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Resumo
Transmitido sexualmente e através de picadas de mosquitos do gênero Aedes, o vírus da Zika
é um flavivirus associado a diversas complicações no sistema nervoso central, dentre elas os
casos de microcefalia em fetos durante a gravidez. Desenvolvemos um modelo matemático de
equações diferenciais ordinárias não lineares que descreve a dinâmica de infecção deste víirus
considerando as duas formas de transmissào. A análise do modelo estabeleceu a existência de
dois pontos de equilíbrio cujas estabilidades locais foram obtidas por meio do método da Matriz
da Próxima Geração, o qual nos fornece uma expressão para o núumero de reprodutibilidade
basal, R0. Usando simulações numéricas obtemos as trajetórias do modelo e observamos que a
via vetorial de transmissão se mostra mais significante do que a via sexual, exceto em cenários
específicos.
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1 Introdução
Assim como outros arbovírus, incluindo o vírus da dengue e Chikungunya, o vírus da Zika (ZIKV)

é transmitido por artrópodes do gênero Aedes e sua criculação ocorre devido a interação entre as
populações de humanos e mosquitos, podendo causar problemas de saúde pública em diversas regiões
tropicais e subtropicais do mundo, onde há a presença do vetor. A infecção pelo ZIKV também está
associada a complicações neurológicas, como a Síndrome de Guillain-Barré e os casos de microcefalia
em recém-nascidos infectados durante a gravidez [9, 3].
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O vírus também pode ser transmitido pelo contato sexual, especialmente de homens sintomáticos
para mulheres [4]. Além disso, altas cargas virais foram detectadas no sêmem de indivíduos infectados
mesmo após o fim dos sintomas [7].

O papel da transmissão sexual no espalhamento desta infecção ainda não foi completamente
estabelecido. Visando isto, desenvolvemos um modelo compartimental considerando ambas vias de
transmissão, no qual a população de humanos foi estratificada conforme o sexo e maturidade sexual.

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

partimentos conforme o curso natural da infecção. As variáveis consideradas no modelo são: S, E,
I e R, correspondendo respectivamente às frações de suscetíveis, expostos, infectados e recuperados
dentro da população total. Esses compatimentos, por sua vez, foram subdivididos de acordo com o
sexo e maturidade sexual: Si, Ei e Ii, para i = y,m, f , onde y,m e f correspondem respectivamente
às subpopulações de juvenis, homens adultos e mulheres adultas. Os compartimentos de juvenis
representam a parcela sexualmente inativa da população, enquanto homens e mulheres adultos são
os únicos que contribuem com a via sexual de transmissão.

Uma vez que o ZIKV permanece no sêmem de homens infectados após o fim dos sintomas,
incorporamos ao modelo um compartimento Ims correspondente à fração de homens sexualmente
infecciosos. Estes indivíduos já não expressam mais os sintomas e são incapazes de transmitir o vírus
ao vetor, no entanto, devido à persistencia do vírus no sêmem eles ainda podem transmitir o ZIKV
para mulheres suscetíveis via contato sexual.

De forma similar, a população total de mosquitos Nv foi dividida em três compartimentos e as
variáveis consideradas na modelagem são: Sv, Ev e Iv, correspondendo respectivamente às frações
de mosquitos suscetíveis, expostos e infectados.

Assumiremos que os indivíduos juvenis se tornam sexualmente ativos a uma taxa δ, sendo θ e
(1− θ) as respctivas proporções de homens e mulheres.

Jovens, homens e mulheres suscetíveis contraem a infecção ao serem picados por mosquitos
infectados, sendo βh a probabilidade de infecção e b a taxa de picadas dos mosquitos. Similarmente,
mosquitos suscetíveis tornam-se expostos ao se alimentarem de humanos infectados (Iy, Im e If ),
sendo βv a respectiva chance de infecção.

Tabela 1: Descrição dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro Dexcrição Valor Referência

δ Taxa de maturação sexual 1, 37.10−4 Assumido
θ Proporção de homens 0, 5 Assumido
b Taxa de picadas 0, 5 [1]
c Taxa de contato sexual monogâmico 0, 048 Assumido

βv, βh Probabilidade de transmissão entre humanos e vetor 0, 3 [5]
βs1, βs2 Probabilidade de transmissão sexual 0, 1 [5]
γh, γv Progressão de expostos para infectados 0, 1667 [6]
σh Taxa de recuperação 0, 2 [2]

p1, p2 Proporção de homens que transmitem o ZIKV sexualmente 0, 33 Assumido
φ Taxa de dissipação do ZIKV no sêmem 0, 05 [8]
µh Taxa de mortalidade em humanos 3, 65.10−5 IBGE
µv Taxa de mortalidade em mosquitos 0, 033 [5]

Quanto à transmissão sexual, mulheres suscetíveis podem se infectar via contato sexual com ho-
mens em Im e Ims, cujas respectivas probabilidades de infecção são dadas por βs1 e βs2. Assumimos
que nem todos os homens possuem carga viral suficiente para transmitir o vírus, sendo que somente
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Figura 1: Diagrama de fluxo da dinâmica do ZIKV.
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uma proporção p1 de Im e p2 de Ims contribuem efetivamente para a transmissão sexual. A taxa de
contato sexual é denotada por c e φ representa a taxa de dissipaçao do vírus no sêmem.

O diagrama 1 mostra a dinâmica de transmissão do ZIKV e os parâmetros considerados no
modelo estão descritos na tabela 1.

Baseado nas informações anteriores, a dinâmica de transmissão do ZIKV pode ser representada
pelo seguinte sistema de equações diferenciais:

S′y = µh − δSy − bβhIvSy − µhSy

S′m = δθSy − bβhIvSm − µhSm

S′f = δ(1− θ)Sy − bβhIvSf − c(δ + µh)

δθ
(βs1p1Im + βs2p2Ims)Sf − µhSf

E′m = bβhIvSm − (γh + µh)Em

E′y = bβhIvSy − (γh + µh)Ey

E′f = bβhIvSf +
c(δ + µh)

δθ
(βs1p1Im + βs2p2Ims)Sf − (γh + µh)Ef (1)

I ′y = γhEy − (σh + µh)Iy

I ′m = γhEm − (σh + µh)Im

I ′ms = σhIm − (φ+ µh)Ims

I ′f = γhEf − (σh + µh)If

S′v = µv − bβv(Iy + Im + If )Sv − µvSv

E′v = bβv(Iy + Im + If )Sv − (γv + µv)Ev

I ′v = γvEv − µvIv.
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e a fração de humanos recuperados pode ser obtida através da equação desacoplada:

R = 1− (Sy + Sm + Sf )− (Ey + Em + Ef )− (Iy + Im + Ims + If )

3 Resultados
A análise do modelo nos fornece a existência de dois pontos de equilíbrio: um equilíbrio livre da

infecção, dado por

P0 = (S∗y , S
∗
m, S

∗
f , E

∗
y , E

∗
m, E

∗
f , I
∗
y , I
∗
m, I

∗
ms, I

∗
f , S

∗
v , E

∗
v , I
∗
v )

=

(
µh

δ + µh
,

δθ

δ + µh
,
δ(1− θ)

δ + µh
, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0

)
.

e um equilíbrio endêmico, Pe, no qual a infecção pelo ZIKV persiste na população.
Para avaliarmos a estabilidade local do ponto P0 usamos o método da Matriz da Próxima Ge-

ração [10] e a conjectura apresentada em [11], com isso obtemos uma expressão para o número de
repridutibilidade basal R0, que pode ser escrito da forma:

R0 = RV
0 (1 +RS1

0 +RS2
0 ) =

b2βhβvγhγv
µvK2K3K5

(
1 +

cδ(1− θ)γhβs1p1
K1K2K3

+
cδ(1− θ)γhσhβs2p2

K1K2K3K4

)
. (2)

onde K1 = δ + µh, K2 = γh + µh, K3 = σh + µh, K4 = φ+ µh e K5 = γv + µv.
Este termo determina um limiar para a existência e estabilidade dos pontos de equilíbrio P0 e

Pe da seguinte forma

• Se R0 < 1 então o sistema (1) possui apenas um ponto de equilíbrio, P0, o qual é local e
assintoticamente estável.

• Se R0 > 1 então o equilíbrio livre da infecção P0 passa a ser instável e surge o ponto de
equilíbrio endêmico, que é local e assintoticamente estável.

Uma vez que R0 representa o número de infecções secundárias geradas a partir de um único indi-
víduo infectado numa população suscetível, as componentes parcias RV

0 , RS1
0 e RS2

0 correspondem as
infecções originadas respectivamente pela transmissão vetorial, pela transmissão sexual por homens
em Im e pela transmissão sexual por homens em Ims.

Como consideramos na modelagem que a transmissão sexual ocorre somente de homens infectados
para mulheres, é necessário que estes homens tenham sido previamente infectados por mosquitos.
Isto implica no fato de que as componentes parciais RS1

0 e RS2
0 aparecem multiplicadas por RV

0 em
(2).

Para estudar o papel da transmissão sexual no espalhamanto e manutenção da infecção pelo
ZIKV, comparamos os pontos de equilívrio e o valor de R0 entre o modelo (1) e um modelo sem
transmissão sexual, isto é, βs1 = βs2 = 0.

Tabela 2: Equilíbrio endêmico na ausência e presença de transmissão sexual
Ausência de transmissão sexual Presença de transmissão sexual

I∗y 3, 87183× 10−5 3, 88176× 10−5

I∗m 3, 18625.10−5 3, 1886× 10−5

I∗ms 1.27357× 10−4 1, 27451× 10−4

I∗fv 3, 18625× 10−5 3, 16453× 10−5

I∗fs 0 4, 28423× 10−7

I∗v 3, 73608× 10−4 3, 74825× 10−4
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A tabela 2 mostra o valor dos compartimentos de infectados em equilíbrio na ausência e presença
da transmissão sexual, considerando os valores dos parâmetros descritos na tabela 1.

Os termos Ifm e Ifs representam a fração de mulheres infectadas somente pela transmissão
vetorial e infectadas somente pela trasnmissão sexual, respectivamente, de forma que Im = Ifm+Ifs.

A tabela anterior mostra que ao introduzirmos a transmissão sexual temos um incremento em to-
dos os compartimentos de infectados, no entanto este aumento é muito pouco significativo. Somente
1, 34% de todas as mulheres infectadas são provenientes da via sexual de transmissão.

Além disso, no modelo sem transmissão sexual temos R0 = RV
0 = 2, 2795, enquanto que no

modelo completo temos R0 = RV
0 (1 +RS1

0 +RS2
0 ) = 2, 3116, ou seja, a transmissão sexual aumenta

o R0 em aproximadamente 1, 4%, uma contribuição pouco expressiva da transmissão sexual.
Observamos que a transmissão sexual passa a ser significante quando p1 = p2 = 0, 56 e c = 1/7.

Neste caso cerca de 6, 4% das mulheres infectadas são provenientes da via sexual, podendo atingir
até 10% quando aumentamos a permanência do ZIKV no sêmem para 40 dias.

4 Conclusão
O modelo proposto apresenta dois pontos de equilíbrio, cujas estabilidades são determinadas pelo

número de reprodutibilidade basal. Quando R0 < 1 existe apenas o equilíbrio livre de infecção, o
qual é local e assintoticamente estável. Se R0 > 1 este ponto passa a ser instável e surge um novo
equilíbrio estável, no qual a infecção persiste na população.

A introdução da transmissão sexual aumenta a fração de infectados, mas por si só não é capaz de
iniciar um surto ou mesmo sustentar a epidemia, ao menos quando levamos em conta uma população
em geral. Seu efeito é perceptível se nos restringirmos a grupos específicos, como os indivíduos
sintomáticos, populações com comportamento promíscuo ou que apresentam características que
aumentem a chance de infecção.
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