relacao ao tempo h(t) decorre da variacao sazonal na popula

cao vetora, de acordo com:

h(t) = C(t-N2)yi(t-N2), (1.15)

onde N2 corresponde ao periodo de incubacao do anofelineo,

definido como o intervalo de tempo entre a ingestao dos ga

metas ate a presenca de esporozoitos na glandula salivar. A

densidade da populacao vetora (m(t)) em relacao ao homem

^f aparece na capacidade vetorial (C(t)) (DIETZ34, GARRET-JO-
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^ NES43):

^ C(t) = m(t)a2bcexp(-N2P )/p , (1.16)

w onde a e o numero de picadas/homem/dia; Pea taxa de morta-

) lidade dos anofelineos; b e a proporcao de susceptiveis que

4

I**

-1

desenvolvem parasitemia quando picados por um mosquito in-

fectado e c e a proporcao de mosquitos que desenvolvem espo

rozoitas apos alimentarem-se em um individuo infectado.

As implicacoes, assertivas e metodologia aplica-

das no modelo DMT serao discutidas posteriormente.

fe;" Nedelman apresentou em 1984 (NEDELMAN81) uma cri-

tica teorica ao modelo DMT, propondo alternativas ao calculo

de parametros como a taxa de inoculacao, e uma simplificacao

da estrutura compartimental, obtida com a supressao dos es-

tagios de incubacao x2 e x4 (figura 2) e portanto substitu-

indo:

h(t-N1) = x (t), (1.17)

ou seja, considera-se infeccao como sinonimo de parasitemia

e a taxa de inoculacao passa a ser denominada x (t) , en-

tendida como a taxa de transicao entre individuos com e sem

parasitemia. 0 modelo resultante -e consideravelmente mais

simples e, dentre outros, foi utilizado por Claudio Jose

Struchiner, um pesquisador brasileiro, na sua tese "Ecology,

Epidemiology, and Population Dynamics of Stage Specific Ma-
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laria Vaccines" apresentada em Boston, 1988 (STRUCHINER106).

Um dos aspectos mais complexos relativos a epide

miologia da malaria e a interacao dinamica entre infeccao e

imunidade. Um melhor entendimento desta interacao e funda

mental para avaliar o impacto das medidas de controle adota

das. Joan L. Aron iniciou um ciclo de estudos relativos a

dinamica do aumento de imunidade em resposta a reexposicoes

sucessivas ao plasmodio em 1981 (ARON4'5'6).

0 modelo foi formulado de duas maneiras: como uma

eguacao diferencial com retardo que pode ser acoplada a um

sistema epidemiologico compartimental de modo a permitir

previsoes da prevalencia de malaria; ou como um processo es-

tocastico, mais apropriado para o uso em estudos longitudi

nals da duracao da imunidade (ARON ).

A suposicao inicial basica e que a imunidade para

malaria nao se mantem, apos um intervalo de tempo critico,

sem novas exposicoes ao plasmodio. A conclusao principal do

modelo e que a duracao media da imunidade aumenta com o au

mento da exposicao (ARON ).

Aron deduziu a relacao entre imunidade e numero de

exposicoes considerando uma situacao de equilibrio onde a

variacao na populacao de imunes no tempo t, dz/dt, e vista

como um balanco entre o numero de individuos que se tornam

imunes e os que a perdem ou morrem •(ARON4). Tal situacao po

de ser descrita pela seguinte eguacao diferencial:

dz/dt = f (t)- u z(t)-((f (t-T)+hz(t-T))exp-(h+u) t ), (1.18)
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onde f(t) representa a taxa de individuos sem imunidade que

se tornam imunes no tempo t; h e a taxa de infeccao; pea

taxa de mortalidade e x e o intervalo de tempo critico para

a perda de imunidade.

0 terceiro termo a direita, entre parenteses, na

equacao (1.18) representa a perda de imunidade. Os indivi

duos em risco de perder a imunidade sao aqueles que se tor-

naram imunes ate t anos atras (f(t-x)); somados aqueles, ja

imunes, que se reinfectaram a ultima vez t anos atras (hz(t

- x ))• Destes, apenas a fracao que sobreviver ao intervalo

critico para perda de imunidade (exp-(h+p ) x ), reverterao a

suceptiveis (ARON ).

Denominando y (h) a proporcao de individuos que

perdem a imunidade por intervalo de tempo, e resolvendo a e-

quacao (1.18) para y (h), temos:

y (h) = (h+u)(exp-(h+p) x )/(1-exp-(h+p)x ). (1.19)

Esta equacao pode entao ser utilizada em um modelo

compartimental, com outros grupos de individuos, como a

transicao entre imunes e susceptiveis.

Posteriormente, Aron aplicou a relacao (1.19) a um

modelo tri-compartimental, que demonstrou boa capacidade de

previsao do comportamento do indice parasitario, sem porem

mencionar a sua capacidade de recuperacao da proporcao de

soropositivos (ARON ).
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Os modelos descritos acima tem como caracteristica

comum o fato de utilizarem dados entomologicos como a base

de seus parametros. Este fato constitui o maior obstaculo ao

seu emprego sistematico em programas de controle de malaria,

uma vez que seu uso passa a ser limitado pelas dificuldades

intrinsecas a obtencao de dados entomologicos confiaveis.

0 advento de metodos sorologicos para malaria, a-

plicaveis em larga escala a partir dos anos sessenta, permi-

tiu uma nova abordagem na construcao de modelos matematicos

para o estudo epidemiologic© do paludismo.

Drapper foi o primeiro a utilizar dados de inque-

rito sorologico transversal, por faixa etaria, para estimar

a taxa de inoculacao em malaria (DRAPER ). Para o desenvol

vimento deste modelo, utilizou metodos descritos anterior-

mente no estudo de arboviroses (PETO90, SMITH105).

Neste modelo, considera-se que a transmissao de

malaria em area endemica e constante e homogenea e que, uma

vez infectado, o individuo permanece sorologicamente posi-

tivo.

0 modelo e bastante simples e prediz que se os da

dos de um estudo sorologico transversal, estratificados por

idade, forem dispostos em uma escala monologaritimica in-

vertida, contra a idade, o resultado sera uma reta passando

pela origem. 0 coeficiente de inclinacao desta reta foi de-

nominado R e representa a probabilidade de um individuo ser

infectado em um ano, ou seja, a taxa de infeccao anual

(DRAPER35).
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As suposicoes de constancia e homogeneidade na

transmissao de malaria em uma determinada area, implicam em

considerar uma situacao estacionaria dificilmente aceitavel,

a nao ser que se refira a intervalos de tempo muito curtos,

da ordem de alguns dias, que nao poderiam ser medidos a par

tir de dados sorologicos estratificados etariamente.

Uma equipe de pesquisadores holandeses, chefiada

por Meuwissen, trabalhando nas condicoes propostas inicial-

mente por Drapper e colaboradores, desenvolveu uma serie de

trabalhos que incorporaram as nocoes da variacao temporal na

transmissao de malaria e do fenomeno de perda de imunidade

na populacao exposta (MEUWISSEN73'74).

Este desenvolvimento foi apresentado em sua forma

.mais completa em 1981, em uma tese intitulada "A Mathema

tical-Statistical Model for the Analysis of Cross-Sectional

Serological Data with Special Reference to the Epidemiology

of Malaria", defendida por van Druten na Universidade Cato-

lica de Nijmegen, Holanda (DRUTEN38).

0 objetivo deste trabalho e estimar a forca de in

feccao da malaria, definida como o numero medio de inocula-

Coes/habitante/ano, a partir de dados de inquerito sorologi

co transversal, estratificados por faixa etaria (DRUTEN38,

MEUWISSEN74).

Considera-se que os individuos da populacao estao

expostos a um risco, dependente do tempo, de contrair uma

infeccao paludica. 0 evento aleatorio basico que determina a

infeccao e a ocorrencia de uma inoculacao.
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Uma inoculacao e definida como a introducao no or-

ganismo, pela populacao de anofelineos local, de uma quanti

dade de esporozoitas suficiente para induzir parasitemia em

individuo previamente nao infectado, independentemente da

situacao paludica do receptor (DRUTEN38).

A hipotese, inicialmente formulada por Drapper e

colaboradores (DRAPER ), de que o teste sorologico e capaz

de diferenciar os individuos que receberam pelo menos uma i-

noculacao dentre a populacao e mantida (DRUTEN38).

As suposicoes iniciais relativas a ocorrencia de

uma inoculacao sao:

1- Em qualquer intervalo de tempo considerado existe uma

probabilidade positiva de ocorrer uma inoculacao.

2- Nao existem inoculacoes simultaneas, ou seja, em interva-

los de tempo suficientemente pequenos ocorre somente uma

inoculacao.

3- 0 numero de inoculacoes recebidos em intervalos de tempo

distintos e estatisticamente independente; e a probabilidade

de sua distribuicao entre estes intervalos pode variar.

4- Os individuos da populacao estao expostos ao mesmo risco

de receber uma inoculacao. A populacao e, portanto, homoge-

nea em relacao a transmissao de malaria (DRUTEN38).

As tres primeiras condicoes definem o risco tempo-

dependente de ocorrer uma inoculacao como um processo de

Poisson nao estacionario (ARFKEN3, PAPOULIS88).

0 primeiro passo para a aplicacao deste modelo e o

ajuste dos dados sorologicos a uma funcao continua no tempo.
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A funcao escolhida por van Druten e a "spline cubica" (TUR

NER111) .

A funcao X (t)equivale ao numero medio (ou espera-

do) de inoculacoes ocorridas por habitante/ano, t anos antes

da data do estudo, descrevendo assim o comportamento tempo

ral da transmissao de malaria, e e definida de acordo com a

seguinte equacao diferencial:

X(t) = dv(t)/dt, (1.20)

onde v (t) representa o numero medio (total) de inoculacoes

por habitante ocorrido anteriormente ao estudo (DRUTEN38) .

Ainda neste estudo van Druten apresenta, em uma a-

bordagem qualitativa, uma funcao teorica de correcao da va

riacao temporal da funcao de transmissao x (t)/ relacionada

ao fenomeno de perda de imunidade (DRUTEN ).

Tivemos a oportunidade de testar o modelo proposto

por van Druten, aplicando-o aos dados de um inquerito soro

logico transversal, etariamente estratificado, coletados por

nos em 1985 no Parque Indigena do Xingu. Deste teste resul-

tou a impressao de que a dependencia etaria na transmissao

da malaria pode ser, por vezes, mais importante que a sua

variacao temporal (BURATTINI22'23'24).

Do exposto acima, fica qlara a oportunidade para o

desenvolvimento de novos modelos matematicos sobre transmis

sao de malaria, baseados em dados de inqueritos sorologicos

transversals, que analisem a sua variacao etaria e temporal
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e que lidem quantitativamente com o fenomeno da perda de i-

munidade decorrente da ausencia de novas exposicoes ao plas

modio.
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II- OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho e a

proposicao de um novo modelo de analise matematica da trans

missao de malaria, baseado em dados de inquerito sorologico

transversal agrupados por faixa etaria.

0 modelo proposto visa especificamente a:

1- Estimar estocasticamente a variacao etaria ou temporal da

taxa de inoculacao ou seja, o numero medio de inoculacoes/

habitante/ano; e a taxa de decaimento populacional da imuni

dade para malaria.

2- Determinar, atraves de um modelo compartimental com os

parametros citados acima, a dinamica do comportamento etario

da populacao estudada em relacao a malaria.

3- Testar o modelo frente a populacoes bem conhecidas quanto

a situacao paludica.

4- Propor uma extensao teorica que descreva matematicamente

o fenomeno da aquisicao e decaimento da imunidade em

malaria.

5- Propor um modelo alternativo que leve em conta, simulta-

neamente, a dependencia etaria e temporal na transmissao de

malaria.
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III- MATERIAL E METODOS

III-l- MODELO MATEMATICO

O modelo proposto baseia-se no tipo classico

de modelos compartimentais, Susceptiveis - Infectados - Re-

cuperados (S-I-R) (BAILEY7), incorporando elementos determi-

nisticos e estocasticos.

0 dado experimental basico, a partir do qual se

desenvolve a analise matematica, e a proporcao de individuos

com anticorpos para malaria, detectavel atraves de inquerito

sorologico transversal estratificado por faixa etaria, dora-

vante designada por (P+).

0 modelo pretende estimar, a partir da proporcao

de soropositivos (P+), a forca de infeccao relacionada a i-

dade e ao tempo, que em malaria corresponde a classica taxa

de inoculacao h(t,a) (MACDONALD51'58). Fundamentalmente,

h(t,a) significa o numero medio de inoculacoes que um indi

viduo de idade a recebe, no instante t.

A taxa de inoculacao sera entao utilizada em uma

estrutura compartimental visando a determinacao da dinamica

do comportamento etario da malaria na populacao.

Uma inoculacao e aqui definida da mesma maneira

que no trabalho de van Druten (DURTEN38) , ou seja: inocula

cao e a introducao no organismo humano, atraves de picadas
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da populacao de anofelineos local, de uma quantidade de es

porozoitas suficiente para induzir parasitemia em individuo

previamente nao infectado.

Neste modelo, assim como em alguns trabalhos ante-

riores (BURATTINI23'25, DIETZ34, DRAPER35, DRUTEN38, NEDEL-

MAN ), a etapa do ciclo biologico dos plamodios que ocorre

nos vetores nao e considerada.

Para que se possa estimar a taxa de inoculacao em

malaria a partir da proporcao de soropositivos com a idade e

necessario definir uma serie de premissas relativas a ocor

rencia e ao efeito que uma inoculacao com plasmodios tem nos

individuos da populacao, resultando na curva de soropositi

vos observada.

III-l-l- SUPOSigOES INICIAIS

0 evento aleatorio basico considerado e a

ocorrencia de uma inoculacao, conforme definido acima. Como

em trabalhos anteriores (BURATTINI23'25, DRAPER35, DRUTEN38,
op ,

NEDELMAN ), supoe-se que a probabilidade de ocorrer uma l-

noculacao distribui-se como um processo de Poisson nao-esta-

cionario (ARFKEN3, PAPOULIS88). Desta maneira devemos consi-

derar que:

a) a probabilidade de ocorrer uma inoculacao e sempre posi-

tiva, em qualquer intervalo de tempo;

b) nao existem inoculacoes simultaneas;

c) o numero de inoculacoes recebidos em diferentes interva-
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los de tempo e estastisticamente independente; e a probabi

lidade de sua distribuicao nestes intervalos pode variar.

Do exposto acima fica clara a nocao da variacao

temporal na transmissao paludica. Na realidade porem, o ris

co de um individuo exposto receber uma inoculacao e depen

dente tanto da epoca que se considera, quanto da idade do

mesmo (BURATTINI22'23'24'25, CARNEVALE26, CLYDE29, MUIRHEAD-

THOMSON80, NEDELMAN82).

No entanto, em varias regioes endemicas, uma ou

outra das dependencias acima pode ser desprezada. Assim,

quando a transmissao de malaria nao variar significativamen-

te no periodo de tempo correspondente a maior faixa etaria

incluida no estudo, considera-se gue a situacao da transmis

sao paludica e de equilibrio, e o efeito da variacao tempo

ral na mesma pode ser negligenciado (MERLIN68, MOLINEAUX76).

Por outro lado, existem tambem situacoes em que a

variacao temporal na transmissao e de tal ordem que a depen

dencia etaria da mesma pode ser desprezada (BRUCE-CHWATT15).

Neste trabalho analisaremos os dados de tres areas endemicas

com comportamento distintos, e que exemplificam as situacoes

descritas acima.

No ultimo capitulo apresentaremos, a titulo de su-

gestao para pesquisas futuras, um modelo teorico que permita

estudar simultaneamente a variacao temporal e etaria na

transmissao da malaria.

E premissa essencial, no tipo de analise proposto,

aceitar que o teste sorologico e suficiente para distinguir,
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na populacao estudada, aqueles individuos que receberam pelo

menos uma inoculacao. Portanto, e para fins de simplificacao

da analise, consideramos arbitrariamente que a sensibilidade

e especificidade dos testes sorologicos empregados sao

absolutas, ou seja, equivalentes a cem por cento. As impli

cates desta suposicao, com suas limitacoes, serao discuti-

das posteriormente.

Outro fator de fundamental importancia a ser con-

siderado nesta analise e a maneira pela qual os individuos,

uma vez expostos a malaria, adquirem anticorpos em nivel su

ficiente para a deteccao pelos testes sorologicos habitu-

ais. A perda natural desta imunidade, decorrente da ausen

cia de reexposicoes ao plasmodio, deve ser igualmente consi-

derada.

Devido a falta de trabalhos experimentais que des-

crevam a dinamica do processo de aquisicao e perda de anti

corpos para malaria, e pela imposicao pratica de simplicida-

de requerida para um modelo poder ser aplicado, consideramos

neste estudo a aquisicao de imunidade para malaria de uma

perspectiva populacional.

Nesta perspectiva, a suposicao de um modelo mar-

coviano (ARFKEN3, PAPOULIS88) para a aquisicao da imunidade,

onde somente a ultima inoculacao determina a resposta soro-

logica*positiva, sempre no mesmo nivel, parece-nos a mais a-

dequada como uma primeira aproximacao. Assim, apos a ultima

inoculacao, os individuos da populacao tornam-se igualmente

imunes, nao importa qual tenha sido a experiencia individual
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previa com malaria. Este modelo ja foi anmteriormente utili-

zado por diversos autores (ARON4'5'6, BURATTINI23'25, DRA

PER35, DRUTEN38).

O decaimento da imunidade e tambem considerado co

mo uma funcao populacional. Deste modo, supoe-se que a fra-

Cao de soropositivos na populacao decai exponencialmente com

o aumento no intervalo de tempo decorrido apos a ultima ino

culacao. A funcao descrita acima pode ser considerada como

uma aproximacao do conceito de meia-vida aplicado ao

processo de decaimento coletivo de imunidade.

No final deste trabalho apresentaremos uma exten

sao teorica, nao marcoviana, que visa tratar quantitativa

mente os aspectos da aquisicao e perda de imunidade em mala

ria, relacionados a experiencia individual efetiva com

plasmodios.

III-1-2- ESTRUTURA COMPARTIMENTAL

No modelo proposto, a populacao e subdividida

em quatro compartimentos, a saber: susceptiveis, infectados

mas ainda soronegativos, infectados soropositivos e imunes.

O termo infectado e usado para designar os individuos com

parasitemia detectavel no momento do exame; os individuos

soropositivos sem parasitemia sao designados "imunes". Os

compartimentos descritos acima sao respectivamente represen-

tados pela notacao X(t,a); Y(t,a); Y'(t,a) e Z(t,a).

Assim, a soma dos compartimentos Y(t,a) e Y'(t,a)
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representa o indice parasitario por idade, ou a proporcao de

individuos com parasitemia, para cada faixa etaria na popu

lacao; por outro lado, a soma dos compartimentos Y'(t,a) e

Z(t,a) representa a fracao da populacao com anticorpos para

malaria detectaveis no momento do exame, ou seja, a curva e-

taria de soroprevalencia. A figura (3) mostra o diagrama de

blocos que representa a estrutura compartimental proposta.

A dinamica do modelo pode ser descrita pelo se-

guinte sistema de equacoes diferenciais parciais:

3X/3t+3X/3a = -h(t,a)X(t,a)+rY(t,a)+y Z(t,a)

3Y/3t+3Y/3a = h (t,a)X(t, a)- (r+ 5) Y (t,a)

3YV3t+3Y'/3a = 6 Y(t,a)- <PY» (t,a)

3Z/3t+3Z/3a = 9 Y'(t,a)- Yz(t,a)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

onde h, r, 5 , <p e y representam as taxas de transicao entre

os compartimentos. Dependendo da area estudada, pode-se des-

prezar as derivadas parciais para o tempo ou para a idade,

conforme foi ressaltado nas suposicoes iniciais.

As equacoes acima descrevem a dinamica da aquisi

cao de malaria e sua imunidade na populacao. A taxa de recu

peracao espontanea (r) e as taxas de transicao 6 e 9 foram

arbitrariamente consideradas constantes. Os motivos e as li-

mitacoes desta suposicao serao discutidos posteriormente.

As taxas de inoculacao (h(t,a)) e de perda de imu

nidade ( y(t,a)) sao deduzidas matematicamente, a partir das

suposicoes estabelecidas inicialmente.
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FIGURA 3-. Diagrama de Blocos que representa a estrutu

ra compartimental proposta, 1989.
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Como pode ser visto no sistema de equacoes dife-

renciais apresentado, considera-se ainda que a populacao

hospedeira esta em equilibrio, e que a taxa de mortalidade

especifica para malaria pode ser desprezada.

III-1-3- DEDUgAO da TAXA de INOCULACAO (h(t,a))

Na deducao da taxa de inoculacao (h(t,a)), apre-

sentada a seguir, consideramos a variacao temporal negligen-

ciavel. A analise, contudo, e valida tambem para aquelas si

tuacoes em que a variacao etaria pode ser desprezada

Considerando que as inoculacoes ocorrem como um

processo de Poisson nao-estacionario (PAPOULIS88, TURNER111)

a probabilidade de receber pelo menos uma inoculacao ate a

idade a e dada pela formula:

P(n=1)'a =1-exp[ -Jh(s)ds] (3.5)

Supondo que a fracao da populacao com idade a no

momento do estudo sorologico transversal, recebeu uma inocu

lacao no intervalo entre a1 e da1, com uma probabilidade de-

"termiriada" pela distribuicao de Poisson para inoculacoes:

h(a')da' (3.6)

e que a probabilidade de nao ter recebido qualquer outra

inoculacao entre a'+da' e a e dada pela formula:
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exp[ -J h(s)ds] =exp[ -v(a) +v(a')] (3.7)
a'

segue-se que a probabilidade de ter tido a ultima inoculacao

entre a• e a'+da' e:

h(a' )da'exp[-v(a) + v(a*)] (3.8)

A probabilidade de ainda ter anticorpos detecta-

veis na idade a. tendo recebido a ultima inoculacao entre a'

e a'+da' e:

h(a')da'exp[-v(a) + v(a')]f(a-a•) (3.9)

onde f(a-a') e a funcao que descreve a perda populacional de

anticorpos para malaria, considerada neste estudo conforme

descrito no iteirf III-l-l, como tendo a seguinte forma:

f(a-a« ) = exp[-(1/x)(a-a')] (3.10)

onde x e uma constante equivalente ao tempo medio da perma-

nencia de"anticorpos para malaria na populacao. Desta manei

ra, f(a-a') significa a proporcao de individuos que ainda

tem anticorpos detectaveis para malaria, decorrido o inter

valo a-a' da ultima inoculacao.

Assim, na ausencia de uma inoculacao, ocorre uma

queda progressiva nos niveis de anticorpos para malaria; e a
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proporcao de soropositivos na populacao decai exponencial-

mente, com o aumento do intervalo de tempo decorrido apos a

ultima inoculacao.

Portanto, a probabilidade de um individuo de idade

a ser soropositivo no momento do estudo sorologico trans

versal e:

a

P+(a)= Jh(a')da'exp[-v(a) +v(a«)]f(a-a') (3.11)
0

Esta e uma eguacao integral de Volterra de segunda

ordem para h(a) (ARFKEN3). Conhecendo-se P+(a), atraves do

estudo sorologico transversal, h(a) pode ser calculado uma

vez que se determine f(a-a').

Deve ser ressaltado o fato, implicito na equacao

(3.11), de se supor que um individuo torna-se soropositivo

imediatamente apos receber uma inoculacao. Todavia, h(a)

calculado a" partir de (3.11) pode ser utilizado, como uma

primeira aproximacao, na estrutura compartimental proposta

no item III-1-2.

Assumindo que f(a-a') tem a forma apontada na

equacao (3.10) e denominando:

1/x = c, (3.12)

para efeito de simplificacao notacional temos, resolvendo

(3.11) para h(a):
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exp(v(a))exp(c(a))P+(a) =
a

Jh(a')exp(v(a'))da•exp(c(a')).
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(3.13)

Derivando ambos os lados da equacao (3.13) em relacao a

idade temos:

h(a)P+(a)+cP+(a)+dP+/da = h(a) , (3.14)

e, portanto,

h(a) = [(P+(a)/x)+(dP+(a)/da)]/[1 - P+(a)] (3.15)

Com esta solucao analitica, e dispondo-se de uma

curva de soropositivos em relacao a idade, pode-se usar h(a)

como a primeira taxa de transicao no modelo compartimental

proposto.

III-1-4- DEDUCAO da TAXA de PERDA de IMUNIDADE (y (a))

Considerando a equacao (3.11) que descreve a pro

porcao de soropositivos na idade a, a proporcao de indivi

duos que ainda sao soropositivos na idade a-dx e:

a

J h(a')da'exp[-v(a)+v(a,)]f(a-a'-dx) (3.15)
0

Note-se que o termo exponencial garante a nao ocorrencia de

uma inoculacao no intervalo infinitesimal dx, uma vez que
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este corresponde a um instante de tempo entre a1 e a.

A proporcao de individuos que deixam de ser soro

positivos no intervalo a-dx e:

a

- J h(a')da'exp[-v(a)+v(a')][df/da]dx (3.16)
0

Portanto, a taxa pela qual os individuos deixam o

compartimento dos imunes (Z(t,a)) entre a-dx e a e:

-J h(a')da'exp[-v(a)+v(a'][df/da]dx
ydx = 0 —

(3.17)

J h(a')da,exp[-v(a)+v(a']f(a-a')

Resolvendo a equacao (3.17) para f(a-a') como em

(3.10), temos:

Ydx = 1/x dx, ou Y = 1/T • (3.18)

A equacao (3.17) pode ser resolvida para outras

formas de f(a-a'). 0 resultado acima e compativel com a sim-

plicidade do modelo marcoviano de imunidade assumido neste

trabalho. No capitulo final desta monografia, .proporemos um

modelo mais realistico e complexo para a dinamica de imuni

dade em malaria.
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III-2- TESTE do MODELO MATEMATICO PROPOSTO

No intuito de se checar a capacidade de des-

cricao da dinamica da transmissao de. malaria e a confiabili-

dade do modelo proposto, utilizamos dados de inqueritos epi

demiologicos de tres areas endemicas distintas, com compor

tamento de transmissao paludica diferente.

0 primeiro passo para a aplicacao do modelo con-

siste no ajuste dos dados do inquerito sorologico transver

sal, estratificado por faixas etarias, a uma funcao continua

para a idade.

0 resultado obtido, uma curva etaria de soroposi

tivos, e entao utilizado na formula (3.15) para calculo de

h(a). 0 tempo medio t de permanencia de anticorpos na popu

lacao foi definido arbitrariamente como sendo de dez anos.

A funcao, continua na idade, de ajuste dos dados

sorologicos, foi escolhida com o auxilio do programa de ana-

is

lise estatistica de dados MINITAB . A formula geral para es

ta funcao segue a forma de uma logistica (BAILEY ), podendo

ser descrita como:

P+(a) = bQ + bx(T) + b2(T)2 + b3(T)3, para T>0, (3.19)

onde T pode ser tanto a medida simples da unidade de tempo

(t) ou idade (a) utilizada, como o logaritimo neperiano (In)

desta unidade, dependendo da area estudada.
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A significancia estatistica deste ajuste foi de-

.2V terminada, calculando-se o (\ ) para os valores do ajuste e

dos dados do inquerito sorologico considerado.

A curva etaria de soropositivos, obtida a partir da funcao

de ajuste escolhida, e os valores de h(a) correspondentes,

'T
^•I foram calculados na planilha eletronica de dados LOTUS 1-2-

3R.

A seguir, aplicamos os valores de h(a) e y (a) , o-

^f| btidos conforme descrito acima, e os de r(a) , 6 (a) e <P (a) ,

definidos arbitrariamente, no sistema de equacoes diferenci-

ais proposto.

Para simular numerica e iterativamente o sistema

de equacoes diferenciais que descreve a estrutura comparti

mental descrita, utilizamos um algoritimo Runge-Kutta de

^*| quarta ordem (TURNER111), em um programa elaborado por nos
•R

no ambiente do programa SOLVER . Conforme mencionado anteri-

ormente neste trabalho, dependendo da area considerada, uma

ou outra das dependencias temporais (idade ou tempo) foi

desprezada, o que reduz o sistema de equacoes diferenciais

7J parciais a um sistema ordinario.

) Nesta monografia analisaremos os dados relativos

ao sub-distrito Garki, estado de Kano, na regiao nordeste da

Nigeria e a ilha de Bioco, localizada a oeste da Baia de

Bonny, entre as republicas da Guine Equatorial e Camaroes,

j como exemplos de areas onde a variacao temporal na transmis-

w' sao paludica pode ser desprezada; e tambem os dados da ilha

I1

J
J

Mauricio, localizada no Oceano indico, na costa sudeste do
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continente africano, como exemplo de area onde a variacao e-

taria e negligenciavel.

III-2-1- SUB-DISTRITO GARKI, NIGERIA

No periodo entre setembro de 1969 e fevereiro

de 1976 desenvolveu-se, sob o patrocinio da Organizacao Mun

dial de Saude, um grande projeto de estudo e controle de ma

laria no sub-distrito de Garki, localizado no estado de Kano

na regiao nordeste da Nigeria. 0 resultado deste programa

foi publicado com o nome de Projeto Garki (MOLINEAUX76) .

A importancia deste projeto, e a sua repercussao

nos estudos epidemiologicos e de controle de malaria desen-

volvidos posteriormente, faz com que sua escolha para ilus-

trar um novo modelo seja praticamente obrigatoria.

0 sub-distrito Garki e uma regiao de planicie com

^1 altitude de aproximadamente guinhentos metros, sem superfi-

*\ cies de agua permanentes, com precipitacao anual media de

250-1000 mm , concentrados em quatro a cinco meses e vegeta-

Cao do tipo savana sudanesa (MOLINEAUX 6) .

A densidade populacional desta regiao e relativa-

mente alta e o nivel de transmissao de malaria pode ser

classificado entre hiper e holoendemicidade, ocorrendo im-

portante variacao sazonal e espacial na transmissao. Os

principals vetores sao o A.aambiae e o A.funestus (MOLI

NEAUX76) .

Nesta area, antes do projeto Garki, nao foram ado-
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tadas medidas de controle de malaria, e a situacao media de

^ transmissao paludica pode ser considerada como nao tendo so-

frido variacao significativa no periodo de tempo correspon-

> \ dente a maior faixa etaria estudada (DIETZ34, MOLINEAUX76)

^ 4 logico transversal numero 2, correspondente ao periodo ante-

/ J rior a adocao das medidas de controle, e disponiveis nas re-

Analisamos os dados referentes ao inguerito soro-

acoes de imunofluorescencia indireta e hemaglutinacao passi-

,) va, realizadas com antigenos de P. falciparum (BROGGER13, MO-
,)

)

'S Utilizamos as curvas de soroprevalencia obtidas

"^ com os dois testes sorologicos acima, considerando-se res-
w)
) pectivamente os titulos de 1/20 e 1/16 como limiares de po-

^ sitividade. Isto permitiu estudar o possivel efeito da supo-

a sicao inicial de sensibilidade absoluta sobre a taxa de ino-

w) culacao estimada, para as duas reacoes.

^) III-2-2- ILHA de BIOCO, GUINE EQUATORIAL

Z>
J

} Escolhemos os dados publicados por Merlim e

w' colaboradores referentes a um levantamento epidemiologic© de

i>
^P| o problema do aparecimento de quimio-resistencia a cloroqui-

Z>
) Este estudo foi selecionado para teste de nosso

LINEAUX76).

paludismo realizado na baia de Bonny, em 1986, para estudar

na em cepas locais do P.falciparum (MERLIN00).

modelo por ter sido realizado, em parte, em area endemica de

malaria onde nunca foram adotadas medidas de controle e por
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dispor dos dados de soroprevalencia e do indice parasitario,

etariamente bem estratificados, coletados da mesma populacao

s imultaneamente.

A baia de Bonny localiza-se ao fundo do golfo de

Guine, com latitude norte entre 3,5° e 4,5°, sendo limitada

a leste pela costa de Camaroes entre a fronteira com a Nige

ria e o estuario do rio Wouri, e a oeste pela ilha de Bioco,

que faz parte da porcao insular da Guine Equatorial.

A ilha de Bioco e uma ilha de relevo vulcanico com

cinquenta mil habitantes, onde se localiza a capital da Gui

ne Equatorial, Malabo. 0 clima da regiao e do tipo eguato-

rial,. com precipitacao anual media entre 2000-10000 mm3 sem

uma estacao seca definida. A vegetacao predominante e do ti

po floresta tropical umida. A populacao da ilha e predomi-

nantemente rural e semi-rural, com atividade economica uni-

camente agricola (MERLIN68).

Nesta localidade nunca foram adotadas medidas de

controle de malaria de maneira sistematica e a populacao

praticamente nao se utiliza de drogas anti-paludicas, o que

contrasta fortemente com a faixa litoranea da porcao con

tinental da baia de Bonny, caracterizada por ter populacao

eminentemente urbana, com economia industrial, onde o habito

da auto-medicacao e bastante difundido e existe um programa

de controle de malaria em atividade (MERLIN68).

Os autores utilizaram a reacao de imunofulorescen-

cia indireta com antigenos de P.falciparum, e definiram o

titulo de 1/100 como limiar de positividade. 0 limite etario
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superior do estudo corresponde a quinze anos (MERLIN68) .

Utilizamos nesta monografia somente os dados refe

rentes a ilha de Bioco, onde a variacao temporal na trans

missao de malaria pode ser neglicenciada.

III-2-3- ILHA MAURICIO

0 terceiro conjunto de dados sorologicos uti

lizado por nos para teste do modelo proposto corresponde ao

levantamento soroepidemiologico de malaria realizado na ilha

Mauricio em 1972 por Bruce-Chwatt e Draper (BRUCE-CHWATT15) .

A ilha Mauricio, localizada no Oceano indico, na

regiao sudeste do continente africano, ao largo da ilha de

Madagascar foi escolhida como exemplo da situacao em que a

variacao temporal da transmissao paludica e tao acentuada

que torna negligenciavel o risco etario da mesma.

A malaria foi introduzida na ilha Mauricio no fim

do seculo XIX, atraves de trabalhadores imigrantes. Os prin

cipals vetores eram o A.qambiae e o A.funestus levados por

navios provenientes do continente africano. Apos a sua in

troducao, a malaria tornou-se endemica na ilha, provocando

epidemias recorrentes com grande dano a populacao local

(BRUCE-CHWATT15).

Sir Ronald Ross visitou a^ilha em 1907, reconheceu

os niveis de transmissao paludica e elaborou um programa de

controle de malaria que foi seguido por quarenta anos com

resultados significativos (BRUCE-CHWATT15, ROSS97).



54

\ A partir de 1949 iniciou-se um programa piloto de

Y
w erradicacao de malaria baseado no uso sistematico de inseti-
v;:
%K cidas de acao residual que perdurou ate 1958. 0 inicio da

^.vr decada de sessenta caracterizou-se por um aprimoramento dos

^V servicos de vigilancia epidemiologica visando a deteccao de

y£ focos residuais de transmissao (BRUCE-CHWATT"1"3) .

n
1.)|| foi o reconhecimeto da existencia de um nivel de transmissao

I

0 resultado desta melhor vigilancia epidemiologica

de malaria maior do que se supunha, e consequentemente a

retomada do programa de rociamento. 0 ultimo caso autoctone

jf'•/, de malaria registrado ocorreu em 1968, guando a ilha inteira
)S

J
) vantamento epidemiologico de paludismo (BRUCE-CHWATT15) . Foi

J)
^)
) matematica para inqueritos soroepidemiologicos de malaria

%^ proposto por Draper e Voller em 1972 (DRAPER35).

^) este da ilha, foi o mais cuidadosamente estudado por ter ti-

^) permanecido mais tempo como area endemica de malaria; e por

w>

J>

entrou na fase de manutencao da campanha de erradicacao de

malaria. Em 1972, tres anos apos o ultimo caso autoctone,

considerou-se a malaria erradicada da ilha Mauricio (BRUCE-

jg;- CHWATT15) .

%
§ ter sido a primeira vez que se demonstrou a erradicacao de

Este trabalho tem grande interesse historico por

malaria em um pais africano, e por ter sido tambem o primei

ro a utilizar exclusivamente um teste sorologico em um le-

tambem o primeiro trabalho a utilizar o modelo de analise

0 distrito Black River, localizado na costa sudo-

do os maiores niveis de endemicidade no passado; por ter
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ainda se detectar, na ocasiao do estudo soroepidemiologico,

focos de A.aambiae. Os autores utilizaram a reacao de imuno

fluorescencia indireta, com antigenos de P.falciparum, e li

miar de positividade definido pelo titulo de 1/16 (BRUCE-

CHWATT15) .

Este trabalho foi escolhido como exemplo de apli-

cacao do novo modelo de analise matematica gue estamos pro

pondo, em areas onde a variacao etaria pode ser desprezada.

Utilizamos nesta analise somente os dados referentes ao dis-

trito Black River.
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IV- RESULTADOS

IV-1- SUB-DISTRITO GARKI, NIGERIA

Conforme mencionado acima, o primeiro passo

da analise consiste no ajuste dos dados sorologicos a uma

funcao continua para a idade. Tal funcao, para os dados da

area de Garki, e definida de duas maneiras, conforme se con-

sidere as reacoes de hemaglutinacao passiva ou de imunofluo

rescencia indireta.

Assim, para a reacao de hemaglutinacao passiva,

temos:

ln((l-p)/p) = b0+b1ln(a)+b2(ln(a))2+b3(ln(a))3, (4.1)

onde p representa a proporcao de soropositivos (P+(a)), b^

os parametros de ajuste e a deve ser necessariamente maior

que zero.

Para os dados relativos ao teste de imunofluores

cencia indireta b3 e igual a zero, e a funcao de ajuste pas-

sa a ter a forma:

P+(a) = bQ+b1ln(a)+b2(ln(a))2, para a>0. (4.2)

Os valores dos parametros de ajuste e a correlacao
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'^, estatistica da curva obtida com os dados experimentais podem

ser vistos respectivamente nas tabelas (2) e (3) , para os

testes de imunofluorescencia indireta e hemaglutinacao pas

siva. As figuras (4) e (5) mostram a acuracia do ajuste ob

tido para os mesmos testes.

0 proximo passo corresponde ao calculo da taxa de

inoculacao por idade (h(a)), atraves da equacao (3.15) apli

cada a curva ajustada da proporcao etaria de soropositivos.

Os resultados deste procedimento para os testes de

imunofluorescencia indireta e hemaglutinacao passiva podem

ser vistos respectivamente nas tabelas (4) e (5), e nas fi

guras (6) e (7). As demais taxas de transicao inter-compar-

timentais (r, fie?) foram arbitrariamente consideradas cons-

tantes, e seus valores podem ser encontrados na tabela (10).

A seguir, com os valores de h(a) calculados e de

Y(a) obtido atraves da equacao (3.18) com a suposicao es-

tabelecida para o tempo de permanencia de anticorpos, resol-

ve-se o sistema de equacoes diferenciais proposto.

Os resultados desta simulacao, obtidos com h(a)

calculado respectivamente para os testes de imunofluorescen

cia indireta e hemaglutinacao passiva, podem ser vistos nas

figuras (8) e (9).

A comparacao entre os resultados da simulacao e os

dados experimentais, para as curvas etarias da soroprevalen

cia e do indice parasitario, e mostrada respectivamente nas

figuras (10) e (11) para a reacao de imunofluorescencia in

direta. As figuras (12) e (13) mostram os mesmos resultados

i

^
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para a reacao de hemaglutinacao passiva

%
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TABELA 2- Resultado do ajuste dos dados sorologicos a funcao

continua com a idade, reacao de imunofluorescencia

indireta, Garki, 1989.

IDADE PT CALCULADO P"1" OBSERVADO (RESIDUO)

2.5 0.987575

6.5 0.991104

14 0.991480

24 0.990435

36 0.988936

1.00 1.544*10

1.00 7.914*10

1.00 7.259*10

1.00 9.149*10

1.00 1.224*10

-4

-5

-5

-5

-4

1 = 5.20*10

2 _
= 5.20*10

-4 p < 0.0001

>ARAMETRO VALOR DESVIO PADRAO

bo 0.981 0.002007

bl 0.00888 0.000601

bo -0.00186 0.000034

r = 1.00

-4
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to 15 20 25 30 35 40

IDADE (anos)

tA 4- Ajuste dos dados do inqerito sorologico transversal a uma

fungao continua com a idade, reagao de imunofluorescencia

indireta, sub-distrito Garki, Nigeria, 1989.
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10 15 2Q 25 SO

IDADE (anos)

55 40

5- Ajuste dos dados do inqerito sorologico transversal a uma
fungao continua com a idade, reagao de hemaglutinagao pas
siva, sub-distrito Garki, Nigeria, 1989.
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a£l*A 4" Valores da proporcao de soropositivos (P+(a)), ajusta-

dos por idade, e das respectivas taxas de inoculagao

(h(a)), calculados para a reacao de imunofluorescen

cia indireta, sub-distrito Garki, Nigeria, 1989.

IDADE P+(a) h(a)

1 0.981 5.630526

2 0.986261 7.408154

3 0.988510 8.742852

4 0.989735 9.733206

5 0.990473 10.45817

6 0.990939 10.97762

7 0.991236 11.33794

8 0.991422 11.57530

9 0.991531 11.71794

10 0.991585 11.78787

11 0.991598 11.80219

12 0.991580 11.77417

13 0.991539 11.71414

14 0.991480 11.63009

15 . 0.991407 11.52826

16 0.991322 11.41347

17 0.991228 11.28947

18 0.991127 11.15918

19 0.991020 11.02486

20 0.990909 10.88827
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21 0.990794 10.75077

22 0.990677 10.61340

23 0.990556 10.47695

24 0.990435 10.34204

25 0.990311 io.20912

26 0.990187 10.07852

27 0.990062 9.950502

28 0.989937 9.825216

29 0.989811 9.702781

30 0.989685 9.583260

31 0.989560 9.466682

32 0.989434 9.353051

33 0.989309 9.242345

34 0.989184 9.134528

35 0.989060 9.029552

36 0.988936 8.927358

37 0.988812 8.827881

38 0.988690 8.731052

39 0.988568 8.636798

40 0.988446 8.545043

os valores de P+(a) e de h(a) foram calculados para inter
valos etarios equivalentes a 0.05 anos.
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6- Taxa de inoculacao por idade (h(a)). Calculada com os dados

da reacao de imunofluorescencia indireta, sub-distrito Garki,

Nigeria, 1989.
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5- Valores da proporcao de soropositivos (P+(a)), ajusta-

dos por idade, e das respectivas taxas de inoculacao

(h(a)), calculados para a reacao de hemaglutinacao pas

siva, sub-distrito Garki, Nigeria,•1989.

IDADE P+(a) h(a)

w JjM -T l 0.798991 0.999130

0.870137 0.997942

Sj8§'1 3 0.900950 1.136051

C 0.918698 1.303232

1 5 0.930418 1.477553
tS^M-'

jwfc 0.938814 1.652441

v 7 0.945165 1.825575

8 0.950160 1.996105

9 0.954206 2.163770

mm
10 0.957559 2.328550

W*-J1 11 0.960389 2.490536

3 12 0.962815 2.649861

♦H 13 0.964919 2.806671

«.)g 14 0.966765 2.961113

J>|
Jll 15 0.968400 3.113330

Ji 16 0.969858 3.263451

^1 17 0.971168 3.411601

18 0.972353 * 3.557891

19 0.973430 3.702424

w> 20 0.974414 3.845295

*>'.
»>
_>
^>
•>
^
^
^>
^
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21 0.975317 3.986591

22 0.976149 4.126390

23 0.976919 4.264768

24 0.977633 4.401790

25 0.978298 • 4.537519

26 0.978918 4.672012

27 0.979499 4.805324

28 0.980044 4.937502

29 0.980556 5.068594

30 0.981038 5.198641

31 0.981494 5.327685

32 0.981925 5.455761

33 0.982333 5.582906

34 0.982720 5.709153

35 0.983088 5.834531

36 0.983439 5.959070

37 0.983773 6.082798

38 0.984092 6.205740

39 0.984396 6.327921

40 0.984687 6.449363

os valores de P+(a) e de h(a) foram calculados para inter
valos eta'rios equivalentes a 0.05 anos.
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s

IDADE (anos)

FIGURA 7- Taxa de inoculagao por idade (h(a)). Calculada com os dados
da reagao de hemaglutinagao passiva, sub-distrito Garki, Ni
geria, 1989.



/IwlGURA 8- Estimativa do comportamento etario das varias fragoes da po-
. --M pulagao em relagao a malaria. Simulagao obtida, segundo o mo

delo proposto, com os dados da reagao de imunofluorescencia

indireta, sub-distrito Garki, Nigeria, 1989/

nsusceptiveis; +infectados soro-negativos;Oinfectados soro

positivos;^ imunesjx soroprevalencia (total);v indice para

sitario (total).
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Estimativa do comportamento etario das varias fragoes da popu-
lagao em relagao a malaria. Simulagao obtida, segundo o modelo
proposto, com os dados da reagao de hemaglutinagao passiva,
sub-distrito Garki, Nigeria, 1989.

•susceptiveis; 4- infectados soro-negativos; 0 infectados so-

ro-positivos; A imunes; X soroprevalencia (total);v indice
parasitario (total).
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IGURA 10- Comparagao do resultado da curva etaria de soroprevalencia,
predita pelo modelo, com os dados experimentais; reagao de
imunofluorescencia indireta, sub-distrito Garki, Nigeria,
1989. (a linha continua representa a simulagao).
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1

IDADE (anos)

1 IGURA 11- Comparagao do resultado etario do indice parasitario, pre-

dito pelo modelo (linha continua), com os dados experimen

tais; reagao de imunofluorescencia indireta, sub-distrito

Garki, Nigeria, 1989.
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12- Comparagao do resultado etario da curva de soroprevalencia,
predita pelo modelo (linha continua), comr os dados experi
mentais; reagao de hemaglutinagao passiva, sub-distrito Gar
ki, Nigeria, 1989.
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FIGURA 13- Comparagao do resultado etario do indice parasitario, pre-
dito pelo modelo (linha continua), com os dados experimen
tais; reagao de hemaglutinagao passiva, sub-distrito Garki,
Nigeria, 1989.
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IV-2- ILHA de BIOCO, GUINE EQUATORIAL

A eguacao logistica de ajuste dos dados soro

logicos da ilha de Bioco corresponde a:

P+ = b0+b1ln(a)+b2(ln(a))2+b3(ln(a))3, (4.3)

73

onde In(a) corresponde ao logaritimo neperiano da idade, b^

aos parametros de ajuste, e a deve ser sempre maior gue ze

ro. A tabela (6) mostra os valores obtidos para b^ e a sig-

nificancia estatistica do ajuste obtido, e a figura (14)

mostra a acuracia deste mesmo ajuste.

Os resultados do calculo de h(a) com a curva de

soropositivos ajustada conforme (4.3), obtidos resolvendo-se

a equacao (3.15), podem ser vistos nas tabela (7) e figura

(15).

Y (a) tem valor igual ao utilizado para os dados

de Garki, uma vez que a duracao media de anticorpos foi

definida populacionalmente, com valor constante em qualquer

area endemica.

Os valores utilizados para as outras taxas de

transicao inter-compartimentais, definidos arbitrariamente,

sao mostrados na tabela (10).

Os resultados da simulagao, obtidos com o uso das

diversas taxas de transicao descritas acima, podem ser vis

tos graficamente na figura (16).
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Finalmente, as figuras (17) e (18) ilustram, res

pectivamente, a comparagao entre a simulagao e os dados ex

perimentais para as curvas etarias da soroprevalencia e do

indice parasitario.
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TABELA 6- Resultado do ajuste dos dados sorologicos a funcao

continua com a idade, reagao de imunofluorescencia

indireta, Ilha de Bioco, 1989.

IDADE

0.5

1.5

3.0

7.0

12.5

P+ CALCULADO

0.247945

0.399668

0.606527

0.825311

0.876578

P+ OBSERVADO (RESIDUO)

0.25 4.223*10

0.3913 7.002*10

0.6210 2.094*10

0.8150 1.063*10

0.8810 1.955*10

-6

-5

-4

-4

-5

Z = 4.10*10

2 _
6.96*10

-4 p < 0.0001

PARAMETROS VALOR DESVIO PAD

bo 0.305 0.02022

bl 0.190 0.01710

b2 0.125 0.03141

b-, -0.0438 0.01120

r = 0.994

-4
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IGURA 14- Ajuste dos dados do inquerito sorologico transversal a uma

fungao continua com a idade, reagao de imunofluorescencia

indireta, Ilha de Bioco, 1989.
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i£kA 7- Valores da proporcao de soropositivos (P+(a)), ajusta-

dos por idade, e das respectivas taxas de inoculacao

(h(a)), calculados para a reacao de imunofluorescen

cia indireta, Ilha de Bioco, Guine Equatorial, 1989.

IDADE P+(a) h(a)

1 0:305 0.317266

2 0.482168 0.382932

3 0.606527 0.413428

4 0.691930 0.455108

5 0.751981 0.506401

6 0.794785 0.562795

7 0.825311 0.618766

8 0.846768 0.668181

9 0.861327 0.705202

10 0.870514 0.725559

11 0.875438 0.727582

12 0.876923 0.712407

13 0.875598 0.683296

14 0.871953 0.644488

15 0.866371 0.600144

'*' os valores de P+(a) e de h(a) foram calculados para inter
valos etarios equivalentes a 0.05 anos.
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^jflGURA 15- Taxa de inoculagao por idade (h(a)). Calculada com os dados
da reagao de imunofluorescencia indireta, Ilha de Bioco,

Guine Equatorial, 1989.
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IDADE (anos)

iGURA 16- Estimativa do comportamento etario das varias fragoes da po-

pulagao em relagao a malaria. Simulagao obtida, segundo o mo

delo proposto, com os dados da reagao de imunofluorescencia

indireta, Ilha de Bioco, 1989.

D susceptiveis;+• infectados soro-negativos; 0 infectados so-

ro-positivos; A imunes; X soroprevalencia (total);v indice

parasitario (total).
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IGURA 17- Comparagao do resultado da curva etaria de soroprevalencia,
predita pelo modelo (linha continua), com os dados experi
mentais; reagao de imunofluorescencia indireta, Ilha de
Bioco, Guine Equatorial, 1989.
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15

^ SURA 18- Comparagao do resultado etario do indice parasitario, pre-
dito pelo modelo (linha continua), com os dados experimen

tais; reagao de imunofluorescencia indireta, Ilha de Bioco,

Guine Equatorial, 1989.
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IV-3- ILHA MAURICIO

Diferentemente das situagoes descritas acima, os

dados relativos a esta area serao utilizados para descrever

a variagao temporal, e nao etaria, na transmissao paludica.

Assim, o que se pretende e verificar se a curva da

taxa de inoculagao (h(t)) obtida comporta-se, em relagao ao

tempo, de maneira que reflita o conhecimento historico das

diversas fases da campanha de erradicagao de malaria ali de-

senvolvida.

Nao apresentaremos os dados correspondentes ao

indice parasitario, obtidos na simulagao, por considerarmos

sem sentido a inferencia do comportamento temporal do mesmo.

Desta forma, o julgamento sobre a validade deste

tipo de interpretagao deve necessariamente repousar no as-

pecto geral da tendencia da transmissao de malaria, descrita

atraves dos valores calculados da taxa de inoculagao h(t), e

na recuperagao, apos a simulagao, da curva etaria de soro

prevalencia observada na area.

0 ajuste da proporgao de soropositivos em relagao

ao tempo fez-se atraves da seguinte equagao:

P+ = b0 + b-,t + b9t^ + b^tJ, (4.4)

onde b^ representa os valores do ajuste obtido e t o tempo

pregresso, que corresponde numericamente a idade dos indivi-
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duos em questao.

A tabela (8) mostra os valores de ajuste obtidos e

a sua respectiva significancia estatistica. A acuracia deste

mesmo ajuste pode ser vista na figura (19).

A curva da variagao temporal da taxa de inoculagao

(h(t)), obtida aplicando-se a equagao (3.15) aos resultados

do ajuste dos dados sorologicos conforme (4.4) pode ser

vista na figura (20). Os resultados numericos deste calculo

sao mostrados na tabela (9).

A taxa de perda de imunidade ( y (t) ) tem valor

igual ao das demais areas em fungao do processo escolhido

para representar os fenomenos de aquisigao e perda da mesma.

Os valores das outras taxas de transigao foram definidos ar-

bitrariamente, e podem ser vistos na tabela (10).

A capacidade do modelo compartimental proposto re-

cuperar a curva de soroprevalencia experimental, usando h(t)

e as demais taxas de transigao conforme descrito acima e

ilustrada na figura (21).
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TABELA 8- Resultado do ajuste dos dados sorologicos a fungao

continua com a idade, reagao de imunofluorescencia

indireta, Ilha Mauricio, 1989.

IDADE

2.0

3.0

7.0

12.0

17.0

22.0

29.0

40.0

P CALCULADO

0.000149

0.000911

0.016450

0.068880

0.156500

0.268800

0.442800

0.604900

2 _
= 0.012

PT OBSERVADO (RESIDUO)

0.006 3.423*10

0.007 3.708*10

0.073 3.198*10

0.105 1.305*10

0.147 9.025*10

0.184 7.191*10

0.389 2.894*10

0.667 3.856*10

-5

-5

-3

-3

-5

-3

-3

-3

Z = 1.86*10-2

p < 0.001

PARAMETRO VALOR DESVIO PADRAO

bo 0.0281 0.03735

bl -0.00437 0.007496

b2 0.000800 0.0003665

b, -0.000008 0.0000048

r = 0.982
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GURA 19- Ajuste dos dados do inquerito sorologico transversal a uma
fungao continua com a idade, reagao de imunofluorescencia
indireta, Ilha Mauricio, 1989.
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0tb& 9- Valores da proporgao de soropositivos (P+(a)), ajusta-

dos por idade, e das respectivas taxas de inoculacao

(h(a)), calculados para a reagao de imunofluorescen

cia indireta, Ilha Mauricio, 1989.

IDADE P+(a) h(a)

1 0.024522 -0.00035

2 0.022496 0.001006

3 0.021974 0.002465

4 0.022908 0.004029

5 0.02525 0.005698

6 0.028952 0.007477

7 0.033966 0.009368

8 0.040244 0.011376

9 0.047738 0.013504

10 0.0564 0.015758

11 0.066182 0.018145

12 0.077036 0.020669

13 0.088914 0.023340

14 0.101768 0.026165

15 0.11555 0.029153

16 0.130212 0.032315

17 0.145706 0.035660

18 0.161984 0.039202

19 0.178998 0.042954

20 0.1967 0.046931
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21 0.215042 0.051149

22 0.233976 0.055626

23 0.253454 0.060383

24 0.273428 0.065442

25 0.29385 0.070827

26 0.314672 0.076566

27 0.335846 0.082689

28 0.357324 0.089230

29 0.379058 0.096227

30 0.401 0.103722

31 0.423102 0.111763

32 0.445316 0.120402

33 0.467594 0.129700

34 0.489888 0.139723

35 0.51215 0.150548

36 0.534332 0.162259

37 0.556386 0.174955

38 0.578264 0.188744

39 0.599918 0.203752

40 0.6213 0.220121

is: os valores de P+(a) e de h(a) foram calculados para inter
valos etarios equivalentes a 0.05 anos.
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data da coleta 5

TEMPO PREGRESSO (anos)

*i

"^•JlRA 20- Taxa de inoculagao em relagao ao tempo pregresso (h(t)). Cal
culada com os dados da reagao de imunofluorescencia indireta,

Ilha Mauricio, 1989.
:
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IGURA 21- Comparagao do resultado da curva etaria de soroprevalencia,
predita pelo modelo (linha continua), com os dados experimen-

-tais; reagao de imunofluorescencia indireta, Ilha Mauricio,
1989. ....
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TABELA 10- Valores das taxas de transigao inter-compartimen-

tais (r, 5e cp) utilizadas para as tres areas es-

tudadas, 1989.

TAXA DE

TRANSigAO

<P

SUB-DISTRITO

GARKI

0.00

6.00

0.25

ILHA DE

BIOCO

0.00

4.00

0.15

ILHA

MAURICIO

0.00

1.00

0.20
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V- DISCUSSAO

"... the phenomena are
superlatively complex, the proce
dure is involved and entangled,
and the investigation has occupied
but a few short lives of man".

D'Arcy Thompson, 1952

A citagao acima, apesar de nao ter sido ori-

ginalmente empregada para malaria (THOMPSON108), da bem a i-

deia das dificuldades encontradas pelos malariologistas ao

lidar com os desafios apresentados na luta para a compreen

sao e erradicagao ou controle da malaria.

A abordagem cientifica na epidemiologia da malaria

pode ser dividida em tres estagios, segundo Macdonald (MAC

DONALD ). O entendimento da historia natural do paludismo

comegou com as observagoes ancestrais do relacionamento en

tre a prevalencia da malaria e algumas caracteristicas ambi-

entais proprias. Isto marcou o inicio da fase conhecida como

epidemiologia circunstancial (BRUCE-CHWATT16, MACDONALD58).

Com a descoberta dos plasmodios, do papel do mos

quito vetor e da complexidade de seu ciclo biologico, depen

dente dos hospedeiros vertebrado e invertebrado, o conheci

mento dos aspectos biologicos relacionados a esta doenga au-
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na epidemiologia da malaria, gue ainda apresenta inumeras

questoes a serem resolvidas (BRUCE-CHWATT16, MACDONALD58).

Varios aspectos da doenga na comunidade nao podem

ser adequadamente compreendidos a menos que se atribuam va

lores numericos a fatores que condicionam a transmissao de

malaria e a sua possivel erradicagao, decorrente da interfe-

rencia humana.

Sir Ronald Ross iniciou, no inicio do seculo, o

estudo matematico das variaveis relacionadas a transmissao e

manutengao da malaria em uma dada comunidade (ROSS* 'x ).

Estes trabalhos inauguraram uma nova era na epidemiologia da

malaria, denominada epidemiologia quantitativa ou matemati

ca, que teve seu maior desenvolvimento na primeira metade

deste seculo com os trabalhos de autores como Lotka, Marti

ni, Kermack, McKendrick, e tantos outros. Porem a grande

contribuigao desta fase na compreensao dos fenomenos rela

cionados a transmissao e na proposigao de medidas de contro

le do paludismo foi proporcionada principalmente por Moshko-

wsky e Macdonald (BRUCE-CHWATT14'16'19).

Esta fase da epidemiologia quantitativa da malaria

e bem definida por George Macdonald, conforme pode ser visto

na tradugao livre de seu texto: "Enfaticamente (esta aborda

gem) d.a um senso de proporgao, relacionando os varios fato

res do ciclo de transmissao entre s'i e com aspectos biologi-

cos relevantes do vetor. Pode demonstrar o grau das mudangas

esperadas na taxa de inoculagao decorrentes de alteragoes em

algum dos fatores relacionados a transmissao e porque este
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grau varia tanto, dependendo de condigoes ambientais distin-

tas. Fornece os principios para relacionar acontecimentos

semelhantes em continentes diferentes, e para detalha-los em

um mesmo pais. Nao pretende tomar o lugar das fases circuns-

tancial e biologica, sendo dependente de ambas; mas, (pre

tende) circunscreve-las fechando o circulo (de conhecimento)

e propiciando o entendimento racional da doenga" (MACDO

NALD58) .
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)i guns dos aspectos ligados a manutengao da malaria em uma co-

z
)| mensurar o nivel de endemicidade paludica antecede em quase

J . meio seculo a descoberta de seu agente etiologico. Dempster

*y : propos, em 1848 na India, a utilizagao da proporgao de indi-

^ viduos com aumento do bago na populagao como indicador dos

niveis de transmissao de malaria (BRUCE-CHWATT14'16).

A transmissao de malaria em uma dada comunidade

i

J.

J
J.

y acima, caracterizou-se pelo estudo matematico das diversas

Z>
a sando o estabelecimento de equagoes que descrevam as flutua-

m^ goes no nivel de endemicidade, decorrentes das alteragoes
„:>
~)
m,J ' A taxa de contato entre o homem e o anofelineo, as

_) o plasmodio, e a relagao entre o homem e o plasmodio, formam
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V-l- MALARIOMETRIA

A necessidade de tratar quantitativamente al-

munidade e tamanha que a primeira tentativa moderna de se

pode ser medida diretamente, calculando-se o numero de pica

das infectantes a que a populagao esta sujeita; ou indireta-

mente, analisando-se as consequencias da presenga da malaria

no organismo humano, e inferindo-se o nivel de endemicidade

que justifica tais efeitos.

A fase da epidemiologia quantitativa, descrita

variaveis envolvidas na interagao homem/plasmodio/vetor, vi-

desta interagao (BRUCE-CHWATT14, MACDONALD58).

caracteristicas biologicas do anofelineo e a sua relagao com

a base das variaveis estudadas. Da sua analise derivam os
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principals parametros para aferir diretamente a intensidade

da transmissao de malaria (BRUCE-CHWATT19, MACDONALD58).

Portanto, a partir de variaveis como: a densidade

media de anofelineos em relagao ao homem; o numero medio de

picadas por homem/dia; a probabilidade de sobreviencia dia-

ria dos anofelineos; a proporgao dos mesmos com esporozoitas

nas glandulas salivares; a duragao do ciclo extrinseco; a

proporgao da populagao humana com parasitemia e a proporgao

dos que se recuperam por dia, dentre outras, deduziram-se as

relagoes matematicas mais importantes para a mensuragao da

endemicidade paludica (BRUCE-CHWATT19, MACDONALD58, PICQ92).

Expressoes como as da Taxa de Reprodutibilidade

Basal (ZQ) e da Taxa de Inoculagao (h) definidas por Macdo

nald (MACDONALD51'53'54'55), e da Capacidade Vetorial (C)

definida por Garret-Jones (GARRET-JONES43), descritas na in-

trodugao desta monografia no item 1-3, sao ate hoje as prin

cipals medidas diretas da intensidade de transmissao de ma

laria (BRUCE-CHWATT19'20, PICQ92).

E interessante notar que a taxa de reprodutibili-

dade basal e a capacidade vetorial dependem da taxa de ino-

cuiagao, que por sua vez depende diretamente dos dados

entomologicos.

Contudo, e facil intuir as dificuldades praticas

para a determinagao, em condigoes -de campo, das variaveis

citadas acima. De fato, os dados assim obtidos sao sujeitos

a erros dependentes de problemas amostrais, da habilidade

dos pesquisadores envolvidos em sua coleta, de variagoes sa-



«]

3

^Jli

95

zonais e espaciais na densidade da populagao vetora e prin

cipalmente do acaso (BRUCE-CHWATT19, MACDONALD52'58, MOLINE-

3 AUX76, PICQ92).

O alto custo da obtengao dos dados entomologicos,

e a grande imprecisao dos mesmos, constituent os principals

obstaculos para a sua utilizagao sistematica em programas de

controle de malaria (BRUCE-CHWATT19, MOLINEAUX77, PICQ92).

Ja em 1950 Macdonald, reconhecendo estas limitagoes, propu-

nha uma maneira indireta de estimar a taxa de inoculagao, a

partir do indice parasitario na infancia (MACDONALD52).

Na realidade, o papel dos dados entomologicos na

pesquisa de malaria tem sido fundamentalmente o de determi-

nar a dinamica da interagao entre o homem, o vetor e o para

sita,' fornecendo os conhecimentos necessarios para a inter-

pretagao das mudangas ocorridas na transmissao de malaria

decorrentes de alteragoes nesta interagao, permitindo assim

a proposigao e o acompanhamento de medidas para o controle

da doenga (MOLINEAUX77).

Em decorrencia do exposto acima, os metodos indi-

retos de aferigao dos niveis de endemicidade de malaria sao

os mais utilizados na pratica de campo.

Dos meios indiretos de se estimar a intensidade da

transmissao de malaria, a palpagao do bago e o mais antigo,

e seguramente um dos mais utilizados (CHRISTOPHERS28, HAC-

KETT45, WHO115).

O indice esplenico, equivalente a proporgao de in-

•J dividuos com bago palpavel na populagao, e a base da primei-
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ra classificagao de endemicidade de malaria adotada pela Or-

J ganizagao Mundial de Saude (WHO115).

Por ser um indice malariometrico de baixo custo e

de facil obtengao, tem sido amplamente utilizado nos progra-

mas de controle de malaria. E um indice de prevalencia, a-

brangendo periodos relativamente longos, uma vez que a es-

plenomegalia e uma caracteristica que tende a persistir nos

individuos afetados (BARUZZI9'10, BURATTINI21'22'24, PICQ91'

92).

A sua acuracia em determinar os niveis reais de

endemicidade e no entanto limitada por fatores raciais, pela

possivel presenga de outras doengas endemicas e pelo habito

de consumo de medicamentos anti-palustres na populagao afe-

tada, dentre outros fatores que possam alterar a intensidade

do aumento do bago em resposta a malaria (MEETSELAAR,

OMS85'86, WHO118).

A detecgao das formas circulantes dos plasmodios,

ao exame microscopico do sangue periferico, e a mais eviden-

te das maneiras indiretas de medir a transmissao de malaria.

A sua obtengao parece relativamente simples, bastando dis-

por-se de equipamento para exame microscopico e de pessoal

tecnico habilitado.

Dada a caracteristica intermitencia dos periodos

com parasitemia patente na historia natural da malaria, o

indice parasitario reflete a prevalencia da doenga em inter-

>; valos de tempo relativamente curtos, sendo bastante sensivel

a alteragoes na taxa de contato entre o homem e o vetor (BRU
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CE-CHWATT19'20, DRAPER35, PICQ92).

Outros fatores, como por exemplo o nivel indivi

dual de imunidade, a virulencia da especie do parasita con-

siderada, a utilizagao de drogas anti-paludicas e os erros

dependentes da impericia do examinador e/ou inerentes a pro

pria tecnica do exame microscopico em guestao, tambem podem

contribuir para o falseamento do nivel de endemicidade de-

tectado pelo indice parasitario (OMS85'86, WHO118).

Assim, para a obtengao de um panorama real da si-

tuagao da transmissao de malaria em zona endemica, e reco-

mendada a determinagao do indice parasitario varias vezes

por ano, o que acarreta porem aumento consideravel dos cus-

tos e dificuldades para a alocagao de recursos, principal

mente humanos, por parte dos servigos de saude (BRUCE-

CHWATT19'20, MOLINEAUX75'76'77, PICQ92).

Apesar das limitagoes apontadas, o indice parasi

tario e o mais importante na mensuragao da endemicidade de

malaria, servindo mesmo como padrao de referenda para os

outros indices malariometricos (BRUCE-CHWATT19, MEETSELAR70,

PICQ92).

A procura por marcadores de infecgao paludica na

populagao que fossem menos sensiveis as variaveis apontadas,

de facil obtengao, e pudessem, portanto, ser utilizados em

inqueritos epidemiologicos de prevalencia da doenga, aponta-

va naturalmente os metodos imunologicos como a melhor esco-

lha.

Contudo, devido a falta de reagoes bem padroniza-
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das, e suficientemente sensiveis e especificas, o seu empre

go na pesquisa epidemiologica do paludismo era muito limita-

do (DELMONT33, FRANCO40, TOBIE109, VOLLER112'113).

Foi somente com o advento, na decada de sessenta,

da padronizagao de novos testes sorologicos, como as reagoes

de imunofluorescencia indireta e hemaglutinagao passiva, que

o uso de metodos imunologicos na epidemiologia da malaria

comegou a ganhar alento (AMBROISE-THOMAS1'2, BRUCE-CHWATT19,

MANAWADU60'61 , VOLLER113).

Apesar das dificuldades tecnicas para sua realiza-

gao, a reagao de imunofluorescencia indireta tem sido a mais

utilizada em inqueritos epidemiologicos de paludismo por ter

alta sensibilidade e especificidade, e por sua boa reprodu-

tibilidade (AMBROISE-THOMAS1, COLLINS31, GARIN42, VOLLER112'

113^ ^

A utilizagao dos testes imunologicos na epidemio

logia do paludismo, atraves de curvas etarias de soropreva

lencia obtidas em inqueritos transversals, fornece uma esti

mativa da prevalencia da doenga relativa a longos periodos,

complementando assim a informagao fornecida pelo indice pa

rasitario (VOLLER113).

Tais metodos tem sido mais exaustivamente utiliza

dos na forma de curvas etarias da reciproca da media geome-

trica dos titulos observados (BRUCE-CHWATT19, PICQ92, VOL

LER113) . Estes dados fornecem indicagao do nivel coletivo de

imunidade, que deve ser tanto maior quanto maior for a ende

micidade de malaria.
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Desta maneira, a analise desta curva e da sua re

lagao com a distribuigao etaria do indice parasitario, pode

ser usada para a determinagao do nivel de endemicidade de

malaria (CENEVIVA27, COLLINS30, GEBREEL44, IRULEGUI49,

MAK59, MCGREGOR66, TONEY110).

Esta forma de utilizagao acrescenta porem muito

pouca informagao aquela obtida somente com o indice parasi

tario, sendo portanto de maior utilidade nas areas com pre

valencia de malaria muito baixa, onde o indice parasitario

esta sujeito a grandes erros (BRUCE-CHWATT19'20, PICQ91'92,

THARAVANIJ107, WHO118).

Alternativamente, pode-se utilizar os dados de in

querito sorologico transversal em modelos matematicos para

se estimar a dinamica da transimssao de malaria, analisando

suas variagoes temporal e etaria, e a influencia das medidas

de controle adotadas (BRUCE-CHWATT15, BURATTINI23'25, DRA

PER30, DRUTEN38,*MEUWISSEN74). Tal forma de utilizagao sera

discutida adiante.



^l A elaboragao de formulagoes teoricas para a

"^ analise quantitativa dos fenomenos ligados a transmissao da

^> ...
w malaria miciou-se logo apos o reconhecimento de seu ciclo
r)
P ) biologico com os trabalhos pioneiros de Sir Ronald Ross

Z (ROSS97'98'99'100).
Ty Trabalhando inicialmente em uma estrutura bi-com-

j) partimental bastante simples, Ross demonstrou dois conceitos

^ essenciais para a compreensao da dinamica da variagao na

^C Q7) transmissao da malaria (ROSS^'). Nas palavras de Molineaux o

jrr modelo de Ross "... e um quadro extraordmariamente simples

r^ de malaria, quase uma caricatura mas, como toda boa carica-

^' tura, captura alguns de seus aspectos essenciais" (MOLI-
•)
W\ NEAUX77).
Wv ....

) A nogao de um limiar maximo de endemicidade, de-

*>

Ii

100

V-2- MODELOS MATEMATICOS em MALARIA

terminado pela intensidade e pelo interrelacionamento dos e-

i

) ventos relacionados a transmissao de malaria; e, talvez ain-

da mais importante, a nogao da impossibilidade da manutengao

de transmissao quando a densidade dos vetores cai abaixo de

um nivel critico, constituem as primeiras demonstragoes teo

ricas da possibilidade de erradicagao da malaria (ROSS100,

MOLINEAUX77).

Apesar de Ross ser relativamente pouco conhecido

por seus estudos matematicos em malaria, a importancia e a

influencia de suas demonstragoes no desenvolvimento poste-

! J
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rior de modelos teoricos em doengas infecciosas de uma ma

neira geral, malaria em particular, foi tamanha que ele pro-

prio considerava seu trabalho teorico mais importante do que

a descoberta, pela qual e referenciado ate hoje e que Ihe

proporcionou o segundo premio Nobel da historia, do papel do

anofelineo como vetor da malaria (HARRISON ).

Os conceitos e parametros deduzidos a partir dos

dados entomologicos, durante a fase da epidemiologia quanti

tativa, podem ser usados como taxas de transigao em modelos

compartimentais aonde, associados ou nao a parametros rela

cionados a aquisigao e perda de imunidade, fornecem estima-

tivas de como deve ser a dinamica da malaria na populagao

estudada.

Cabem aqui algumas consideragoes gerais sobre o

possivel papel dos modelos matematicos em ciencia.

O objetivo fundamental da ciencia e estabelecer a

conexao entre o reconhecimento e a especificagao dos fenome-

nos naturais com o seu entendimento, levando a sua explica-

gao atraves da descoberta e elaboragao de possiveis relagoes

causais (HOLLAND48, PILZ93).

0 proposito fundamental dos modelos matematicos,

enquanto atividade cientifica, e proporcionar 6 exame dos

fenomenos naturais de maneira racional e logicamente coeren-

te. Podem ser considerados como metodos abstratos de formu-

lagao e aquisigao de conhecimentos, e o seu conteudo depende

93
da maneira como sao estruturados matematicamente (PILZ^ ).

E razoavelmente aceito que as principals "leis na-
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turais" sao de natureza estatistica, e neste sentido, as re

do mundo material. Neste contexto, um modelo matematico deve

LAND48, PILZ93) .

Para contornar-se o problema da impossibilidade de

se inferir uma relagao causal, por ser impossivel medir o e-

feito da causa sobre o objeto sem considerar o efeito do ob-

jeto sobre a causa, pode-se optar pela definigao de simpli-

ficagoes iniciais e homogeneidades, o gue parece ser adequa-

do como uma primeira aproximagao (PILZ93).

Outra maneira de se ultrapassar esta dificuldade,

e considerar nao mais o efeito da causa sobre o objeto, im

possivel de se medir; mas sim o efeito medio da causa sobre

um conjunto de objetos,, possivel de ser estimado. Esta e

uma aproximagao essencialmente estocastica (PILZ ).

A validagao de um modelo matematico e dificil, de-

vido a limitagao das condigoes experimentais e a propria 16-

gica e estrutura matematicas envolvidas no mesmo. Poder-se-

ia mesmo dizer que, sem simplificagoes, e frequentemente im

possivel (PILZ93).

Assim, se o processo matematico e reduzido a al-

guns aspectos essenciais, e o resultado obtido e simples,

como uma curva por exemplo, pode-se tentar um ajuste nos pa

rametros de modo a que os resultados reflitam os dados expe

rimentais. Tambem nos modelos compartimentais, desde que bem
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estruturados, parece sempre possivel definir taxas de tran

ce 7
sigao correspondentes aos achados experimentais (PILZ ).

O modelo DMT foi elaborado para estudar a variagao

sazonal e etaria da prevalencia do P.falciparum e a sua re

lagao com a variagao dos dados entomologicos, decorrente da

implantagao de medidas de controle.

Foi o primeiro modelo a considerar o efeito da

imunidade na dinamica da malaria (BROGGER13, DIETZ26, MOLI-

7 f\
NEAUX ). A importancia deste modelo reflete-se na grande

influencia que exerceu na elaboragao de modelos posteriores.

Porem, chama a atengao o fato de jamais ter sido

empregado em programas de controle de malaria, conforme re-

conhece o proprio Molineaux, tendo sido usado principalmente

como exemplo para o ensino de modelos matematicos em malaria

(MOLINEAUX77).

Chamaremos agora a atengao para alguns aspectos do

modelo DMT que podem ter contribuido para a sua pequena uti

lizagao pratica.

A nosso ver, o primeiro ponto a ser ressaltado e o

fato de o modelo DMT utilizar dados entomologicos como base

de seu funcionamento, o que faz com que todas as limitagoes,

ja discutidas, para a determinagao dos mesmos se estendam ao

modelo.

Outra limitagao deve-se ao fato de sua estrutura

compartimental ser bastante complexa e nao permitir a facil

identificagao de seus componentes na populagao. A este pro-

posito, Nedelman (NEDELMAN81) formulou uma critica consis-
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tente, propondo uma simplificagao na sua estrutura pela

eliminagao dos estagios de incubagao. Esta simplificagao ja

foi utilizada por outros autores, mostrando-se mais tratavel ."

(STRUCHINER106) .

Considerando-se agora as suposigoes iniciais do

modelo, percebe-se claramente uma tentativa de se abranger a

maior parte dos conhecimentos relativos a interagao homem/

plasmodio/vetor, como por exemplo a aquisigao parcial de i-

munidade, a variagao sazonal no contato homem-vetor e a pos-

sibilidade da ocorrencia de superinfecgoes dentre outros.

De fato, o modelo DMT consegue incorporar mais as

pectos da biologia da malaria do que qualquer outro modelo.

Porem deixa de lado alguns aspectos igualmente importantes e

conhecidos, como a variagao etaria na ocorrencia de inocula-

goes (BURATTINI22'24, CARNEVALE26, CLYDE29, MUIRHEAD-THOM-

8 0 •S0Now) e o fenomeno de perda da imunidade na ausencia de no

vas infecgoes (NEWBOLD83, PLAYFAIR94).

No que concerne a aquisigao de imunidade, deve

ainda ser ressaltado que algumas premissas do modelo sao

discutiveis, como a suposigao aceita de que a menor taxa de

cbnversao na infancia, nos locais de maior endemicidade, de

ve-se a uma menor infectividade dos esporozoitas resultantes

de gametas de individuos imunes e nao a uma maior imunidade

das criangas (BROGGER13, DIETZ34, MOLINEAUX75'76).

Alem disso, o modelo assume um acrescimo etario de

imunidade que no entanto nao aparece no tratamento matemati

co utilizado (DIETZ34). A este respeito, o proprio Molineaux
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faz, posteriormente, um alerta sobre o cuidado que se deve

ter na elaboragao de um modelo matematico para se evitar as

suposigoes ocultas, ou seja, aquelas que mesmo nao sendo ex-

plicitamente formuladas aparecem, implicitas, nas formulas

matematicas utilizadas (MOLINEAUX77).

Finalmente, considerando-se que o objetivo princi

pal do modelo DMT e a determinagao da relagao entre a preva

lencia do P.falciparum e a situagao entomologica, fica a im

pressao de que a sua complexidade e muito grande, consti-

tuindo um fator importante de limitagao para a sua utiliza

gao pratica em programas de controle de malaria.

A formulagao adequada dos processos de aquisigao e

perda de imunidade em malaria, levando-se em conta suas ca-

racteristicas de amplificagao da resposta imune com reexpo-

sigoes sucessivas e de ser parcial e concomitante, e portan

to decair gradualmente na ausencia de novas infecgoes, cons-

titui um grande desafio, quer pela dificuldade dos processos

matematicos envolvidos quer pela falta de dados experimen

tais apropriados para a sua analise.

Joan L. Aron iniciou em 1981 um ciclo de estudos a

respeito da dinamica da imunidade na malaria (ARON4' ,6).

Apresenta duas abordagens distintas para a questao da perda

de imunidade: na forma de uma equagao diferencial com retar

do, onde a fungao de perda de imunidade pode ser incorporada

^ a um modelo compartimental para corregao das curvas de pre-

) Valencia de malaria; ou como um processo estocastico, pro-

^' prio para ser empregado em estudos longitudinals, que visa a

..)

mi
,.>
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determinar o tempo medio de duragao da imunidade (ARON4).

Posteriormente estes conceitos foram aplicados a

um modelo compartimental classico tipo susceptivel/infecta-

do/recuperado para analisar o efeito do controle parcial de

malaria na taxa de reprodutibilidade basal (ZQ) quando o fe

nomeno de imunidade dependente de reinfecgoes e incorporado

(ARON5).

A dinamica do processo de aquisigao e perda de i-

<^ munidade considerado e descrita como sendo uma variavel con

tinua no tempo, aumentando com reinfecgoes e diminuindo na

ausencia das mesmas, de maneira gradual (ARON ' ' ).

Matmaticamente falando porem, estamos diante de um

conceito marcoviano (PAP0ULIS00) para a aquisigao de imuni

dade, onde somente a ultima inoculagao importa na definigao

do estado imune. Tambem em relagao a perda da imunidade a

fungao utilizada nao e de decaimento continuo, e sim do tipo

fungao de Heaviside (ARFKEN3), com a forma:

|" 1 se (a-a') < x
f(a-a') = Gk(a-a') = < , (5.1)

[0 se (a-a1) > x

-~- <

•_3 -
onde f(a-a') representa a proporgao de imunes decorrido o

intervalo a-a' da ultima inoculagao, e x corresponde a dura

gao media da imunidade. Verifica-se facilmente portanto que

') todos sao igualmente imunes durante o tempo x de duragao da

'*> ...
^ • imunidade, e passam a nao-imunes lmediatamente apos decorri-
^)
y do este intervalo da ultima inoculagao (ARON4'5' ).

*** Note-se ainda que os modelos propostos por Aron,

,;>

3>
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sumariamente descritos no item 1-3 da introdugao desta mono

grafia, tambem pressupoem o uso de variaveis entomologicas,

no caso a taxa de inoculagao (h) , utilizada com valor cons

tante no tempo e idade (ARON4'5'6).

Em seus trabalhos, Aron nao se preocupa em testar

seus modelos frente a dados experimentais, contentando-se a-

penas com uma analise qualitativa da forma das curvas do in

dice parasitario em relagao a idade, a partir de valores da

4 R
taxa de inoculagao (h) definidos arbitrariamente (ARON ' ).

Tambem nao faz referenda a forma da curva de so

roprevalencia, ou seja, da proporgao de soropositivos em re

lagao a idade, porem vale a pena ressaltar que, resolvendo-

se seu sistema para esta proporgao, o resultado sera uma re

ta que passa pela origem, figura dificilmente aceitavel como

correta frente aos dados experimentais.

Na tentativa de se suprimir as dificuldades para a

obtengao de dados entomologicos,desenvolveu-se uma linha al-

ternativa de modelos matematicos em malaria visando a esti

mativa indireta da taxa de inoculagao, atraves do estudo dos

efeitos da infecgao paludica na populagao.

A ideia de se estimar indiretamente a taxa de ino

culagao em malaria, proposta inicialmente por Macdonald a

partir do indice parasitario na infancia, atraves da relagao

(1.6) apresentada no item 1-3 da introdugao desta monografia

(MACDONALD52), foi retomada por Draper e colaboradores (DRA

PER35) , partindo agora porem da curva etaria de soropreva-

w) lencia.

:i

1
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Este trabalho, apesar de muito simples e de conter

^ alguns artificios matematicos pouco justificaveis, como por

exemplo a disposigao dos dados sorologicos em uma escala mo-

nologaritimica invertida, teve o merito de demonstrar uma

nova alternativa para o calculo indireto da taxa de inocula

gao em malaria, utilizando dados pouco volateis e de facil

obtengao em levantamentos de campo (DRUTEN38, VOLLER113).

Suas suposigoes iniciais de homogeneidade total na

transmissao de malaria e da capacidade absoluta do teste so

rologico discriminar os que tiveram pelo menos uma inocula

gao na populagao sao dificilmente aceitaveis, mesmo como a-

proximagoes, principalmente se considerarmos que o intervalo

basico estudado corresponde a um ano.

Porem, mesmo com estas limitagoes, foi capaz de

recuperar figuras plausiveis de endemicidade e demonstrar o

efeito que o emprego de um teste sorologico menos sensivel

) tem no resultado final obtido, subestimando os niveis reais

de prevalencia.

} A este respeito, chama a atengao particularmente

J para o teste de hemaglutinagao passiva, e para o emprego de

J)
antigenos heterologos (P.fieldi) no teste de imunofluores-

w_) cencia indireta, levando a uma subestimagao importante dos

I niveis de endemicidade detectados (DRAPER-*3) .

^") 0 trabalho de van Druten, descrito no item 1-3 da

^\ senvolvidos pela equipe de Meuwissen (MEUWISSEN73'74), e po-

^-J de ser considerado uma generalizagao do modelo de Draper e

•J

introdugao, e o resultado final de uma serie de estudos, de-
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colaboradores, incluindo os conceitos da variagao temporal e

da perda de imunidade, na definigao da taxa de inoculagao em

malaria (BURATTINI24, DRUTEN38, VOLLER113).

0 conceito utilizado para descrever a distribuigao

da ocorrencia de uma inoculagao, seguindo um processo de

Poisson nao-estacionario (PAPOULIS88) , parece bastante ade-

quado quando consideramos as caracteristicas aleatorias de

tal evento.

Ja a suposigao de homogeneidade da populagao estu-

dada, em relagao ao risco etario de receber uma inoculagao,

dificilmente pode ser aceita como regra geral. De fato, e

razoavel supor um aumento do risco de exposigao a malaria

com a idade, pelas diferentes atividades exercidas por indi

viduos pertencentes a faixas etarias distintas.

Na realidade, a variagao etaria na transmissao de

malaria, apesar de pouco estudada, tem sido relatada ja a

2 6partir de meados da decada de cinquenta (CARNEVALE^ ,

CLYDE29, MUIRHEAD-THOMSON80).

De acordo com van Druten (DRUTEN38), e consideran-

do-se a ocorrencia de uma inoculagao como um processo alea-

torio com distribuigao do tipo Poisson nao-estacionaria (PA

POULIS88) , pode-se definir, a partir dos dados de soropreva

lencia, uma fungao que representa o numero medio (esperado)

de inoculagoes ocorrido no intervalo (0-A) anterior ao in

querito sorologico, de acordo com:

v(A) = -ln(l-P+(A)), (5.2)
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onde A representa o intervalo de tempo anterior ao estudo e

corresponde numericamente a idade do individuo considerado.

A fungao escolhida para o ajuste de P+(A) na equa-

gao (5.2) de maneira continua com a idade foi um polinomio

de interpolagao denominado "spline cubica" (DRUTEN38, TUR

NER111) .

A fungao "spline cubica" foi derivada duas vezes,

com a. derivada primeira representando a tendencia pregressa

da intensidade de transmissao, e a segunda a variagao desta

tendencia no tempo (BURATTINI24, DRUTEN38). No ponto consi

derado, o valor da fungao "spline" e, por definigao, igual

ao valor do dado experimental (TURNER111) .

Devido a esta ultima caracteristica, a fungao

"spline" provoca artificialismos na descrigao da tendencia

da intensidade de transmissao de malaria, favorecendo o apa

recimento de variagoes na mesma que talvez nao ocorram real-

mente. De fato, ao analisarmos os resultados de seu emprego

em areas endemicas distintas, verificamos a ocorrencia de

variagoes no nivel de endemicidade que dificilmente corres-

ponderiam ao que e aceito para o comportamento da transmis

sao de malaria nestas areas (BRUCE-CHWATT15, BURATTINI23,

DRUTEN38, MOLINEAUX76) .

A suposigao, defendida por Draper e colaboradores,

da capacidade absoluta de um teste sorologico distinguir os

3 5
individuos que levaram pelo menos uma inoculagao (DRAPER ),

confronta-se com o fato da imunidade para malaria ser conco-
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mitante, e portanto decair na ausencia de reinfecgoes suces-

sivas (NEWBOLD83, PLAYFAIR94). Tambem a questao das sensibi

lidade e especificidade dos testes sorologicos empregados

> deve ser considerada.

Em seu trabalho, van Druten reconhece estas limi-

tagoes e propoe um tratamento semi-qualitativo da questao da

V perda de imunidade, como corregao entre a proporgao de soro

positivos observada e a proporgao dos que tiveram pelo menos

>§: uma inoculagao na populagao, de acordo com:

Fxl pa(A) = n(A)p(A), (5.3)

onde p (A) representa a proporgao de soropositivos na idade

V A, n(A) representa a sensibilidade pregressa para o teste

sorologico empregado e p(A) representa a taxa de inoculagao

cumulativa ate a idade A ( proporgao dos individuos de idade

-'• A que receberam pelo menos uma inoculagao) (DRUTENJ ).

J
0 conceito de sensibilidade pregressa de um teste

J sorologico foi definido por van Druten como sendo a propor-

gao de positivos ao teste entre aqueles individuos que tive

") gao que perdeu anticorpos. Este conceito e expresso matema-

•) n(A) = (l-f(A))na(A), (5.4)

J

ram pelo menos uma inoculagao. A diferenga, considerando a

sensibilidade do teste empregado, corresponderia aquela fra-

ticamente como:
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onde f(a) representa a fungao que define a perda de imunida

de, n(A) a sensibilidade pregressa do teste e na(A) repre

senta a sensibilidade do teste sorologico em questao (DRU

TEN38) .

A especificidade e a especificidade pregressa do

teste sorologico, definidas da mesma maneira que os concei

tos de sensibilidade e sensibilidade pregressa, foram arbi-

trariamente consideradas por van Druten como equivalentes a

cem por cento (DRUTEN38).

Porem, em sua analise, van Druten considera impos-

sivel definir valores para o conceito de sensibilidade pre

gressa, definindo como alternativa limites teoricos criticos

(superior e inferior) (DRUTEN38). Trabalhando com situagoes

hipoteticas de variagao da sensibilidade pregressa (aumen-

tando ou diminuindo com a idade) do teste, e utilizando os

1 • ••J conceitos dos limites superior e inferior, van Druten define

como significativas apenas as variagoes observadas na taxa

de inoculagao que ultrapassem os limites criticos, definidos

acima (DRUTEN38).

^J Desta forma, van Druten propoe uma corregao ele-

"Tf gante para o problema de se distinguir entre a taxa de ino

culagao real e a calculada em malaria, em fungao do fenomeno

de perda de imunidade. 0 problema e que por ser esta uma a-

bordagem essencialmente qualitativa, nao permite uma corre

gao real dos valores calculados para a taxa de inoculagao, e

sim apenas determinar a possivel significancia estatistica

da variagao temporal eventualmente observada (BURATTINI24,

->

~>
_ 1
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* DRUTEN38).

x De fato, as taxas de inoculagao calculadas, e suas

^ variagoes temporais, em varios dos exemplos utilizados por

^ van Druten (DRUTEN ) nao correspondem ao esperado para as

1 > respectivas areas endemicas (BRUCE-CHWATT15, MOLINEAUX76).

P* Assim, a ideia de se estimar indiretamente a taxa

J*
J de inoculagao em malaria, a partir de dados de inquerito so-

)
^ roepidemiologico transversal estratificado por idade, apesar

l de muito boa, ainda demanda aperfeigoamentos na sua concep-

^ ...
|* gao para que possa vir a ser utilizada de maneira rotmeira

i
I'

\

nos programas de controle de malaria.
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V-3- O MODELO MATEMATICO PROPOSTO

Optamos pela tentativa de se estimar a taxa

de inoculagao de malaria indiretamente, a partir de dados de

inquerito soroepidemiologico transversal etariamente estra

tificado, por considerarmos a obtengao destes dados muito

mais facil que a de dados entomologicos ou parasitarios con-

fiaveis nas condigoes reais de campo, na maioria dos paises

onde a malaria ainda e um problema de saude publica.

0 modelo matematico ora proposto foi elaborado com

o intuito de prover os servigos de saude envolvidos nos pro-

gramas de controle de malaria com um meio pratico e viavel

de determinar os niveis de transmissao paludica, que nao de-

penda da presenga constante de equipes tecnicas especializa-

das nas condigoes de campo e possa eventualmente ser utili

zado para se inferir modificagoes no comportamento da mala

ria na area estudada, dependentes ou nao das medidas de con

trole adotadas, de modo a permitir o acompanhamento dos pro-

gramas de controle de malaria.

Na realidade porem, a versao do modelo proposto a-

presentada nesta monografia nao permite o acompanhamento dos

efeitos das medidas de controle na transmissao paludica, uma

vez que os aspectos relativos a variagao etaria e temporal

na transmissao sao tratados separadamente. Discutiremos no

9 final deste trabalho a titulo de formulagao teorica, e como
^ )

\ proposta para pesquisa futura, a maneira pela qual estas va-

_)

w*>
J)
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riagoes podem ser analisadas simultaneamente.

A estimativa indireta do numero medio de inocula-

goes que a populagao humana recebe, a partir da curva etaria

da proporgao de soropositivos para malaria, pressupoe a de

finigao precisa de uma serie de condigoes iniciais relativas

a ocorrencia de uma inoculagao e aos seus efeitos na popula

gao humana, mormente nos aspectos de aquisigao e perda de

anticorpos para malaria.

V-3-1- SUPOSICOES INICIAIS

0 evento aleatorio basico considerado e a

ocorrencia de uma inoculagao. Ressaltemos que a definigao de

inoculagao aqui empregada difere um pouco da classicamente

estabelecida por Macdonald (MACDONALD51'53), uma vez gue

consideramos inoculagao somente quando ocorre a introdugao

no organismo humano, atraves da picada do mosquito vetor, de

uma quantidade de esporozoitos suficiente para produzir

parasitemia em individuo previamente nao infectado. Tal

evento sera considerado uma inoculagao nao importa o estado

do receptor em relagao a malaria.

Assim, a parte do ciclo biologico dos plamodios

que se desenvolve no mosquito vetor pode ser negligenciada

nesta analise, em consonancia com outros trabalhos anterio-

res de modelos matematicos em malaria (BURATTINI23'25, DRA

PER35, DRUTEN38, NEDELMAN81'82, STRUCHINER106).

No conceito estabelecido por Macdonald considera-
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se, diferentemente, uma inoculagao como a picada potencial-

mente infectante, ou seja, podendo ou nao levar a parasite

mia, havendo mesmo a definigao de um fator de corregao para

distinguir entre as picadas infectantes e as que nao o sao

(DIETZ34, MACDONALD51'53'54'55).

Dissemos que a ocorrencia de uma inoculagao obede-

ce a uma distribuigao do tipo Poisson. A caracteristica ba-

sica que define um processo de Poisson nao-estacionario

(PAPOULIS ) e a ocorrencia do evento considerado atraves de

incrementos unitarios e independentes no tempo. Isto quer

dizer que sempre existe uma possibilidade de ocorrer uma

inoculagao e que a ocorrencia ou nao de uma inoculagao nao

interfere com a probabilidade de ocorrer uma outra em outro

instante qualquer. Estas caracteristicas definem de maneira

bastante plausivel o risco de ocorrer uma picada de inseto.

A variagao temporal do risco de se receber uma i-

noculagao, conforme a definigao utilizada neste trabalho, e

esperada nas condigoes naturais de transmissao de malaria, e

reflete as mudangas na intensidade do contato entre o homem

e o vetor.

Esta variagao pode ser sazonal ou anual, porem nas

regioes onde a transmissao de malaria e estavel e nao esta

sujeita as modificagoes introduzidas pelo homem na tentativa

\ de controla-la, os padroes de transmissao tendem a oscilar

*y em torno de um valor medio que se mantem razoavelmente cons-

^\ tante atraves do tempo (BRUCE-CHWATT19, MOLINEAUX76). E nes-

»() te contexto que entendemos, para os propositos desta anali-
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se, ser a variagao temporal na transmissao de malaria negli-

genciavel.

Por outro lado, a variagao etaria na transmissao

de malaria, apesar de demonstrada em trabalhos entomologicos

ja a partir da decada de cinquenta (CARNEVALE26, CLYDE29,

MUIRHEAD-THOMSON80) e de ser reconhecida implicitamente em

varios trabalhos epidemiologicos e clinicos de malaria (BAR-

RAVIEIRA8, BURATTINI22'24, GEBREEL44, IRULEGUI39), tem sido

inexplicavelmente negligenciada na proposigao de modelos te-

oricos e de medidas de controle, a excessao de alguns poucos

trabalhos (BURATTINI25, NEDELMAN82).

Neste trabalho, incorporamos a variagao etaria na

transmissao da malaria na analise empregada, e acreditamos

que os resultados obtidos fornecem indicios importantes para

a proposigao de medidas de controle. Estas possibilidades se

rao discutidas juntamente com os resultados do teste do mo

delo nas varias areas analisadas.

Contudo, a elaboragao de um modelo matematico para

estimar a quantidade de transmissao de malaria, a partir de

uma curva etaria da proporgao de soropositivos, que incorpo-

re simultaneamente ambas as dependencias descritas acima,

envolve dificuldades tecnicas consideraveis. Desta maneira,

utilizamos, para fins da presente analise, apenas exemplos

de areas endemicas onde uma das duas variaveis possa ser ne

gligenciada.

No entanto, e apesar das dificuldades para a ob

tengao de dados quantitativos relativos a variagao temporal
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^ na transmissao paludica, apresentaremos uma extensao teori-

l» ca que considera possivel a determinagao de uma tendencia na

mesma, como uma primeira tentativa de se tratar simultanea-

mente as dependencias etaria e temporal na transmissao de

malaria.

Por outro lado, estimar a quantidade da transmis

sao de malaria partindo-se de uma curva etaria de soropreva

lencia implica em reconhecer a capacidade do teste sorologi

co empregado em diferenciar os individuos que tiveram, pelo

menos uma vez, contato com plasmodios na populagao.

Na realidade, para que tal suposigao seja valida,

cumpre respeitar algumas limitagoes impostas quer pelo teste

sorologico empregado quer pelos aspectos biologicos relati

vos a dinamica da aquisigao e perda da imunidade para mala

ria.

A primeira destas limitagoes diz respeito as ca-

) racteristicas proprias do teste sorologico, como suas sensi-

i
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i

3 . .. .
^v gico pode ser considerado cem por cento especifico e sensi

bilidade e especificidade. Sabemos que nenhum teste sorolo-

vel, porem a insergao na analise matematica de fatores de

. correcao para a sensibilidade e a especificidade do teste

j complicaria sobremaneira o procedimento. Assim, conforme ja

^f referimos, consideramos neste trabalho que os testes empre-

/} gados sao absolutamente especificos*e sensiveis, aproximagao

\ 23
%wf ja utilizada anteriormente por outros autores (BURATTINI '

T''j 25, DRAPER35, DRUTEN38).

J A especificidade de qualquer teste sorologico pode

•>
J}
J)
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-s | ser considerada absoluta, para fins praticos, bastando para

tanto a definigao de um limiar minimo de positividade alto o

suficiente para que nao ocorram reagoes cruzadas. Na verdade

e isto o que se costuma fazer na pratica medica ao definir-

se a positividade de um teste apenas acima de um titulo de

terminado.

No entanto, a extensao desta simplificagao para o

conceito de sensibilidade, respeitando-se o limite pre-de-

terminado acima, nao pode ser considerada igualmente valida

para qualquer teste, uma vez que somente alguns possuem sen

sibilidade alta o suficiente para que possa ser considerada

absoluta nestas condigoes. 0 teste de imunofluorescencia in

direta para malaria e um exemplo de teste sorologico gue po

de ser empregado da maneira definida acima (DELMONT33, DRUI-

LHE36, FRANCO40, QUILICI95, VOLLER113).

Na verdade, tivemos a oportunidade de testar esta

limitagao, comparando dois testes diferentes (imunofluores

cencia indireta e hemaglutinagao passiva) em uma mesma area

endemica. Os resultados desta comparagao serao discutidos

j oportunamente.

Wj A formulagao adequada de um conceito para repre-

Ll ---T4 sentar a dinamica da aquisigao e perda da imunidade em mala-

r]J ria na populagao, talvez seja a principal limitagao para o

Jl
') resistencia e mecanismos da resposta inflamatoria inespeci-

3>

j>

tipo de abordagem proposto neste trabalho.

Os mecanismos da resposta imune em malaria sao

bastante complexos, envolvendo desde os fatores geneticos de



- JtCw fica, ate a imunidade humoral e celular especificas (NEW-

V* BOLD83, PLAYFAIR94).

r* ...r* Os aspectos qualitativos da dinamica de seu desen-

*% volvimento, dependente de um contato permanente com os plas-

^ modios, com amplificagao da resposta imune nas reexposigoes,

e com o decaimento gradual da mesma na ausencia de novos e-

pisodios de malaria ja sao bem conhecidos (NEWBOLD83,

PLAYFAIR94).

*• Porem, as informagoes relativas aos aspectos quan-

titativos desta interagao nao tem sido estudadas com o mesmo

afinco, faltando desta maneira trabalhos experimentais que

elucidem a sua intimidade. Portanto, faltam dados que rela-

cionem, por exemplo, o numero de exposigoes ao plasmodio com

w_ >»*•

I
$|. a intensidade da resposta humoral alcangada, a nao ser em

'A

•r

( simplificagoes passa a ser essencial, tanto por razoes de

(

alguns' trabalhos que analisam o aparecimento de anticorpos

especificos para alguns estagios de desenvolvimento dos

plasmodios (DRUILHE37).

Desta maneira, a incorporagao de uma fungao para a

% analise dos processos de aquisigao e perda de anticorpos pa-

'V
'( ra malaria na elaboragao de um modelo matematico apresenta

dificuldades quase intransponiveis. Assim, a necessidade de

ordem matematica quanto pela falta de conhecimentos precisos

que possibilitem a elaboragao de uma fungao que descreva de-

1 talhadamente a relagao entre o numero de exposigoes, o tempo

' decorrido apos a ultima inoculagao e o titulo esperado de

v. anticorpos para malaria.
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No presente modelo, a exemplo do encontrado em

trabalhos anteriores (ARON4'5'6' BURATTINI23'25, DRAPER35,
3 8

DRUTENJ ), optamos por considerar um processo do tipo marco

viano (PAPOULIS88, TURNER111) para descrever a aquisigao de

imunidade para malaria. Neste tipo de- abordagem, somente a

ultima inoculagao determina a positividade ou nao do indivi

duo frente ao teste sorologico, nao importando quantas ino-

culagoes anteriores tenham ocorrido; tambem nao considera a

intensidade da resposta, medida em titulo de anticorpos,

pressupondo que a magnitude da mesma seja sempre igual apos

uma inoculagao.

Ja a fungao escolhida para descrever o decaimento

da imunidade difere bastante das utilizadas anteriormente

(ARON4'5'6, DIETZ26, DRUTEN38).

*Nesta monografia consideramos o decaimento da imu

nidade de uma maneira populacional continua e gradual, apli-

cando o conceito de decaimento em meia-vida a fragao de so

ropositivos presente na populagao. Desta forma, consideramos

que a proporgao de soropositivos encontrada decai exponen-

cialmente com o aumento no intervalo de tempo decorrido apos

a ultima inoculagao (ver a equagao (3.10) no item III-1-3).

Esta parece ser uma abordagem bastante adequada,

considerando-se a simplicidade do processo marcoviano esco-

lhido para descrever a aquisigao de imunidade, a falta de

dados experimentais que descrevam o decaimento da resposta

imune na ausencia de reinfecgoes e a necessidade de simpli-

ficagoes matematicas para operacionalizar o modelo.
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V-3-2- ESTIMATIVA DA INTENSIDADE DA TRANSMISSAO DE MALARIA

A estimativa da intensidade da transmissao de

malaria em uma determinada area endemica neste modelo, e ob

tida atraves da dedugao da taxa de inoculagao (h(t,a)) rela-

cionada ao tempo e a idade. Esta taxa e deduzida atraves do

estudo de um efeito da malaria no organismo humano, no caso

(* o aparecimento de anticorpos, sendo portanto uma estimativa

indireta da intensidade de transmissao.

Cabe ressaltar que, devido a definigao de inocula

gao utilizada, a taxa de inoculagao deduzida (h(t,a)) cor-

,0* responde a taxa de inoculagao efetiva de malaria (h^) e nao

.^ a taxa de inoculagao entomoldgica (h_), segundo a notagao a-

^(1 dotada em varios trabalhos (BRUCE-CHWATT19, MACDONALD58,

^^ DIETZ34, PICQ92, STRUCHINER106).

(^ A diferenga entre ambas nao e meramente concei-

w 4 tual, uma vez que a primeira representa a transmissao real

," (efetiva) de malaria e a segunda a taxa de contato entre os

-*( a vetores e a populagao humana, ou seja, o numero de picadas

-1 esporozoita-positivas por homem/noite (MACDONALD , MOLI-

w ( NEAUX76, PICQ92, STRUCHINER106).

^ 4 , Outra diferenga significativa entre a taxa de ino

I

1

K
I

(

culagao deduzida neste trabalho (hft,a)) e as classicamente

utilizadas (h^ e he) refere-se ao periodo de tempo a que

correspondem, uma vez que h(t,a) e uma taxa anual e as de-

^ mais sao taxas diarias.
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A logica matematica envolvida na dedugao indireta

da taxa de inoculagao em malaria evoluiu consideravelmente.

A primeira tentativa de se estimar indiretamente a transmis

sao de malaria, proposta por Macdonald (MACDONALD52),

corresponde a um modelo deterministico bastante simples,

utilizado a partir do indice parasitario na infancia.

As formulagoes propostas por Draper e colaborado

res (DRAPER35), e por van Druten (DRUTEN38) conservam a es-

sencia deterministica, porem agora aplicadas na forma de um

modelo catalitico (MUENCH79) em dados de inquerito sorologi

co transversal. A diferenga entre ambas nao se encontra na

intimidade do metodo matematico utilizado, e sim em uma ge

neralizagao desenvolvida, a partir dos estudos de Meuwissen

e colaboradores (MEUWISSEN73'74), para estudar a variagao

temporal na transmissao de malaria.

Ja a formulagao proposta para a dedugao de h(t,a)

utilizada neste trabalho e de natureza minimamente estocas-

tica, ou seja, utiliza probabilidades definidas a priori

4 8 9 3
para se obter um resultado numerico (HOLLAND , PILZ ).

As probabilidades definidas a priori correspondem,

neste caso, aquelas relativas a ocorrencia de uma inoculagao

e a maneira pela qual a populagao perde anticorpos para mal

aria, descritas no item III-1-3 do capitulo de materials e

metodos. A integral dos produtos des'tas probabilidades ate a

idade a define, de acordo com a equagao (3.11), a proporgao

dos individuos de idade a que tem uma resposta positiva ao

teste no momento do exame.
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A equagao (3.11) e totalmente generica, aceitando

qualquer fungao para descrever a perda de anticorpos. As de •

dugoes de h (t,a) e y (t,a) de acordo com as equagoes (3.15)

e (3.18) decorrem diretamente da fungao escolhida para

descrever a perda de anticorpos.

E interessante notar que, resolvendo-se a equagao

(3.17) de acordo com as suposigoes apresentadas por Aron

(ARON4) para o comportamento de h(t,a) (constante) e da per

da da imunidade (fungao de Heaviside conforme a equagao

'M 5.1), e considerando-se que a derivada da fungao de Heavisi-

^ip de e a fungao delta de Dirac (ARFKEN3) , deduz-se imediata--

^:^ mente que:
IT.

Y(a) = hexp(-hx )/(l-exp(-hx )), (5.5)

(. onde x , e o tempo medio da permanencia de anticorpos na po-

m pulagao. Este resultado equivale ao deduzido por Aron em seu

(^ modelo de estudo da perda de imunidade (ARON4' ), o que com-

prova indiretamente a nossa formulagao teorica.

Uma vez deduzidas, as taxas de inoculagao e de

( i perda de anticorpos sao utilizadas como taxas de transigao

•" j da estrutura compartimental idealizada. Neste momento o mo-

— M dos correspondem a proporgao esperada na populagao, dos di-

delo proposto passa a ser deterministico, e os seus resulta-

(! versos estagios da infecgao paludica.

(! A estrutura compartimental foi idealizada de modo
c

: a tornar possivel a estimativa dos indices parasitario e so-
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rologico, fornecendo assim dados sobre a prevalencia de ma

laria que permitam a formulagao de medidas de controle ade-

quadas. Outra preocupagao presente foi a de trabalhar com

dados cuja obtengao na populagao fosse o mais simples pos

sivel, de modo a facilitar a comprovagao das predigoes esta-

belecidas pelo modelo.

Esta implicita na dedugao da taxa de inoculagao a-

presentada a inexistencia de um intervalo entre a inoculagao

e o aparecimento de anticorpos (equagao 3.11), por outro la-

% do, a estrutura compartimental idealizada preve um lapso de

T tempo entre a infecgao e o aparecimento dos mesmos. Esta

V contradigao aparente foi mantida, como uma aproximagao, uma

? vez que a unidade de tempo considerada no modelo corresponde

)L a um ano e o aparecimento de anticorpos no curso natural de

If uma infecgao paludica demora apenas poucas semanas.

*
' Consideramos tambem a possibilidade de se encon-

trar na populagao individuos com parasitemia e sem anticor- .

pos detectaveis, justificando desta maneira a manutengao da

estrutura compartimental adotada.

As demais taxas de transigao, r, 5 e q> , represen-

tam a aquisigao de imunidade pela populagao, e foram

consideradas constantes para se evitar a tendenciosidade de

corrente da atribuigao de valores diversos sem a correspon

dente comprovagao experimental da magnitude de sua provavel

\ variagao etaria. A tabela (10) mostra os valores destas ta-
i

*! xas utilizados para as tres areas estudadas.

/ Porem, uma vez que e aceito que a imunidade para
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malaria depende de exposigoes sucessivas ao plasmodio, sendo

mesmo facilitada nestas circunstancias (NEWBOLD83, PLAY-
Q A .

FAIR ), estas taxas de transigao muito provavelmente aumen-

,! tam com a idade, aumento este tao mais intenso quanto maior

for o nivel de transmissao de malaria. De fato existem va-

<, J rios trabalhos que demonstram um aumento na taxa de recupe-

A ragao com a idade (BROGGER13, MACDONALD52, MCGREGOR64, MOLI-

'' 76/ NEAUX ) o que reforga, ao menos mdiretamente, o argumento

r'-J acima.

i
i

i

'A
A

I

«;
V

4
I

i

i

' i
L
t

I

\
I

V



3

% Selecionamos tres areas endemicas distintas

r* para testar o modelo proposto. Estas tres areas tem como ca-

c • •'\ racteristica comum o fato de se poder negligenciar o efeito

/r de uma das variaveis (tempo ou idade) envolvidas na trans-
'%:
>l missao de malaria (BRUCE-CHWATT15, MERLIN68, MOLINEAUX76), o
'f'> .-.;fM^ que torna possivel a aplicagao da forma de dedugao de h(t,a)

*%"f proposta no item III-l do capitulo de materials e metodos.
if*";i£' A formula geral escolhida para o ajuste dos dados

4

r.( - logistica apresentada na equagao (3.19), tem sido extensiva-
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V-4- TESTE DO MODELO PROPOSTO

sorologicos a uma fungao continua na idade, na forma de uma

mente utilizada para o ajuste de dados biologicos mostrando-

W 7se bastante adequada para tanto (BAILEY ).

Deve-se ressaltar no entanto que, para as areas

onde se necessite utilizar o logaritimo neperiano do tempo

ou idade no ajuste, uma descontinuidade pode ocorrer quando

a idade tende a zero, uma vez que o logaritimo de zero e in-

finito. Contudo esta descontinuidade nao interfere na utili

zagao do modelo, primeiro porque aparece somente para valo

res de idade muito baixos, da ordem de 10~6; e depois por

\ que nao, e recomendavel a utilizagao de dados sorologicos do

primeiro semestre na pesquisa epidemiologica da malaria, de-
i

vido a possivel interferencia de anticorpos maternos.
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ff V-4-1- SUB-DISTRITO GARKI, NIGERIA

Y\

0 projeto de estudo da transmissao de malaria

desenvolvido pela Organizagao Mundial de Saude no subdistri-

to Garki, estado de Kano na regiao nordeste da Nigeria, e

conhecido como Projeto Garki (MOLINEAUX76), e o mais abran-

gente trabalho sobre a epidemiologia de malaria desenvolvido

ate hoje.

Seus objetivos principals foram estudar a epide

miologia da malaria em seus aspectos entomologicos, parasi

tologies e soro-imunologicos; medir o efeito que medidas de

prevengao especificas como o rociamento e a quimioprofilaxia

de massa poderiam ter na transmissao de malaria e construir

e testar um modelo matematico para analisar a transmissao de

malaria, relacionando as variaveis entomologicas e parasito-

logicas, particularmente a capacidade vetorial com a preva

lencia do P.falciparum (DIETZ26, MOLINEAUX76).

Portanto, este trabalho fornece meios preciosos

para se testar um novo modelo matematico uma vez que dispoe

de praticamente todos os dados epidemiologios relativos a

transmissao de malaria em uma mesma area endemica.

Utilizamos os dados referentes ao inquerito soro

logico numero dois, realizado em maio de 1972, epoca que

corresponde a estagao seca (BROGGER13, MOLINEAUX75'76).

Sao disponiveis os dados das reagoes de imunofluo

rescencia indireta e hemaglutinagao passiva, com antigenos

de P. falciparum, e de imunofluorescencia indireta com anti-
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Vi' ...
'* genos de P.malariae. 0 limiar de positividade considerado

^.< foi de 1/2 0 para a reagao de imunofluorescencia e de 1/16 e

\i 1/32 para a reagao de hemaglutinagao passiva (BROGGER13, MO-

LINEAUX ' ). Escolhemos para a nossa analise as reagoes de

*t imunofluorescencia indireta e hemaglutinagao passiva com ti-

i
- , tulo de 1/16, com antigenos de P. falciparum. O titulo de

•^ 1/16 foi escolhido por se buscar a maior sensibilidade pos-

A sivel para os testes imunologicos de uma maneira geral.

/<•' 0 ajuste dos dados sorologicos a uma fungao conti-
/-"

r| nua com a idade foi excelente para as duas reagoes, um pouco

'* ...
/ • melhor para a reagao de imunofluorescencia indireta, confor-

;<
"| me pode ser visto nas tabelas (4) e (5).

V* 0 valor calculado para a taxa de inoculagao, atra

A
I

,* reagao de hemaglutinagao passiva em relagao a reagao de imu-

\ nofluorescencia indireta. Esta diferenga e mais acentuada

i nas menores faixas etarias, conforme pode ser visto nas ta-
(

i
(. belas (4) e (5) e nas figuras (6) e (7) que mostram res-

^ pectivamente os valores de h(a) para as reagoes de hemaglu-

ves da equagao (3.15), foi sistematicamente menor para a

' tinagao passiva e imunofluorescencia indireta.
..I
I A nosso ver estas diferengas podem ser justifica-

I das pela menor sensibilidade da reagao de hemaglutinagao

passiva em relagao a de imunofluorescencia indireta (MEUWIS-

SEN71'72, SANCHEZ-RUIZ102, VOLLER113), diferenga esta mais

( aparente nas menores faixas etarias, que normalmente tem ni

veis de anticorpos circulantes mais baixos.

Estes resultados correspondem aqueles descritos
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por Draper (DRAPER ) e indicam que a reagao de hemaglutina

gao passiva pode nao ser adequada para o uso em modelos ma

tematicos que utilizem dados de inqueritos soroepidemiologi

cos.

Os resultados do calculo da taxa de inoculacao po

dem ser comparados com a tabela (11) que mostra as taxas de

inoculagao entomologicas cumulativas, ou seja, o numero to

tal de picadas potencialmente infectantes por homem/noite,

durante a estagao chuvosa, para as diversas vilas do subdis-

trito Garki (MOLINEAUX76) .

Deve ser lembrado que o fator de corregao entre as

picadas potencialmente infectantes e aquelas que realmente o

sao, estimado para a area, e de aproximadamente 0.1 (MOLI

NEAUX76) . Desta forma, o valor medio da taxa de inoculagao

efetiva, no periodo anterior a intervengao (dados de 1971 da

tabela 11) e de aproximadamente 7,5 inoculagoes por habitan-

te por estagao chuvosa, que responde por cerca de noventa

por cento das inoculagoes ocorridas em um ano (MOLINEAUX ).

Se considerarmos que a taxa de inoculagao calcula

da corresponde as inoculagoes efetivas, representando o va

lor medio para toda a regiao, e notavel a coincidencia entre

os resultados do modelo (media de 3.78 para a reagao IHA e

de 10:08 para a reagao IFI) e os dados experimentais, prin

cipalmente com o uso da reagao de imunofluorescencia indire-

/ ta.

V Finalmente, ao analisarmos a forma da curva etaria

da taxa de inoculagao, calculada com os dados da reagao de



4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « 4 4 4 * f
^ —v —» ,-S <-> -> ^\ S5\ ""> "">

^
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m.mm-.m,.*-.~,^. .. - .

VILA

I . KWARU

2 . AJURA

3 . SUGUNGUM

4 . UNGWAR BAK0

6 . MA ISARI

0 . JAYA

5 . RALIN-MARKE

7 . NASAKAR

TRATAMENTO

EM 1972-1973

1971

(21 jun-
7 Nov)

(22
22

1972

Mar-

Out)

1973

(18 Jun-
4 Nov)

1974

(29 Jul-
15 Dez)

1975

(14 Jul-
30 Nov)

NENHUM 18(4) 17(2) 21(2)

NENHUM 37(2) 25 28

PR0P0XUR 132(56) 0 10

PR0P0XUR 48 3 4

PR0P0XUR E

QUIMIOPROFILAXIA
C/BAIXA FREQUENCIA 68(2) 4 0

'

PROPOXUR E

QUIMIOPROFILAXIA

C/BAIXA FRQUENCIA 64

PROPOXUR E

QUIMIOPROFILAXIA
C/ALTA FREQUENCIA 18

PROPOXUR E

QUIMIOPROFILAXIA
C/ALTA FRQUE.NCIA 129 0 16(4) 24

(a) CuntrihuigSo do A.funestus para o total entpe parenteses

..«......• t ^...m .^. JmM&rl^.'Mlt

V*J
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•f principalmente para a reagao de imunofluorescencia indireta

(

(

(

( a estrutura compartimental proposta, e resolvendo-se o mesmo

(.

( 1 rias dos susceptiveis, dos infectados soronegativos, dos in

(

V
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C

( ,] imunofluorescencia indireta, verificamos um acrescimo em seu

valor de aproximadamente tres vezes com a idade. Este achado
( >:
( equivale aos resultados de estudos anteriores sobre o padrao

* da distribuigao etaria das picadas dos A.gambiae e A.funes-

j tus (CARNEVALE^0, CLYDE*"7, MUIRHEAD-THOMSONOU), principals

( I vetores de malaria na regiao do sub-distrito Garki (MOLI-

(; NEAUX76).

Assim, acreditamos que o calculo da taxa de inocu

lagao obtido atraves da equagao (3.15) e bastante plausivel,

Aplicando-se os valores obtidos para a taxa de i-

noculagao no sistema de equagoes diferenciais que representa

iterativamente, obtem-se os dados relativos as curvas eta-

fectados soropositivos e dos imunes. Analisando-se a curva

etaria de infectados soronegativos verifica-se que a mesma

tende a zero muito rapidamente, o que reforga a aproximagao

utilizada para o emprego da taxa de inoculagao, admitindo-se

que a aquisigao de anticorpos faz-se imediatamente apos uma

inoculagao, em uma estrutura compartimental como a proposta.

( 0 conjunto das curvas etarias das varias fragoes

da populagao em relagao a malaria, obtidas com a resolugao

do sistema de equagoes diferenciais', fornece indicios impor

tantes para a proposigao adequada de medidas de controle. A

soma dos compartimentos de infectados (Y e Y1) fornece uma

v estimativa do indice parasitario na populagao; e a soma dos
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(

compartimentos com anticorpos (Y1 e Z) simula o indice de

soroprevalencia. Estas duas curvas podem entao ser utiliza

das, em comparagoes com os dados de campo, para comprovar a

capacidade do modelo em prever a dinamica da transmissao de

malaria.

As curvas etarias de soroprevalencia sao igualmen

te bem recuperadas para as reagoes de imunofluorescencia in

direta e hemaglutinagao passiva, o que pode ser visto res

pectivamente nas figuras (10) e (12) .

Ja as curvas da prevalencia de malaria propriamen-

te dita, representadas pela proporgao de individuos com pa

rasitemia .detectavel em cada faixa etaria, mostraram-se mais

sensiveis, e apesar da forma geral corresponder aos achados

experimentais, aparecem alteragoes que merecem ser comenta-

das conforme pode ser verificado nas figuras (11) e (13) .

A curva de prevalencia obtida com a taxa de inocu

lagao calculada a partir da reagao de hemaglutinagao passiva

apresenta um valor maximo consideravelmente inferior aos da

dos parasitologies reais. Isto provavelmente e consequencia

da menor sensibilidade da reagao de hemaglutinagao passiva e

de seu efeito sobre a taxa de inoculagao, ja discutido.

' Ja a curva de prevalencia obtida com a taxa de i-

noculagao calculada a partir dos dados da reagao de imuno(

1

! fluorescencia indireta, alcanga niveis correspondentes aos

( achados de campo. Porem, observamos que a queda nos niveis

de parasitemia com a idade estimada no modelo, e muito mais
v.

t acentuada que a realmente observada. Este resultado e valido
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V j para as simulagoes obtidas com as taxas de inoculagao deri

/ \ vadas dos dois testes sorologicos.
V
r , Acreditamos que isto se deva a suposigao de serem
• \
( \ constantes as demais taxas de transigao utilizadas. Expli-

(
cando melhor, as taxas de transigao 6 e <P representam a ve-

( ' locidade com que os individuos tornam-se imunes, deixando
-0 V :

\ portanto de ter parasitemia detectavel, sendo mais provavel
f

f • que esta velocidade aumente com a idade conforme ja foi dis-
V

(>' cutido. Assim, considerar que sao constantes implica em fa-

zer com que a taxa de recuperagao na infancia seja superes-
( 1

(

C 1 timada, o que poderia justificar a forma observada da curva

(

Z f
(

(

( 1

etaria do indice parasitario.

Contudo, e apesar das limitagoes discutidas acima,

a forma geral da curva etaria da prevalencia de malaria, re-

presentada pelo indice parasitario, obtida com este modelo e

< | muito semelhante a encontrada em outros modelos teoricos pa-

(

( | Esperamos que a elaboragao de um novo modelo para

t

(

(

descrever a aquisigao e perda da imunidade em malaria, que

represente realmente a sua variagao com o numero de inocula

goes efetivamente recebido, associada a novas pesquisas de

campo para elucidar a dinamica da alteragao etaria nos com

partimentos considerados, possa tornar possivel a definigao

mais precisa das taxas de transigao, fazendo melhorar a ca

pacidade preditiva do modelo em relagao a distribuigao eta

ria do indice parasitario.
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^^, V-4-2- ILHA DE BIOCO, GUINE EQUATORIAL

^ \
w^4 A regiao do Golfo de Guine, na costa oeste do

~ continente africano, tem hoje grande importancia epidemiolo-

I gica no estudo do paludismo por ser uma das primeiras loca-

w ^ lidades aonde foi descrito o aparecimento de resistencia do

P.falciparum a cloroquina na Africa (MERLIN68).

A ilha de Bioco, localizada na Baia de Bonny, por

ter populagao semi-rural e dispersa pelas montanhas do inte

rior, nao dispoe de recursos para a adogao sistematica de

medidas de controle do paludismo. Assim, a transmissao de

malaria nesta comunidade nao se alterou significativamente

ao longo do tempo, e o fenomeno de resistencia do P.falcipa-

"^ rum a cloroquina ainda nao foi observado (MERLIN68).

Portanto, os dados epidemiologicos desta regiao se

prestam bastante bem a interpretagao de homogeneidade tempo

ral da transmissao paludica adotada neste trabalho. 0 fato

de se dispor dos dados parasitarios e sorologicos coletados

na mesma epoca, e etariamente bem estratificados, foi igual

mente importante para a inclusao desta area neste estudo,

uma vez que assim podemos aferir a capacidade de recuperagao

do modelo.

• <*

1

i

I Os autores utilizaram a. reagao de imunofluores

13

1

i

(

cencia indireta com titulo minimo de 1/100 e antigeno de P,

falciparum para levantar a soroprevalencia de malaria na a-

rea (MERLIN ). Os indices esplenico e parasitario encontra-

dos situam a comunidade no limiar entre a meso e a hiperen-
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demicidade para malaria, segundo as classificagoes de Kampa

la e de Meetselaar e Van Thiel respectivamente (MEETSELA-

AR70, PICQ92, WHO115).

0 ajuste dos dados sorologicos a uma curva etaria

continua e sua significancia estatistica podem ser vistos,

juntamente com os parametros da fungao logistica utilizada,

nas tabela (6) e figura (14). A concordancia entre o ajuste

e os dados experimentais foi altamente significativa.

A forma geral da curva da taxa de inoculagao com a

idade repete o padrao encontrado para os dados do subdistri-

to Garki. Verifica-se novamente um acrescimo na transmissao

de malaria com a idade de aproximadamente tres vezes, o que

parece aceitavel uma vez que os principals vetores da area

tambem sao os A.gambiae e A.funestus (MERLIN ).

Contudo, o valor maximo obtido para a taxa de ino

culagao e de 0.8, aproximadamente quinze vezes menor que na

area do projeto Garki. Este nivel e compativel com a situa-

gao epidemiologica reconhecida, entre meso e hiperendemici-

dade, uma vez que segundo Picq valores para a taxa de inocu

lagao maiores que um seriam indicativos de hiperendemicidade

j». (PICQ92) .

Pela menor frequencia de exposigao a infecgao pa

ludica nesta area, pode-se supor que a aquisigao de imunida

de para malaria ocorra de maneira um pouco mais lenta com a

idade em relagao a area do projeto Garki. Assim, a variagao

etaria esperada para as demais taxas de transigao comparti

mentais tambem deve ser menor, e portanto o efeito que sua
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^ utilizagao com valor constante possa ter sobre a curva de

._J\ prevalencia parasitaria menos pronunciado.

De fato, a curva de prevalencia de malaria recupe-

rada, equivalente a distribuigao etaria do indice parasita

rio, resolvendo-se o modelo compartimental proposto para os

dados da ilha de Bioco (figura 18) esta muito mais proxima

dos dados epidemiologicos de campo do que a prevista para o

projeto Garki (figuras 11 e 13).

Jh A curva de soroprevalencia prevista pelo modelo a-

justa-se bastante bem aos dados do inquerito soroepidemiolo-

gico realizado, conforme pode ser visto na figura (17).

Portanto, o modelo proposto foi capaz de descrever

de maneira bem adequada a dinamica da transmissao de malaria

\ na ilha de Bioco; fornecendo estimativas plausiveis da dis

tribuigao etaria das diversas fragoes da populagao em rela

gao ao estado clinico e laboratorial da infecgao paludica.
H

13 7

V-4-3- ILHA MAURICIO

0 comportamento historico da transmissao de

malaria na ilha Mauricio, localizada ao largo da costa de

Madagascar no oceano indico, e bem conhecido (BRUCE-

CHWATT15, ROSS9 ). Foi o primeiro pais africano a implantar

um programa bem-sucedido de erradicagao de malaria, sendo

que a partir de 1972 considerou-se a mesma erradicada da

ilha (BRUCE-CHWATT15).

Assim, o trabalho publicado por Bruce-Chwatt e
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( \ Draper em 1973 tem grande interesse historico por ser o pri

meiro texto a comprovar a interrupgao da transmissao, e por-

j \ tanto a erradicagao de malaria em um pais da Africa (BRUCE- -

CHWATT15'19, VOLLER113).

A sua escolha para figurar entre os exemplos uti-

(, 1 lizados para demonstrar o modelo de analise matematica da

vJ transmissao de malaria proposto neste trabalho deve-se, a

par de seu interesse historico, ao fato de ter utilizado ex-

clusivamente dados sorologicos para o levantamento da situa-

gao da transmissao paludica. Estes dados foram coletados na

forma de inquerito soroepidemiologico transversal estratifi-

I 3
i

to

cado por faixas etarias (BRUCE-CHWATT15).

( A reagao de imunofluorescencia indireta com anti

genos de P.falciparum, com limiar de positividade definido

pelo titulo de 1/16, foi-a escolhida para o inquerito epide-

. 1 ...
J miologico que comprovou a erradicagao da malaria na ilha,

I por suas qualidades de alta sensibilidade e especificidade,

ja reconhecidas naquela epoca (AMBROISE-THOMAS1, COLLINS31,

v| GARIN42, TOBIE109). Somente os dados referentes ao distrito

de Black River foram utilizados neste trabalho.

;-'; 0 ajuste dos dados sorologicos a uma fungao conti-

nua com o tempo fez-se atraves da fungao logistica descrita

na equagao (4.3). Seu resultado foi bastante satisfatorio, o

que pode ser visto analisando-se a tabela (8) que mostra a

significancia estatistica do mesmo.

Neste exemplo, consideramos que a variagao tempo

ral na transmissao de malaria foi tao importante que torna
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^ negligenciavel a possivel variagao etaria da mesma. A repre-

jr sentagao do ajuste faz-se portanto em relagao ao tempo, sen-

r,
^. tar a quantidade de anos anteriores ao inquerito soroepide-

r

Y

X

X

do que o valor numerico da idade e utilizado para represen-

miologico, conforme definido em trabalhos anteriores (BURAT--

Y TINI23, DRAPER35, DRUTEN38).

Portanto, a curva da taxa de inoculagao, neste e-

xemplo designada h(t), refere-se a eventos ocorridos t anos

atras, devendo' ser interpretada como uma inferencia do com

portamento historico da transmissao paludica na area, des-

crevendo a tendencia da variagao temporal da mesma.

Neste sentido, a curva da taxa de inoculagao obti

da (figura 20 e tabela 9) retrata a variagao na intensidade

da transmissao de malaria ocorrida nos ultimos quarenta anos

na ilha Mauricio. Sem analisarmos o merito de sua forma, uma

vez que nao sao disponiveis dados anuais sobre a magnitude

da transmissao paludica, os valores da taxa de inoculagao de

vinte e quarenta anos atras apontam respectivamente para

9 2 •
situagoes de hipo e mesoendemicidade (PICQ ), compativeis

com os outros indices malariometricos disponiveis (BRUCE-

CHWATT15) .

|£vj Nos cinco ultimos anos anteriores ao inquerito, a

taxa de inoculagao e muito proxima de zero, apontando uma

situagao de transmissao residual que provavelmente se inter-

rompeu ha tres anos do inquerito (h(t) e praticamente igual

a zero), conforme pode ser visto nas figura (20) e tabela

(9), o que corresponde aos achados descritos por Bruce-



140

Chwatt e Draper (BRUCE-CHWATT15).
i

,^ Considerar a variagao etaria na transmissao de ma-

f laria negligenciavel e sem duvida uma aproximagao, uma vez
i

r -m, que se para o nivel de transmissao atual da area, proximo de

a^ zero, esta suposigao e valida, certamente existiram periodos

v*^ anteriores onde a variagao etaria na transmissao pode ter
)
J^ tido influencia na configuragao do quadro de endemicidade

} paludica da area.

<W Aplicando-se os valores da taxa de inoculagao cal-

• culados conforme o procedimento ja descrito a estrutura com-

9

im* partimental, obtem-se as fragoes de susceptiveis, infectados

? e imunes da populagao. Porem, devido a caracteristica da in-

^ terpretagao dos eventos relacionados a transmissao de mala-

^ ria adotada para esta area, julgamos nao haver sentido em

apresentar os dados relativos ao indice parasitario, uma vez

que nao nos parece concebivel aplicar a interpretagao de

n

i

i

i tempo pregresso a dados que se caracterizam por ser altamen-

k te volateis, sendo utilizados portanto para descrever a pre-
i

1 Valencia de malaria em periodos relativamente curtos (BAI-

1 LEY7, BRUCE-CHWATT19, DRAPER35, RUSSEL101, VOLLER113).

, Desta maneira, a validagao dos resultados do mode-

1 lo proposto para esta area so pode ser feita pela comparagao
i

da curva sorologica recuperada frente aos dados do inquerito

epidemiologico realizado. Conforme pode ser visto na figura

(21), o modelo foi capaz de recuperar de uma maneira bastan

te adequada a soroprevalencia de malaria observada na area.

0s tres exemplos apresentados nesta monografia de-
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^ monstram a boa capacidade do modelo proposto inferir a situ-

w agao de transmissao paludica em areas endemicas distintas,

i^^ fornecendo inclusive predigoes sobre o comportamento etario
i
^ da populagao frente a malaria nos aspectos de suscetibilida-

<i «

* de, prevalencia, prevalencia de infecgao paludica potencial-

a ... . .
\^ mente grave (individuos nao imunes) e imunidade.
A

i Contudo alguns aperfeigoamentos ainda sao deseja-

V

r

1

i

J

veis, principalmente no que diz respeito ao estudo simulta-

neo da variagao etaria e temporal na transmissao de malaria,

a formulagao mais adequada do problema da aquisigao e perda

de imunidade no paludismo e a maneira como variam, na popu

lagao, as taxas de transigao referentes a recuperagao da pa

rasitemia e a aquisigao de imunidade.
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V-5- DESENV0LVIMENT0S FUTUROS

Nesta segao apresentaremos duas possiveis ex-

tensoes teoricas, na forma de consideragoes preliminares,

para abordar os problemas do estudo simultaneo da variagao

etaria e temporal na transmissao paludica e da aquisigao a

perda de imunidade em malaria.

0 intuito precipuo destas extensoes e o de relaxar

algumas das suposigoes iniciais apresentadas, permitindo as

sim a imposigao de um menor numero de restrigoes aos eventos

considerados no estudo da dinamica da malaria, fundamentado

em inquerito soroepidemiologico transversal, em uma dada po

pulagao.

Comecemos com o estudo das areas endemicas onde a

transmissao de malaria e de tal ordem que nao se pode des-

prezar as variagoes etaria ou temporal no calculo da taxa de

inoculagao, que assume assim ambas as dependencias, sendo

notada como h(t,a).

Considerando que P+(t,a) e a proporgao de indivi

duos de idade a que tem anticorpos circulantes para malaria

no tempo t, a equagao (3.11) assume a forma:

a a

P+(t,a)=J"h(t-a+a',a')da•exp[-Jh(t-a+a",a")da"]f(a-a') (5.6)
0 0

Como na equagao (3.11), h(t-a+a',a»)da' significa

a probabilidade de um individuo de idade a, no tempo t, re-



1HJ

ceber uma inoculagao no instante a'+da'; e o termo exponen

cial representa a probabilidade de nao ter ocorrido outra i-

noculagao desde entao. Note-se que a dependencia do tempo na

equagao (5.6) nao e mais arbitraria, e tem que ser conside

rada no ajuste da fungao continua (P+(t,a)) aos dados soro

logicos obtidos no campo.

Supondo-se agora uma situagao em que os niveis de

transmissao de malaria variem no tempo, por exemplo decres-

cendo pelo efeito de alguma medida de controle adotada, a

taxa de inoculagao (h(t,a)) poderia ser descrita como:

h(t,a) = exp(-bt) \(a), (5.7)

onde (bt) descreveria a variagao temporal na transmissao, e

X (a) a influencia etaria na mesma. A equagao (5.7) parece

uma escolha razoavel para representar uma tendencia na mu-

danga dos niveis de transmissao.

Considerando-se a fungao que define a. proporgao

ainda soropositiva (f(a-a')) da maneira como foi descrita na

equagao (3.10), temos, apos alguma manipulagao:

P+(t,a)=exp(-a/x)exp(-b(t-a))exp[exp(b(t-a))]exp(£(a))=
a

=Jexp(ba')h(a')da'exp[-£(a')]exp(-a/x) (5*8)
0

a

onde *(a) = J exp(ba)h(a)da
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r
Diferenciando-se a equagao (5.8) em relagao ao

w tempo, demonstra-se uma dependencia marcante da fungao de a

T +
juste (P (t,a )) em relacao ao tempo, conforme ja foi res-

T

y saltado apos a equagao (5.6). Porem, diferenciando-se a e-

quagao (5.8) em relagao a idade, temos:r

T

T

* dP^(ale(-bt)exp[e(b(t-a)]+p+(a) exp[eb(t-a)](be-bt^be-ba_e-..Jc/T)
T h(t,a)= aa _

1-P+(a)e-bU-a;exp[edU-a)]
(5.9)^T

A taxa de inoculagao (h(t,a)) deduzida na equagao

acima, pode agora ser utilizada como a primeira transigao em

um sistema de equagoes diferenciais como o descrito para a

estrutura compartimental proposta nesta monografia.

Contudo, mesmo considerando-se a mais simples das

fungoes para descrever a variagao temporal na transmissao de

malaria, como por exemplo a tendencia da mesma descrita na

equagao (5.7), verifica-se facilmente que a analise torna-se

sobremaneira complicada.

Esta dificuldade opora certamente grandes obstacu-

los para a formulagao adequada de um modelo teorico que con-

sidere ambas as dependencias, etaria e temporal, na trans

missao da malaria.

Consideremos agora uma formulagao teorica que des-

creva mais realisticamente o processo imune em malaria, onde

o nivel de anticorpos presente dependa da historia previa

dos contatos entre o individuo e o plasmodio, sendo portanto
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dependente da intensidade da transmissao paludica.

Nesta formulagao, o numero de inoculagoes recebido

durante toda a vida do individuo determina o nivel de anti

corpos, que aumenta apos cada nova inoculagao (efeito de am-

plificagao da resposta imune).

A fungao escolhida para espelhar esta situagao,

denominada fungao de imunidade (I(a')), que representa o ni

vel normalizado de anticorpos presente na idade a, pode ser

descrita como:

m 10

I(a') = 1 - (2/[Uexp(Zb.ZP(n)1]} i=1,2, ... ,m (5.10)
i=1 n=1

onde bj_ sao constantes, e P(n) representa a probabilidade de

Poisson da ocorrencia de n inoculagoes, que tem a forma:

a' a1

(5.11)P(n)={exp[-Jh(s)ds]}{[Jh(s)ds]n/n!}
0

Portanto, o nivel de anticorpos para malaria au

menta a cada inoculagao, ate atingir um nivel de saturagao

apos n inoculagoes.

Uma vez infectados, e na ausencia de novas inocu

lagoes, os individuos comegam a perder anticorpos, em um de

caimento exponencial similar ao conceito de meia-vida. Esta
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queda, que representa a metabolizagao dos anticorpos, inde-

pende do numero previo de inoculagoes.

Portanto, a proporgao de individuos que ainda a-

presentam anticorpos detectaveis no momento do inquerito so

rologico transversal (f(a-a')), pode ser descrita como:

f(a-a') = (I(a')-Ic)exp(-k(a-a'))dal , (5.12)

onde Ic representa o limiar de positividade do teste sorolo

gico empregado, e o termo exponencial representa a meia-vida

dos anticorpos, considerando-se um tempo medio k de perma-

nencia dos mesmos em circulagao. A figura (22) ilustra um

possivel resultado, hipotetico, para este tipo de equaciona-

mento do processo imune em malaria.

Contudo, considerar o processo imune em malaria

como foi descrito nas equagoes (5.10), (5.11) e (5.12), nao

permite antever uma solugao analitica para a equagao (3.11).

Desta forma, apenas solugoes numericas, simuladas em compu-

tador, podem resultar em aproximagoes aceitaveis para os

valores de h(a).

0 desenvolvimento de programas computacionais para

resolver este tipo de problema, imposto pela formulagao de

uma fungao mais realista para descrever o processo imune em

malaria, constitui obviamente uma nova linha de pesquisa na

epidemiologia do paludismo que, a nosso ver, deve ser melhor

estudada.



1

1 -

1 + exp

m oo

2 bi ^ P(n
i=1 n=1

-K(a-a')

FIGURA 22- Resultado hipotetico do novo modelo de aquisigao e

perda de imunidade para malaria. Comportamento da

proporgao de soropositivos com o numero de inocula

goes (P(n)) e com o intervalo de tempo decorrido a-

pds a ultima inoculagao (a-a'), 1989.

4 7
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VI- CONCLUSOES

O presente trabalho permite concluir que:

1- E possivel estimar a intensidade da transmissao

de malaria a partir de dados de inquerito soroepidemiologico

transversal, etariamente estratificado.

r"^ 2- Os valores da taxa de inoculagao (h(t,a)), de-
«_

j duzidos a partir da curva etaria de soroprevalencia obtida

^ em inquerito soroepidemiologico transversal, demonstram a a-

) dequagao do processo matematico escolhido, apesar das apro-

^ ximagoes utilizadas.

3- A robustez da estrutura compartimental proposta

e demonstrada por sua boa capacidade de recuperar os indices

etarios de prevalencia de malaria, a saber, o indice parasi

tario e a proporgao de soropositivos.

4- Finalmente, o bom grau de ajuste do modelo pro

posto 'a realidade atesta a utilidade pratica do formalismo

matematico apresentado, e a corregao da escolha dos metodos

empregados.



SI

- ' VII- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

rr
(r
(r

^ 1 - AMBROISE-THOMAS, P. - La reaction d1immunofluorescence

^ dans l1etude sero-immunologique du paludisme. Bull

WHO, 50:267-275, 1974.

4

2 - AMBROISE-THOMAS, P. - Diagnosis and seroepidemiologic

< study of malaria by immunofluorescence, indirect he-

r magglutination and immunoenzimology. Israel J. Med
1

V Sci., 14:690-691, 1978.

149

3 - ARFKEN, G. - Mathematical methods for physicists. New

i York, Academic Press, 197 0.

!

1

\ 4 - ARON, L.J. - Dynamics of acquired immunity boosted by

exposure to infection. Mathematical Biosciences,

64:249-259, 1983

5 - ARON, L.J. - Acquired immunity dependent upon exposure

in an SIRS epidemic model. Mathematical Bioscien

ces, 88:37-47, 1988.

6 - ARON, L.J. - Mathematical modeling of immunity to mala

ria. Mathematical Biosciences, £0:385-396, 1988.



*r- 150

;^ 7 - BAILEY, N.T.J. - The Biomathematics of Malaria, London,

^ Charles Griffin & Company Limited, 1982.

r

r
•J* D.A.; CAMPOS, E.P.; MACHADO, P.E. DE A., SOGAYAR, R.

T VADILETI, C; BARBOZA, A.F.; SALATA, E.; CORREA, F.
r

r

8 - BARRAVIERA, B.; MENDES, R.P.; MICHELIN,O.C.; MEIRA,

M.A.; BARRAVIERA, S.R.S.; GOLDMAN, S.; BRASIL, M.A.

T M. - Malaria no Municipio de Humaita, Estado do Ama-

T

T
^~ Inst. Med. Trop. Sao Paulo, 23.:12-26, 1981.

zonas. Ill- Aspectos clinicos e evolutivos. Rev.

V
9 - BARUZZI, R.G.; CAMARGO, M.E.; KAMEYAMA, I.; HOSHINO, S.

1" REBONATO, C.; D'ANDRETTA JR.,C. - Splenomegalia in

brazilian indians from the "Alto Xmgu" (Central Bra-
5

\ zil). I. Ocurrence and results of serological test

\

\ Trop., 51:205-214, 1971.

for some parasitic diseases. Ann. Soc. beige Med.

10 - BARUZZI, R.G.; FRANCO, L.J.; JARDIM, J.R.; MASUDA, A.;

NASPITZ, C; PAIVA, E.R. DE; FERREIRA-NOVO, N. - The

association between splenomegaly and malaria in in

dians from the Alto Xingu, Central Brazil. Rev.

Inst. Med. Trop. Sao Paulo, 18:322-348, 1976.

11 - BOYD, M.F. - Malarioloav, Philadelphia, W.B. Saunders,

1949.



i

\
\m^mm,

(^ BROGGER, S.; MOLINEAUX, L.- Changing patterns in the
->
f4 humoral immune response to malaria before,during and

(

£
*'

L5.L

12 - BRAY, R.S. & GARNHAM, P.C.C. - Life-cycle of primate

malaria parasites. Br. Med. Bull.. 38(2):117-122,

1982.

13 - BROGGER, C.R.; MATHEWS, H.M.; STOREY, J.; ASHKAR, T.S.;

after the application of control measures: a longi-

vT tudinal study in the west african savanna. Bull
(T

WHO, 56(4): 579-600, 1978.

14 - BRUCE-CHWATT, L.J. - Quantitative epidemiology of Tro-

^ pical Diseases. Trans. Rov. Soc. Trop. Med. Hyg.,

^ 63.: 131-143, 1969.

15 - BRUCE-CHWATT, L.J.; DRAPPER, C.C.; KONFORTION, P. -

Seroepidemiological evidence of eradication of mala

ria from Mauritius. The Lancet, 8:547-551, 1973.

16 - BRUCE-CHWATT, L.J. & GLANVILLE, V.J. - The late George

MacDonald's Dynamics of Tropical Disease, London,

• Oxford University Press, 1973.

17 - BRUCE-CHWATT, L.J. - Mathematical models in the epi-

t demiology and control of malaria. Trop. Geogr,

(
Med., 28:1-8, 1976.



I':
W 18 - BRUCE-CHWATT, L.J. - Alphons Laveran's discovery 100

| years ago and today's global fight against malaria

J. of the Roy. Soc. Med., 7A:531-536, 1981.

~r 19 - BRUCE-CHWATT. L.J. - Essential Malarioloav. 2a.ed.

y'-f* London, Willian Heinemann Medical Books, 1985.

20 - BRUCE-CHWATT, L.J. - Malaria and its control: present

152

T» situation and future prospects. Ann. Rev. Public
If
w- Health, 8:75-110, 1987.

i'
3 21 - BURATTINI, M.N.; BARUZZI, R.G.; SANCHES-RUIZ, M.C.A.;

^ CASTELO, A.; WEY, S.B. - Comparacao entre indice es-

*4 .....
i plenico e sorologia como indices malariometricos na

^i area do Baixo Xingu. IN: Conaresso da Sociedade

j Brasileira de Medicina Tropical, 22., Belo Horizonte,

wj 1986.

', 22 - BURATTINI, M.N.; TANAKA, N.; BARUZZI, R.G.; TURCATO, G.
i

w, i Jr.; ACCETURI, C.A. - Epidemia de malaria entre os

indios Txucarramae, do Parque Indigena do Xingu;

» i # Brasil Central; 1985. IN: Conaresso da Sociedade

Brasileira de Medicina Tropical, 22, Belo Horizonte,

m{ 1986.

i

w ^ 23 - BURATTINI, M.N. - Epidemiologia da malaria no Paraue
(



'M'

(

r

c

i

•i

r

153

Indiqena do Xingu. Avali^ao de umi1070 metodo de a-

nalise matematica para daring soroloqicos, Sao Paulo,

1987. (Tese - Mestrado - Disciplina de Doencas In-

fecciosas e Parasitarias da Escola Paulista de Medi

cina) .

24 - BURATTINI, M.N.; BARUZZI, R.G. & WUCKER,S. - Impact of

DDT spraying in malaria transmission at an indian

reservation in central Brazil. IN: International

Congress for Infectious Diseases, Rio de Janeiro,

1988.

25 - BURATTINI, M.N.; MASSAD, E. & RAIMUNDO, S.M. - A new

mathematical approach to serological data in mala

ria. IN: International Congress for Infeccious Di

seases . Rio de Janeiro, 1988.

26 - CARNEVALE, P.; FREZIL,J.L.; BOSSENO,M.F.; LE PONT, F.

LANCIEN, J. - Etude de 1'agressivite d'Anopheles

gambie A en fonction de 1'age et du sexe des sujets

humains. Bull. WHO, 56:147-153, 1978.

27 - CENEVIVA, A.C.; BARUZZI,R.G.; SANCHEZ-RUIZ, M.C.A.;

PRADO, M.C.O.; CAMARGO, M.E. - Estudo sorologico

longitudinal da prevalencia de malaria em criancas

indias do Alto Xingu. IN: Conaresso da Sociedade

Brasileira de Medicina Tropical, 18, Ribeirao Preto,



154

1982.

28 - CHRISTOPHERS, R.S. - Endemic and epidemic prevalence.

1* IN: BOYD, M.F. - Malariology, Philadelphia, W.B.

r Saunders, 1949. v.l, p.698-721.

29 - CLYDE, D.F.; SHUTE, G.T. - Selective feeding habits of

anophelines amongst africans of different ages.

Am. J. Trop. Med. Hvg.. 7:543-545, 1958.

30 - COLLINS, W.E.; WARREN, MCW.; SKINNER, J.C.; FREDERICKS,

H.J. - Studies on the relationship between fluores

cent antibody response and ecology of malaria in

Malaysia. Bull. WHO. 39:451-463, 1968.

31 - COLLINS, W.E. & SKINNER, J.C. - The indirect fluores

cent antibody test for malaria. Am. J. Trop. Med.

Hvg. 21:690-695, 1972.

32 - COUDERT, J.; GARIN, J.P.; AMBROISE-THOMAS, P.; SALIOU,

P.; LU, H.T. - L'immuno-fluorescence dans le sero-

diagnostic des paludismes humains experimentaux et

spontanes (A propos de 39 observations). Bull. Soc.

Pat. Exot., 5_8:188-207, 1965.

33 - DELMONT, J. & QUILICI, M. - Le diagnostic seroimmuno-

logique du paludisme. Methodes et aplications. Med.



155

^•f Trop. (Marseille), 41:397-403, 1982.
V •

XI
-fl 34 - DIETZ, K.; MOLINEAUX, L.; THOMAS, A. - A malaria model

K

•$€

tested in the African savannah. Bull. WHO, 50:347-

357, 1974.

35 - DRAPPER, C.C.; VOLLER, A.; CARPENTER, R.G. - The epi

demiologic interpretation of serologic data in ma

laria. Am. J. Trop. Med. Hvg., 21:696-703, 1972.

36 - DRUILHE, P. - Interet des nouveaux tests immunologiques

appliques a 1 *etude de 1'epidemiologie du paludisme

humain. Ann. Soc. beige Med. Trop., 65 Csupl 2) :223-

233, 1985.

V 37 - DRUILHE, P.; PRADIER, 0.; MARC, J.P.; MILTGEN, F.; MA-

( ZIER, D.; PARENT,G. - Levels of antibody to P.fal-

(

r cioarum sporozoite surface antigens reflect malaria

transmission rates and are persistent in the absence

of reinfection. Inf. and Immun. , 5_3:393-397, 1986.

38 - DRUTEN, J.A.M.VAN - A mathematical-statistical model

. for the analysis of cross-sectional serological data

with special reference to the epidemiology of mala

ria. A methodology for detection of change in the

trend of transmission, Nijmegen, 1981. (Tese -

doutoramento - Katholiek Universiteit).

i



<

1

\
f
(

f

39 - DUTERTRE, J. - Etude d'un modele epidemiologique ap

plique au paludisme. Ann. Soc. beige Med. Trop.,

56:127-141, 1976.

40 - FRANCO, E.L.F. - Immunoserology of malaria. Rev. Inst

Med. Trop. Sao Paulo, 28f2):111-125, 1986.

41 - FINE, P.E.M. - Ross's a priori pathometry - a perspec

tive. Proc. Roy. Soc. Med.. 68:547-551, 1975.

42 - GARIN, J.-P.; AMBROISE-THOMAS, P.; SALIOU, P. - Dia

gnostic serologique du paludisme par la methode des

anticorps fluorescents. Presse Med., 73:1847-1852,

1965.

156

43 - GARRET-JONES, C. - The human blood index of malaria

vectors in relation to epidemiological assessment.

BULL. WHO.. 30:241-261, 1964.

44 - GEBREEL, A.O.; GILLES, H.M.; PRESCOTT, J.E. - Studies

on the sero-epidemiology of endemic diseases in

. Libya, IV. Malaria. Ann. Trop. Med. Parasitol., 79:

341-347, 1985.

45 - HACKETT ,L.W. - Spleen measurement in malaria. J. Nat

Mai. Soc, 3:121-133, 1944.



\ >

'. '

.<

\ 46 -HARRISON ,C.S.; COLLINS, W.E.; SKINNER, J.C. -The
/ enzime-linked immunosorbent assay (ELISA) for ma-

Cl . . ...
v i laria. II - Comparison with the malarial indirect

<;
/ i fluorescent antibody test (IFA). Am. J. Trop. Med.
\ 1
V Hyg., 28:787-796, 1979.

s
(' 47 - HARRISON , G. - Mosquitoes. Malaria and Man: A history

vj of the hostilities since 1880. London, John Murray,
(!
i ' 1978.

f
l

1 48 - HOLLAND, P.W. - Statistics and causal inference. IASA,

i

{ 81:945-960, 1986.

i

1

157

49 - IRULEGUI, I.; MANUEL, M.M.; REY, L. - Inquerito soro-

epidemiologico da malaria na regiao do rio Limbopo,

Mozambique. Rev. Med. Mocambigue, 2:40-48, 1984.

50 - MACDONALD, G. - Malaria in children of Freetown, Sierra

Leone. Ann.Trop. Med. Parasitol.. 20:239-262, 1926.

51 - MACDONALD, G. - The analysis of infections rates in di

seases in which superinfections occurs. Trop. Pis.

Bull., 47:907-915, 1950. "

52 - MACDONALD, G. - The analysis of malaria parasite rates

in infants. Trop. Pis. Bull., 47:915-938, 1950.



<)

158

53 - MACDONALD, G. - The analysis of equilibrium in malaria

\ Trop. Pis. Bull., 49:813-829, 1952.

'i
(

; V

j,
*)

I

1/

54 - MACPONALP, G. - The analysis of malaria epidemics.

Trop. Pis. Bull.. 50:871-889, 1953.

55 - MACPONALP, G. - The measurement of malaria transmis

sion. Proc. Roy. Soc. Med. , 48.:295-301, 1955.

{ 56 - MACPONALP, G. - Theory of the eradication of malaria
[\
I Bull. WHO., 15:369-387, 1956.

57 - MACPONALP, G. - Epidemiological basis of malaria con

trol. Bull. WHO.. 15:613-626, 1956.

58 - MACPONALP, G. - The epidemiology and control of mala

ria, London, Oxford University Press, 1957.

59 - MAK, J.W.; LIM, P.K.C.; TAN, M.A.J.A.; LAM, P.L.W.;

RAIN, A.N.; SELVAPURAI, G.P.; HANJEET, K. - Parasi-

tological and serological surveys for malaria among

the inhabitants of an aborigine village and an adja

cent Malay village. Acta Tropica (Basel) , 44:83-89,

1987.

60 - MANAWAPU, B.R. & VOLLER, A. - Standardization of the



159

indirect fluorescent antibody test for malaria.

•r\. Trans, of the Roy. Soc. Trop. Med. Hvg.. 72:456-462,
(f
< 1978.

61 - MANAWAPU, B.R. & VOLLER, A. - Petection and measurement

$ of species-specific malarial antibodies by immuno-

-v,«T fluorescence tests. Trans, of the Roy. Soc. Trop.

M
Vr Med. Hvg. . 7_2:463-466, 1978.

i

< 62 - MARTINEZ-BAEZ, M. - III . La contribucion de la ciencia

i. al conocimiento y dominio del paludismo. Gac. Med.

t

.-•*i
( ".

ft

v

»

Mex.. 117:209-214, 1981.

63 - MASSAP, E. - Sobre a biomatematica das molestias in-

fecciosas: um estudo teorico exemplificado oor dois

* modelos orginais. Sao Paulo, 1987. (Tese - Livre-Po-

i
cencia - Pisciplina de Informatica Medica da Facul-

I dade de Medicina da Universidade de Sao Paulo).

64 - MCGREGOR, I.A. - Mechanisms of acquired immunity and

epidemiological patterns of antibody responses in

malaria in man. Bull. WHO. 50:259-265, 1974.

65 - MCGREGOR, I.A. & WILLIAMS, K. - Value of the Gel-Preci

pitation test in monitoring the endemicity of mala

ria in a rural African village. Israel J. Med.

Sci.. 14:697-706, 1978.



160

66 - MCGREGOR, I.A. - Seroepidemiological studies of malaria

in the Gambia, West Africa. Ann. Soc. beige Med.

Trop.. 65:79-87, 1985.

67 - MCNEIL, W.H. - Plagues and People. Oxford, Blackwell

Scientific Publishers, 1976.

68 - MERLIN, M.; LE HESRAN, J.Y.; JOSSE, R.; JOSSERAN, R.;

SICARP, J.M.; LE MAO, G.; ETEKI, P.; COMBE, A.; TRI-

BOULEY, J.; RIPERT, C. - Evaluation des indices cli-

niques, parasitologiques et immunologiques du palu

disme dans la region de la baie de Bonny en Afrique

Centrale. Bull. Soc. Pathol. Exot. Filiales, 79(5):

707-720, 1986.

69 - MEETSELAAR, P. - Spleens and holoendemic malaria in

West New Guinea. Bull. WHO, 15:635-649, 1956.

70 - MEETSELAAR, D. & VAN THIEL, P. - Classification of ma

laria. Trop. Geogr. Med., 11:157-161, 1959.

71 - MEUWISSEN, J.H.E.TH. - The indirect haemagglutination

test for malaria and its application to epidemiolo

gical surveillance. Bull. WHO.. 50:277-286, 1974.

72 - MEUWISSEN, J.H.E.TH.; LEEUWENBERG, A.P.E.M.; VOLLER,



f 161

(

( A.; MATOLA, Y. - Specificity of the indirect haemag-

glutination test with Plasmodium falciparum test
r.

( cells. Bull. WHO.. 50:513-519, 1974.

(

, 73 - MEUWISSEN, J.H.E.TH. - Introductory remarks on seroepi-

( demiology and immunodiagnosis of malaria. Israel

J. Med. Sci. 14:687-689, 1978.
/

V

74 - MEUWISSEN, J.H.E.TH. - Comments on seroepidemiologic

( studies. Israel J. Med. Sci.. 14:693-696, 1978.

(
75 - MOLINEAUX, P.H.; CORNILLE, R.L.; BROGGER, R.; MATHEWS,

v H.M.; STOREY, J. - Longitudinal serological study of

malaria in the rural West African Sudan Savanna in
i

, relation to the application of control measures. IV-

The relationship between parasitology and serology.

WHO/Mal/76873, 1976.

76 - MOLINEAUX, L. & GRAMICIA, G. - The Garki Project - Re

search on the epidemiology and control of malaria in

the sudan savanna of West Africa. Genebra, World

Health Organization, 1980.

77 - MOLINEAUX, L. - The pros and cons of modelling malaria

transmission. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hvg., 79:

i

743-747, 1985.



162

78 - MOSKOVSKIJ, P. - A further contribution to the Theory

of Malaria Eradication. Bull. WHO. 36:901-905.

1967.

79 - MUENCH, H. - Catalytic models in epidemiology. Cam

bridge, Massachusetts, Harvard University Press,

1959.

80 - MUIRHEAP-THOMSON, R.C. - The distribution of anopheline

mosquito bites among different age groups. Br. Med.

L., 1:1114-1117, 1951.

81 - NEPELMAN, J. - Inoculation and recovery rates in the

malaria model of Pietz, Molineaux and Thomas. Ma

thematical Biosciences. .69:209-233, 1984.

82 - NEPELMAN, J. - Introductory review. Some new thoughts

about some old malaria models. Mathematical Bio

sciences, 7_3:159-182, 1985.

83 - NEWBOLP, C.I. - Parasite antigens in protection, diag

nosis and escape: Plasmodium. Curr. Top. Microb.

-Immunol.. 120:69-104, 1985.

84 - ORGANIZACION MUNPIAL PE LA SALUP - Informes tecnicos

de lo Comite de Expertos de la OMS en Paludismo.

14.382, 1968.



r> 163
< :

<r;

( 85 - ORGANIZACION MUNPIAL PE LA SALUP - Informes tecnicos

'^ de lo Comite de Expertos de la OMS en Paludismo,
r,

16.549, 1974.
;(

1

i

86 - ORGANIZACION MUNPIAL PE LA SALUP - Informes tecnicos

I de lo Comite de Expertos de la OMS en Paludismo,

( 17.640, 1979.

v.

f.\ 87. -ORGANIZACION PANAMERICANA PE LA SALUP - Malaria en las

Americas. Analisis Critico. Presentacion a la XVIII

< Reunion del Comite de Expertos de la OMS en Paludis-

r
mo. Genebra, 1985.

88 - PAPOULIS, A. - Probability. Random Variables, and Sto

chastic Processes, International Students Edition,

Tokyo, McGraw-Hill, 1981.

'I 89 - PESSOA, S.B. - IN: PESSOA, S.B.; MARTINS, A.V. -

Pessoa - Parasitologia Medica. 10a.ed. Rio de

Janeiro, Guanabara Koogan, 1977. p.301-365.

90 - PETO, S. - A dose-response equation for the invasion of

micro-organisms. Biometrics, 9:320-335, 1953.

91 - PICQ, J.J.; ROUX, J.; MARCAPET, Y.; ETIENNE, J.; LA-

FAGE, A. - Variation des indices paludo-metriques et



des anticorps antipalustres deceles par immunofluo-

** rescence en zone d'holoendemie a P.falciparum chez

^ des sujets soumis a une chimioprophylaxie par la

<* « ,w chloroqme et chez des sujets nom soumis a la chi-

(^ mioprophylaxie. WHO/Mal/76866. 1976.

(^

^ 92 - PICQ, J.J. - Epidemiologie du Paludisme . Premiere En-

^ demie Mondiale. Med. Trop. (Mars), 42:365-381,

p 1982.

^ 93 - PILZ, L. & TAUTU, P. - Causality and validation of ma-

w thematical models. Meth. Inform. Med.. 27:153-154,

^ 1988.

' 94 - PLAYFAIR, J.H.L. - Immunity to malaria. Br. Med. J. .

^ 38(2):153-159, 1982.

«, 95 - QUILICI, M.; PELMONT, J.; RANQUE, J.; ROUGEMONT, A.;

^ MARTARESCHE,B.; BOISSON, M.E. - Evaluation de l'an-

tigene P.falciparum d'origine humaine pour la reac-

*;• tion d'immunofluorescence indirecte dans le palu

disme. Bull.Soc. Path. Exot.. 68:515-521, 1975.

96 - REY, L. - IN: REY,L. Parasitologia. Rio de Janeiro,

w Guanabara Koogan, 1973. p.274-329.

97 - ROSS, R. - The Prevention of Malaria. London, John

164



> ' Murray, 1911.
f - " ---:.-

(

^ 98 - ROSS, R. - Some a priori pathometric equations. Br.
(

Med. J., 1:546-547, 1915.

(

99 - ROSS, R. - An application of the theory of probabili-

( ties to the study of a priori pathometry, I. Proc.

; R. Soc. 92:204-230, 1916.

k

100 - ROSS, R. - Studies in Malaria, London, John Murray,

(

1928.

h"

' 101 - RUSSEL, P.F.; WEST, L.S.; MANWELL, R.G. -' Pratical

i Malariology, Philadelphia, W.B.Saunders, 1946.

i

i

102 - SANCHEZ-RUIZ, M.C.A.; CAMARGO, M.E.; CENEVIVA, A.C.;

FERREIRA, A.W. - Teste de hemaglutinacao na sorolo

gia da malaria humana empregando hemacias para-

sitadas pelo Plasmodium berghei. Rev. Soc. Bras.

Med. Trop., 18:85-93, 1985.

r '

103 - SCHUMAKER, L. - Spline Functions: Basic Theory, New

. York, Wiley, 1982.

104 - SHERRINGTON, C. - Man on his Nature. London, Murray,
i

< 1940.

165



r

T
w

T

T

IT

105 - SMITH, C.E.G. - Comparability in long-term arbovirus

antibody surveys. Svmp. Series Immunobiol. Stan

dard. . 4:263-274, 1967.

166

106 - STRUCHINER, C.J. - Ecology, epidemiology, and popula-

^ tion dynamics of stage-specific malaria vaccines,

Boston, Massachusetts, 1988. (Tese - doutoramento -

Harvard School of Public Health).

107 - THARAVANIJ, S.; CHONGSA-NGUAN, M. ; KETRANGSI, S.; PA-

TARAPOTIKUL, J.; TANTIVANICH, S.; TAPCHAISRI, P. -

Cross-sectional seroepidemiological survey of mala

ria in endemic areas with different activities of

malaria control. Southeast Asian J. Trop. Med. Pu

blic Health, 17(4):524-529, 1986.

108 - THOMPSON, P'ARCY W. - On Growth and Form, ed. rev.,

London, Oxford University Press, 1952.

109 - TOBIE, J.E. - Petection of malaria antibodies - Immuno

diagnosis. Am. J. Trop. Med. Hvg., 13:195-203,

1964.

110 - TONEY , S.V.; LUGO, L.T.; ROMERO, H.S.; GALVAN, J.M.;

ESPINOZA, C.T. - Estudio seroepidemiologico del pa

ludismo en Puerto Madero, Chiapas, 1985. Salud Pu-

blica Mex.. 29(3):211-218, 1987.



(J

C. 167

c

(

c

C Macmillan Education LTP, 1989.

(
r 112 - VOLLER, A. - Fluorescent antibody methods and their

• f use in malaria research. Bull. WHO., 30:343-355,

ij. 1964. • '"9t;- "S
(

r

111 - TURNER, P.R. - Guide to Numerical Analysis, London,

> f v

r r

113 - VOLLER, A. & PRAPPER, C.C. - Immunodiagnosis and sero-

;/- epidemiology of malaria."'1 Br." Med *."" Bull. , 38:173-7',

i( 1982.

[< • .--:
V
\( 114 - WARREN, MCW.; COLLINS, W.E.; JEFFREY, G.M. ; SKINNER,
( - -^ - •: . -l>:: - . " ."4. :•''-": .»..--

J.C. - The seroepidemiology of malaria in Middle

t America. V."antibody responses in an indicator po-

( •' .lr"'~ ."./acvr-r tss '• ...I
pulation from an "endemic area with attack phase an-

-Ji,-: :

(

timalaria activities. Am. J. Trop. Med. Hvg., 32:

1209-1215, 1983.

115 - WORLP HEALTH ORGANIZATION - Malarial conference in

Equatorial Africa. WHO/Mal/38, Kampala, 1951.

116 - WORLP HEALTH ORGANIZATION^ ^Serological testing in

malaria (Memorandum) . 'Bull".' WHO, 50': 527-535, 1974

v

^ logical studies'on malaria*"In Tunisia.' WHO/Mal/

( - . . .

117 - WORLP HEALTH ORGANIZATION" -"Lohgirtudinal seroepidemio-



,r.

>c

<()

r(

f(

r,(
r( ludometriques et des anticorps anti-palustres dece

les par IFF en zone d'holoendemie a P.falciparum

chez des sujets soumis a une chimioprophylaxie.

74.834, 1974. _t . ^ „ ^ ,.

-.-.•;••/ .-isrilr.-.:

118 - WORLP HEALTH ORGANIZATION - Variations des indices pa-

168

(

i(

(

'}(' WHO/Mal/76.866, 1976.

<

( .••"•' •>-*"• - • • •--'•-'- ••-••' '~ -~ "
f 119 - WORLP HEALTH ORGANIZATION (MALARIA ACTION, PROGRAMME)

World malaria situation, 1985. World Health Stat

0., 40121:142-170, 1987.

120 - ZUCKERMAN, A. - Current status of the immunology of

malaria and of the antigenic analysis of Plasmodia

A five-year review. Bull. WHO., 40:55-66, 1969.

FONTES CONSULTAPAS

ASSOCIACpAO BRASILEIRA PE NORMAS TECNICAS. "Comissao de

Estudos de Pocumentacao - Nomas Brasileiras em Po-

' -cumentacao. ed.atual. Rio de Janeirot 1978.

REY, L. - Como rediair trabalhos cientificos, Sao

Paulo, Edgard Blucher, Ed. da Uniyersidade de Sao

Paulo, 1972.



( }
4

( . 169 .

c
(,

(

(

4

4

WORLP MEPICAL PERIOPICALS. 3a.ed. New York, World 4
4

( Medical Association,, 1961. *•*'

\"i cv::, :.• z .-tii»&£:.•£ arittasfc*X&, crir, 3;.'fc/5^:\\rii*:..v.:;/&

(

(

(-; ,'• u. '- .::*• c.:v '™'k'J%..~.'Ji sell »-«rffehii:. s-Sb ri'^irq; #> 6j.ni;£ti.;.Ji>:;' c^ =.::

cr:-5--i^:2Li^«iiteft. s^rrst^filtiscjaF- ^.Coasxrsv.Bzrsu - ou.iro.' W
(

(

\

( . • ;

[

(

4

4

/ - • ;- . - i.; *•-»,:.- i' .-^ -..••-•-•' '?~r4 cr i-* —-' -f— •'-- _, -A ?i • s, - __^V ••• —- —- - • .- ' - - . -. * •• --..&-> — ^^^ .'**-' - ** "* •• — ~ - •-^ •• -• *- - — ^M

o.v /ir-^w.rajjpssa; 3? aAsjC-J: H?T»ifM" :•..!*• •T^c.vi.i-fi ..7;.:-;- 7S3sn

^.rfc 5& ftaS^affCEX £?it 9dtf22q: CE&SBeKT. 3C?

:.... ::::•; s>.Ti acarir«^£a ai'aa ?C" c/^suts£i at asvsair.* -^:.~.i;ii<iq ¥

W

(

•.v cs^r^ra^rr^aKm

£.-. sr.'acp a5^>:.;r-

4

"-'• •'-•• - - •••irsi*o- W

4

4

4

4

4

4

4



•n
'C, 170

'G

O

•(.• , .. ,. ... _, .. ...
..- '.- JUJ.1. -v':^; :-':i.:-.' u"**^\ j, j*C-r D..-'

C . RESUMO

c

c

c

' ./Apresentamos no presente trabalho um novo mo-

delo de analise matematica em malaria, que se propoe a for-

necer estimativas da intensidade e comportamento da trans

missao paludica a partir de dados de inquerito soroepidemio-

1dgico transversal, etariamente estratificado.

Este modelo parte da premissa de que e sempre pos-

sivel mensurar-se indiretamente a intensidade da transmissao

paludica atraves do estudo de seus efeitos na populacao afe-

tada. Para tanto, propoe uma maneira alternativa de se esti-

mar a taxa de inoculacao efetiva de malaria a partir de da

dos de inquerito soroepidemiologico transversal, etariamente

estratificado.

0 modelo propoe uma formulacao minimamente esto-

castica para deduzir a taxa de inoculacao a partir da curva

etaria de soropositivos, considerando as suas possiveis va-

• riacoes etaria ou temporal e o fenomeno de perda de imunida-

de para malaria. Para tanto, utiliza algumas definicoes es-

tabelec.idas a priori concernentes aos aspectos relativos a

probabilidade da ocorrencia e aos efeitos que uma inoculacao

com plasmodios tern na populacao, resultando na curva etaria

de soropositivos observada.

Os valores obtidos para a taxa de inoculacao sao
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r entao utjrla;za$5>£ -em {uma :€^ji^ura ^mpar££m^ntal, 5>rdLginal-

(; Jiiente i^ajLjU^da $xor nxp^s pgga es&e tpa^aiLhp, que pretende 4
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4
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simular a diialtojU^ do ^IftRPf^aHJ^^ j^trj^p da malaria na po-

( pulacao, analiaaj^p a*s v^JJ-^^5 *>£# iPJ^PPparpP^s de ^uscepti- ^

* yeis, infect^dia^ so^^^^^ps^^yp^/ -i^fapitadoB spra-positivos e

imunes, .com -a ji$a$fiu iP^Pffea^p/ *g£ta .e^tz^t^a pepmite esti- ^

mar as qurvas $£§&&&& ^a ^p^pp£eyaj^?cia a do indioe parasi- 4
4

tario, £ue ippdtem £$£$$) ^e*r <pp^pa^a5pa-s pom os dados experi- >

mentais papa fins jde ^M^fP&SS^ da ^i^nuja^ap. 4

0 flip^L'p £pi £^t*s$p fce^e aps da^ps de tees are-

as «ndsmiGas £pj$ ^pB^prfej^e^sftip ;§la ^a^smissap paiudica dis- ^

tintos, e £jehi q&s^&c^q^^ ^pg^togaaSp -usaa £>pa ;eapap;Ida£s para

descrever a difi&ai;ca §la jj^gjjifjg saasta^ populacpes. ^

FiaalBie^^s, va^Ge^eBt^m^s £j&ias ppssiyeis ex£ensdes ^
" " ' 4

teoricas, :na forma $e &9^i.d]&E&§§$& ^.rfijL^inares, que permi- a

tem -.uma ^sspgila^ao mai§ $$te$gA|& $ss> •prpoe^sp de aquisic£p e ^

pjerda de iaaHiJ^adfi, a q #,s£u$p §i$u3-£&$#o da variacap etaria

e temporal na tra^^is^JUp d$ aalaar&a. ^
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