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Resunto

Neste trabalho, foram analisados alguns modelos matemáticos determinísticos que des.
crevem a interação do vírus HIV com o sistema imune.

A partir deles,foram obtidos resultados da Teoria Qualitativa, tais como, a existência
e estabilidade de pontos de equilíbrio e, através da aplicação do Teorema de Bifurcação de
Poincal'é-Andronov-Hopf, estabeleceu-sea existência de órbitas periódicas e a estabilidade das
mesma.s.

Neste âmbito, foram sugeridosalguns tipos de variações,em função do tempo, pala os

parâmetros constantes dos modelos.

Abstract
This work aimed to analise some deterministic mathematícal modemsthat describe the
interaction of HIV vil'us with the immune system.
It was presented, from their analysis, some results of Qualitative Theoi'y, such as, the
existence and stability of ci'itical points and, in relation to it, by application of the Poincare-

Andronov-Hopf Biful'camionTheoiem, it was demonsti'atedthe existenceof periodic solutions
andthe stability of them.

In this scope,it wassuggested
sometypesof variation,in function of time, to the constant
pala-meteis of modela.
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Introdução
O objetivo deste trabalho é estudar e analisar alguns modelos matemáticos
que descrevema interação do vírus HIV-l, o vírus que causa a AIDS, e
células do sistema imune que são infectadas pelo vírus. AIDS é a sigla pata
a Síndromeda Imunodeficiência Adquirida.
Serãoanalisados modelos que fazem uso de sistemasde equaçõesdiferenciais ordinárias.
No Capítulo l apresentamos e comerJtamosvários modelos matemáticos
clubsimulam algumas características da dinâmica HIV/AIDS. Inicialmente
é apresentado;um modelo básico ao qual vão sendo incorporados mais in
formações como produção viral, aplicação de monoterapia, combinação de
terapias e a utilização de uma ou mais população de células infectadas pelo
vírus.

Desses modelos foi possível estimei parâmetros que desempenham

papel crucial na dinâmica da infecçãocom o HIV-l. Embota sejam simplificações extrema.s de um processo complexo, por intermédio deles obtivemos
informações importantes como, por exemp]o, a produção viral diária. Essa

estimativa, da ordem de 10JOvírus por dia, fez com cinea AIDS fossevista
como uma síndrome diferente da herpes, já que no caso da herpes, o vírus $ca

latente até que, de tempos em tempos, ocorra um recrudescimentona canga
viral. Essa característica do HIV-l direcionou as tei aptas no sentido de parei
a. ieplicação viral e a utilização de uma combinação de drogas antiretiovirais.
Essesmodelos, apresentadosno Capítulo 1, também sugeriram um tempo
médio de duração, da ordem de 2 a 3 anos, pata que uma terapia totalmente
efetiva

( um objetivo

ainda

a ser alcançado

) eliminasse

completamente

o

vírus do organismo. Entretanto devido às simplificações e considerações feitas
nessesmodelos, esta estimativa parece ter sido subestimada. Isso indica que
muito ainda precisa ser feito. Alguns modelos incorporara.m ietatdo ( time

delay ) como Nelson 120001e Culshaw 120001.Modelos estocásticoscomo
Merrill j19891e Tan j19971 foram aplicados no estudo da infecção inicial com

vll

o HIV-l, quando o número de células infectadas e vírus ainda é pequeno.
No Capítulo

2 retomamos

as idéias

de Nelson

j19981 e Perelson

j19991

onde foram feitos estudosqualitativos de um modelo matemático de dinâmica HIV/AIDS que é uma síntesedos modelos do Capítulo 1. Entretanto,
nessasanálisesveri$camosuma conclusão, sobre a estabilidade local de um
determinado ponto de equilíbrio, que julgamos ser incorrera, assim, feita essa
correção, foi possível estabelecermos cot-adiçõessuficientes pala a existência
de órbitas periódicas nessemodelo via Teorema de Bifurcação de Poincaré-

Andionov-Hopf.
No Capítulo 3 apresentamos vários integradores numéricos com a característica de serem aplicados para o estudo de sistemas de equaçõesdiferenciais

que apresentemórbitas periódicas. Esta.belecemos
um critério de escolha
dentre esse integradores numéricos e utilizamos o integra.dor, selecionado por

essecritério, pala a análisede alguns sistemas de equaçõesdiferenciais clássicos, como a Equação de Van der Pol, a Equação de Lorenz e por fim aplicamos esseintegrador pala verificarmos o comportamento do modelo estudado
qualitativamente

no Capítulo

2.

No Capítulo 4 são apresentadosparâmetros que variem em função do
tempo, pois o intervalo de integração numérica é da ordem de alguns anos,
visto que o tempo médio decoiiido entre a infecção com o HIV-l e o início da
AIDS é em torno de 10 anos . As variações dessesparâmetros foram sugeridas

ou comentadas por trabalhos anteriores. Analisamoso comportamento das
valias populações de células e vírus em diferentes modelos matemáticos sob
a influência dessesparâmetros. Para esseestudo utilizamos o integrador
numérico que foi selecionadono Capítulo 3.

No Capítulo5 sãoapresentadas
algumasconclusões
do trabalhoe são
feitos comentários acercade tópicos que poderão sei explorados em trabalhos
futuros.
Finalmente, no Apêndice são apresentados os enunciadosdo Critério de

Liapunov, do Teoremade Routh-Hurwitz e do Teoremade Bifurcaçãode
Poincaré-Andronov-Hopf e que foram utilizados neste trabalho.

Vlll

Capítulo l
Modelos Matemáticos
Modelos matemáticos são ferramentas que nos auxiliam a compreender os
mecanismos de propagação das doenças transmissíveis e a avaliar as diversas
formas de intervenção e, talvez o mais importante, predizer o comportamento
de uma determinada doença.
Esses modelos são simplificações extremas da realidade e à medida que
aclcscentamosrealismos biológicos, tornam-se matematicamente mais intragáveis.Isto cria. uma dificuldade pala se atingir um nível ótimo do balanço
entre realismo e tratabilidade matemática ( Struchinei j19941).
Neste capítulo apresentamos alguns modelos matemáticos determinísticos
pal'a a interação do HIV-l, o vírus que causa AIDS, com células do sistema
in].une.

1.1

Modelos Deter'ininísticos

Modelos deteiminísticos examinam as mudanças nos números médios das
populações e são mais aplicáveis aos estágios avançados do processo quando
o número de células e vírus são grandes, segundo Perelson j19991.
Inicialmente apresentaremos algumas idéias propostas por Perelson j199SI,
Perelson j19961, Peielson [19971 e Pere]son j19991onde são considerados modelosdeterminísticos de equaçõesdiferenciais ordinárias não lineares que descrevem, em função do tempo, a inteiação enfie uma população de células do
sistema imune, chamadas de linfócitos auxiliares T-CD4+ (células alvo do
vírus HIV-l), e o vírus HIV-l.

l

1.1.1 Uln Modelo Simples de Dinâmica do HIV
Em 1994potentes drogas antiretrovirais ( inibidores de protease ) estavam
sendo desenvolvidas e testadas. Os resultados mostravam que a concentração
de vírus caia exponencialmente por um curto período de tempo logo após o
paciente utilizar estas drogas. Assim, foi introduzido o seguinte modelo
=li

(i .i )

onde y é a concentração de vírus, P é uma função desconhecidarepresentando a taxa de produção viral e c é uma constante chamada faze de e/ámirzaçãopára/. Se a droga bloqueia completamentea produção viral podemos
representei graficamente in y em função de t.
Usando regressão linear podemos estimar o valor- da constante c. Se
admitirmos que a,concentraçãoviral atinge um vaioi constante Uoa.atesda
terapia iniciar então podemos estimar r' (P = cUo). Medindo Uo para cada
paciente e multiplicando este valor pelo volume de fluido no qual o vírus é
esperadoser encontrado permite-nos avaliar a taxa mínima total de produção
viral em cada paciente.
Algumas estimativas iniciais indicaram que este valor é da ordem de (0,7
:L 0,1)109 vírus por dia ( Ho j190SI ).

Modelos posteriores mais refinados

e que seixo comentadosposteriormente alteraram essaestimativa inicial de
produção

viral pala a oictem de (l0,3

:L 11,7)109 vírus por dia ( Peielson

lt0961).
Essesresultados indicam a importância dos dadosexperimentais na formulação do modelo.

1.1.2 Unl Modelo que Incorpora Produção Viral
Inicialmente é considerado a dinâmica de crescimento da populacão de células

T-CD4+ na ausênciado vírus HIV-l. O modelo proposto é
d

ã- - . +pr Çl

a,r.

(i.2)

Neste modelo T representa o número de células T-CD4+ por milímetros
cúbicosde sanguee s representa taxa de fornecimento de células T-CD4+de
precursorescomo o tino. Células T-CD4+ tem um tempo de vicia finito,
assim, dr representa a taxa média cte morte dessascélulas.
9

As células T-CID4+ quando estimuladas podem proliferar-se, e essa proliferação é aproximada nessemodelo por uma função logística na qual p é a
taxa máxima de proliferação e 7;,,., é a densidadepopulacional máxima na
qual a proliferação deve pagar.
Se o contingente populacional de células T-CD4+atingir 7;,:., então a
quantidade de células T-CD4+deve diminuir, logo, é necessárioque

dvT...'> s
A Equação

(1.2) tem um ponto

de equilíbrio

(1.3)
dado por

zo-qF-lü
-,)--«@-',)'+;=l
'.r L
Y
'tmarJ
e 0 < To < 7;,..,. O outro ponto de equilíbrioé negativo,portanto, To
representao único ponto de equilíbrio fisicamentepossível. Pode-semostrar
que esse ponto é globalmente assintoticamente estável.
O vírus HIV-l infecta células que canegam em sua superfície uma proteína chamada CD4 bem como outros receptores chamados co-receptores,

dentre estas células estão as células T-CD4+. Após serem infectadas, tais
células podem produzir novos vírus, assim é introduzido no modelo uma população de células T CD4+ não infectadas, 7', e uma população de células T

CD4+ infectadaspiodutivamente, T*
Uma aproximação para se modelar essa infecção é considerar que tal infecção é proporcional ao produto entre as concentrações de células T-CD4+e

vírus, kVT, esta relação é conhecidacomo /eáde anãode massase tem sua
origem no estudo da cinética química onde se postula que a taxa de formação
dc um composto é proporcional às concentraçõesdos reagentes( Struchiner
19941)
Com as consideraçõesacima temos o seguinte modelo:

s+PT

T

l

zh",

dTT kVT,

Í1.4)

dT*
#

(1.5)

j

N8T*

(V.

(1.6)

3

onde

T
T*

populaçãode célulasT CD4+,
população de células T CD4+ infectadas produtivamente,
população de vírus,

taxa na qual novascélulassão criadas de fontes dentro do corpo,
taxa de crescimento para a população de células T CID4+,

população máxima de células T CD4+,
d

taxa de morte de células T CD4+ não-infectadas,
k

taxa com que as células T CD4+ tomam-se infecta,das

por vírus livres,
á

C

taxa de morte de célulasT CD4+ infectadasprodutivamente,
número de vírus produzidos por uma célula T CD4+ infectada,
taxa de eliminação de vírus.

A Equação (1.4) é uma versãoda Ecluação(1.2) com o termo relativo ao
efeito do HIV-l.
A Equação (1.5) representa a população de células T-CD4+infectadas produtivainente , assim, o termo AVT é subira.ído da Equação (1.4) e adicionado
« Eq«ação

(1.5).

O segundo teimo á7'* na.Equação (1.5) representa a taxa com que células
T-CID4+infectadas produtivamente estão molrendo.
A Equação (1.6) modela a população de vírus infecciososlivres. É assu
mêdoque uma célula T-CD4+ produz em média JVvírus infecciososdurante
sua vida. O último termo na Equação (1.6) cV representa a perda de infec-

tividade viral, morte viral e eliminaçãodo vírus do corpo.
Para este modelo pode-se mostrei que existem dois pontos de equilíbrio,
que chamaremos de rzão- r/ecZado e {rt/estado.

Ponto de Equilíbrio Não-Infectado
O ponto de equilíbrio não-infectado é dado pol' (Ts.l, 0, 0), onde

A matriz Jacobiana, J, quando avaliada neste ponto é dada por
4

P

zh",

/(Ts;: , 0, 0)

d

0

0

.á

0

cuj.s -to«fores

são

: B)-',,
*',.-

!./k +o'

"','

NkT;:ü,

e estão sujeitos as seguintescondições:
c > NkT::\ +

NkT:;\ :+

C

«

~'«,

:

{

;:

:

:

Ponto de Equilíbrio Infectado
O ponto de equilíbrio infectado é dado por (Ts,2,7'',7), onde
T .

T*

y

Nk'

;*Ü(" xÚ=))-Ú,
Ç *{( "- xJ= )
d

Ê

Este ponto de equilíbrio pei'venceao octante positivo quando0 < Ts.2 <
Ts.l e dependendo elos valores das constantes desseproblema, este ponto
pode ser estável Oli instável, podendo ter ao seu redor uma órbita petióclica.
Estes resultados saião consideradosno pióximo capítulo.
5

1.1.3 Modelo com Inibidor de Transcriptase Reversa
Um inibidor de transcriptase reverso é uma droga que bloqueia a infecção de
células T CD4+ e dessemodo reduz o valor de k. Inibidores de transcriptase
reverso, como outras drogas, não são perfeitos, assim, é introduzido no mode-

lo uma constante?7nrque é a eficácia da droga. Sev7nr= 1 então a inibição
é 100%efetiva, entretanto, se voar= 0, não há inibição.
Um modelo para a ação de um inibidor de transcriptase reversoé

- d,r - (l - qn,)kl'r,
dT*

(i

q-)k\'r

8T*,

Nãr*-.::y.
cuja análise matemática é semelhanteà feita anteriormente

1.1.4

Um Modelo com Inibidor de Protease

Inibidores de piotease são drogas que inibem a produção de vírus infecciosos,
porta.nto, vamos considerar dois tipos de vírus: vírus infecciosos \4 e vírus

não-infecciosos
nr/, de tal forma que a concentraçãototal de vírus y é
V/+ Vwí.
Para um inibidor

de plotease

.+prl

100% efetivo temos as seguintes equações

T

l

.az

-- dTT -- kViT,

JrF'ç

kViT -- 8T*

cy/
!ÍBK

=

/VáT*

cVw/.

C

Admitindo-se que antes da terapia ser iniciada tenhamos apenas vírus
infecciosos,então yW/(0) = 0 e V/(0) = Vo, donde V/(t) = Uoe-''. Po: um
curto período de tempo, imediatamente ap(1)s
a terapia ser iniciada, podemos
supor que o número de células T-CD4+é constante, T = To, donde obtemos

r*(z) - I'*(o).''' + ê71b$1:e-:!-.s.ID
C
6

Assumindo que T* é praticamente constante antes da terapia ser iniciada,
então

r*(o)
donde segue que

'*m-*Uozol"'"'

l

Substituindo essevalor na equaçãodiferencial pala \'Sv/e admitindo-se
que antes claterapia ser iniciada a produção viral, JV&To,é igual a eliminação

viral, c, resulta em
VH

- Jli

l ;hk-"

- .''0

- á''-''

l

Finalmente, a concentração total de vírus é dada por

}''U - uo.''' +:l!\

l ;:-ik-" - .''0

(1.7)

Através da Equação (1.7), juntamente com técnicas de análise de regressão não-linear, e dados de pacientes foi possível estimar valores pala c, a taxa

de eliminação viral, e á, a taxa de morte de células T CD4+ infectadasprodutivamente, conforme Peielson j19961. De posse dessesdados a produção
viral

foi estimada

em aproximadamente

(l0,3

t

1 1,7)109

vírus

lançados

pol

dia e (S= 0, 5 ü 0, 1 por dia.

A estimativa da pl'adução viral c é mínima, já que é baseadana hipótese
cleque a droga bloqueaiia toda a produção de vírus infecciosos.

1.1.5 Ul-n Modelo com Inibidor de Protease in)perfeito
Inibidores de protease não são drogas perfeitas, assim, seja 77p/ a eficácia de
um inibidor de protease. Neste caso, as equaçõespassam a ter a seguinte
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forma

s+pT
dT*

dTT -- kViT,
+

)

(l - ,7P/)Nir* - .v/,
rlpiNÕT*

A a.nálise matemática

-- cVNI

desse sistema de equações diferenciais

será feita no

capítulo seguinte.

1.1.6 Combinação de Terapias
A maioria das terapias anuaisempregam mais de uma droga no tratamento
de pacientes infectados com vírus HIV-l.

Algumas drogas agem no sentido

de inibirem a açãoda transcriptase revelsaou da piotease. Uma outra classe
de drogas inibe a fusão do HIV-l com as células alvo.
Um estudo realizado com um grupo de pacientes infectados com o vírus

HIV-l ( Perelsonj1907] ), que utilizaram os inibidores de transcriptase reverso e de protease,verificou que após iniciada a terapia houve uma clueda
acentuada da concentração de vírus no plasma durante o período de unia ou

duas semanas,entretanto, após essedeclínio inicial e a.indasob terapia, a
concentraçãode vírus continuava a cair, mas a uma taxa signicativamente
menor. Quando essesdados dos pacientes focam representados gráfica.mente

em uma escalalogarítmica, verificou-se que ambas as fases de declínio da
concentraçãoviral aproximavam-se cle um decaimento exponencial.
Uma das explicações para o declínio da caiba viral na segunda fase seita

a possibilidade de existir grupos de células T-CD4+heterogêneas,com uma
subpopulação de células T-CD4+infecciosas produzindo menos vírus e tendo
um tempo de vida maior.
Uma outra explicação para essedeclínio seria um outro tipo de células
chamadas de macro/figos que têm subpopulações que são suscetíveis à in
facção pelo HIV-l. Essesmacrófagos, quando infectados, podem produzir
partículas virais por semanas,sendo que o HIV-l tende a não matei macro-.
fogos em culturas cle células.
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Na presençados inibidores de transcriptasereversoe de proteasee supondo que o número de células T-CD4+permaneça Constante,T = To, o
modelo básico toma a seguinte forma
dT*

(l - ,7nr)AU/To
- õr

#

(l - ,7PI)Nõr*- cyl,
qpiNÕT"

cVNI,

onde 77nre ?7/prepresentam a eficácia dos inibidores de transciiptase reverso,e
de protease, respectivamente. Se ambos os inibidores de transcripta.se reverso
e de piotease são 100% efetivos, então o modelo a.nterior boina-se
#

)

NÕT* -- OVNI
Se assumirmos quc T*(0) = Anoto/õ e NATO= c, então

.'''

r*(t)
b'(t)
e

u - !?lllo- l .-''
donde,

y(Z)

(f)+Vw.(t)

Assim, após um rápido transiente da ordem de l/c, a taxa viral cairia
exponencialmente a uma taxa constante caracterizada por (í. Essa queda na
carga viral cotlesponde ao declínio na pi'imeira fase observada nos dados.
Incorporando uma segunda população de células, M, suscetíveisà infecção com uma taxa constante k.vl, obtemos o seguinte modelo que podemos
9

chamar de made/o com cé/u/as {ril/estadas de uÍda /ofega

+p
dT*

T

li

dTT -- kVT.

.z

l:NT 8T
sM

duM -- kwVb/l,

kmVM -- F},IM* ,
JVãT* + pwM*

cK

onde M* denota a concentração clecélulas infectadas de vida longa que são
assumidasliberando vírus continuamente a uma taxa PW por célula e com
uma taxa de morte PW por célula. Também é assumidoque essascélula.ssão
criadas por uma fonte a uma taxa constante sm e que morrem a uma taxa
constante dm.
Se antes que o tratamento seja iniciado supusermos que, no instante inicial
t = 0, gll-- = 0, SÍ11{..= 0 e flV - 0 obtemos

dt

''

:G'
Se ambos

''ü

dt

h/i;l -- kMVnh/lalHP.,i ,
o inibicloies

de

transcriptase

jVâZj; + Px/jl/o+ = cUo.

inversa

e de

protea.se

falem

(1.8)
100%o

efetivos, então pa.ia Z > 0, k = k.y = 0 e todos os vírus produzidosserão
não-infecciosos. Assim, após a terapia sei iniciada, temos o seguinte modelo

ê:

.*,,(«
dT*

.âT

#

)

sM -- dMM,
dM*
#

)

cy/
N8T" -V PMM*
10

cVNt

drT,

Usando as condiçõesiniciais dadas por (1.8) obtemos
]VkTo
"'',

- «[(:

-

C

c

#!%) .-.* .....
yêa.-;' + ' '
PA/

7

'

c--'Í'

'

c--Pm

".-««*l
'

]

1.9

E novamente, utilizando técnicas de regressãonão linear, dados de pacientes que utilizaram essa combinação de inibidores e a Equação (1.9) foi
possível estimar os parâmetros (i e PA.r. O parâmetro pm, apresentou um

valor médio de 0,07 ü 0,04 por dia. A meia-vida da populaçãode células
responsáveis pelo decaimento da canga viral na segunda fase, ti/2 = in 2//zm,

correspondea 13,3 ü 7, 9 dias.
O pa.râmetro(f apresentouum valor médio de 0,59 ü 0,15 por dia. A
meia-vida da população de células responsáveispelo decaimento da carga
viral na primeira fase,ti/2 = in 2/(S,correspondea 1, 25 ü 0, 34 dias.
O valor de J encontra.do na Seção (1.1.4) foi menor possivelmente em

virtude de se estar utilizando, naquelemodelo, da monoteiapia enquanto
nesta Seção utilizamos uma combinação de drogas

Finalmente, Peielson j19971analisou um modelo que incorpora células
infectadas latentes, Z,, e células de vida longa, iM. Este modelo tem a seguinte

forma

.*,,(: â)-',,
&VT + a.L

*«,,

(ÍT*,

fkVT -- FLL,
sM -- dMNI

-- k?.,iV' R/l,

dM*
kMVM

-- HI.,iM" ,

NÕT*-\-PMM" -- cV,
onde é assumido que quando células T-CD4+ , T, são infectadas, 7'* células
infectadas piodutivamente são geradas a uma taxa h e que células infectadas
e latentes, Z,,são produzidas a uma taxa constante .fA, com ./ < 1. Células
infectadas latentes são assumidas que morrem a uma taxa õl e são ativadas
a uma taxa a, dando uma taxa total de perda pz, = a + õl
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Assumindo que os inibidores de transcriptase reverso e os inibidores de
protease sejam 100% efetivos, de modo que pala t > 0, tenhamos k = 0. E,
além disso,

obtemos

}'(t)

assumindo

que em t = 0, (/T# -

l.'i' " + .Be'"'' + C'.'""'

0, flil! = 0, SÍll:-

= 0 e (!V = 0,

+ (1 - .4 - B - C'). ''l,

onde

=(,Ú),
af8NkTo
A.,,(c P.)(a - P.y

.

(«--:)
c -- FM

Admitindo que o número de células infectadas seja proporcional a

/(t) - r*(t) + L(t),
segue que

''',-v[(

.-'.+P

(l.lO)

Ajustando-se parâmetros dessemodelo à Equação (l.lO) e a dados experimentais foi verificado que eln média levaria entre dois anos e meio e três
anos de tratamento

perfeitamente

efetivo pala que as célula.s responsáveis

pela segunda fase fossem totalmente eliminadas e V se aproximasse do valor
zero. Detalhes podem ser encontradosem Peielson j1997j. Essasestimativas quando apresentadas na XI Conferência Internacional sobre AIDS em
Vancouver em 1996, geraram grande entusiasmo e otimismo. Entretanto,
colho assinalado em Peielson j1997j, essesmodelos apresentadosaté aqui se
liam caricaturas simplificadas da realidade não incluindo aspectos espaciais
e compartimentais do corpo- Além disso, existem locais no corpo onde as
drogas têm acessolimitado, como cérebro e sistema nervoso central, assim
nesses locais a concentração de drogas seria menor do que a concentração

encontrada na circulação. Dessamaneira, esseslocais poderiam agir como
12

santuários pala o vírus HIV-l. Em modelos matemáticos com santuários
para os vírus é possívelgerar resistência as drogase assim a replicaçãoviral
pode permanecer um problema até que novas geraçõesde drogas se tornem

disponíveis
( l<eplerj19981,
Callaway
120021
).
Em um artigo publicado em 1999, Finzi et a/. apresenta resulta.dosob-

tidos a partir de um estudofeito com pacientessob uma combinaçãode
terapias pala o trata.mentoda infecção com o HIV-l mostrando que, apesar
do tratamento reduzir a carga viral a níveis indetectáveis,indicando que um
tratamento prolongadopoderia eriadicai a infecção,a meia-vida das células
infectadas latentes seria de 43,9 mesese uma erradicaçãolevaria em tomo
de 60 anos.
Outros trabalhos, ( Chun j1999], Sharkey 120001
), verificaram que a população viral não foi extinta em nenhum dos pacientes infectados e que estavam
sob terapia antiretroviral.
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Capítulo 2
Estudos Qualitativos
Neste capítulo é feito um estudo qualitativo do sistema de equaçõesdiferellciais não lineares dado pelas Equações(2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) descritas abaixo. Análises desse sistema, publicadas em Nelson j1998j e Perelson
j1090], mostraram a existência de 3 pontos de equilíbrio e fora.m também
apresentadosestudos sobre a estabilidade local e global dessespontos. No
entanto, essestrabalhos apresentamuma demonstraçãoincorrera da estabilidade local de um dos pontos de equilíbrio. Assim, neste capítulo, é feita. uma
coireção sobre o comportamento dinâmico de um dos pontos de equilíbrio e é
enunciado e provado um resultado que estabelece condições suficientes sobre

a existência de uma órbita periódica em torno desseponto de equilíbrio via
'.['eorema dc Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopf.

2.1

Análise Qualitativa

Clomeçamosanalisando o seguinte sistema de equaçõesdiferenciais
s + P7'

dTT -- FkVtT,

(2.1)

dT*
#

HkVIT

ÕT

)

(2.2)

eN8T* -- cVt,

(2.3)

xlpiNÕ'r* -- cvNt,

(2.4)
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deânido no conjunto

A

(r, r*, y/, vw/)c a'/T 2 0,7'*? o,y/ ? o,uw/? o,
r + T* $ Tm.,,y/ $ #llSllw
=-, Vw/ 5;
C

"v*},

sendoque os parâmetros envolvidossão todos positivos e c = (1 -- z7p/)e
P = (1 -- ,7nr) representam os tratamentos terapêuticos.
Mostraremos inicialmente que nenhuma das populações fica negativa,

mais que isso,uma trajetória que comeceem A permanecerásempreem
zX. Dizemos, então, que z\ é positivamente invariante. Pala isso, devemos
mostrei que em cada hiperplano que ]imita zXo campo vetoiia], dado pelas
E(luações(2.1),(2.2),(2.3) e(2.4), apontapara o interior ou é tangentea Z\.
/\ssim,

r Ir..

dT*

= ; > 0,

at IT*:o

N8T* e '> Q.

dt lyl=0

az

IV.W,:0

À;V/7'/z

> 0

N8T* Hpí '> Q

Além disso, notemos que

% l.,,-«e.

= 'JVJc(7"''
' "L"\'L
Zh-) .$0,

e

''ãi''

1.:.,..«.,-.,..,

8,7p/(r*

- 7h,.,)
Tm-) .$
$Oo

SegundoPelelson j19991,na presençade HIV-l, existem dois tipos de
células T-CD4+: células não infectadas e células infectadas produtivamente.
portanto seria razoável mudar o termo deferentea proliferação logística para

,, (« -Ç=
conforme Perelson j19931. Entretanto, como a proporção de células infectadas

piodutivamente é muito pequena, ainda segundo Perelson j19991,pode-se
ignorar essacorreção.

Essaconsideração,
no entanto, faz com que surja uma limitaçãoentre
alguns parâmetros pata que o modelo possa desclevel com mais fidelidade
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uma condição que do ponto de vista biológico é bastante ra.zoável,que é a
seguinte condicã.o:

T+T'$ 7h..

(2.5)

Observemos que se na Equação (2.1) o termo referente a proliferação
logística fosse Pr(1 - %li=-) e s. tomarmos Tí. = + r* então, j-t,me«te
com a Equação (2.2), teríamos:

r

n..

l

dvT

7h..
Tí.:

l

ÕT*

drTí.t ,

zh.,

já que dr < á, pois morte pol citopaticidade viral ocorre com major intensa
dade do que morte por meios naturais.
Portanto, quando T!., = 17;,,..,

yZle
< S--dTTm., <0
dt Ir...:rmA última desigualdade,já vista no Capítulo 1, conformeEquação(1.3),
seguede Peielson j19931. Assim, temíamosa população total de células TCD4+e portanto as populações T e T* limitadas

por 17«.-.

Ao tomarmos o teimo referentea pl'olifeiação logística comopT( l -- ?tL-)
'

temos:

-JF:--

' +pl' 1 1 a---

l

a,r - ál'*
ot)

e

'dt

-- d'rT...

prl

Ti...Tm.,

Uma condiçãonecessáriae suficientepala que
dTí..

e que

dr7;,,., < 0

x 77taZ'

'

para 7' C lO, lrm.,l, ou equivalentemente,

;:-- - P7'
+ dTTm- S> 0
-x 77Z(la'

pala T C 10,7;,..,l. Essa última desigualdade é satisfeita se, e somente se,

é

*ç « ',.

(2.6)

Assim, para obtermos a condição (2.5) para as Equações(2.1) e (2.2),
os parâmetros devem satisfazer (2.6). Nas simulações que serão feitas nos
próximos capítulos esta condição será satisfeita.
Portanto acabamosde mostramque o conjunto Z\ é positivamente invariante se c :# 0 e se for satisfeita a condição (2.6). Como zXé um conjLmto
compacto ( fecha.doe limitado em m' ), então todas as soluçõesque comecem em A serão definida.s e limitadas em lO,(x)l, se c # 0 e se for satisfeita a
co«lição

(2.6).

Mostiaiemos agora que, no conjunto A, existem dois pontos de equilíbrio,
um na ausênciadc vírus, chamado ega{/üráo nâo ãrz/ecZado,
e outro com a
presençactevírus, chamado egu{/aria {rl/enfado.
IgualandoasEquações(2.1),(2.2),(2.3) e(2.4) a zeroobtemoso equilíbrio
não infectado dado por (Ts.l, 0, 0, 0), onde:

Ts.: -

%f l @

(2.7)

e o equilíbrio infectado dado por (Ts.2,7', 7/, yNI), onde
T .

C

NkeH'

7*

cy/
Nõe'
S

y.r

ATs,2P

sNe
C

y/v.r

d

--,: (

+ p-- dr

C
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hP'
PC

Nk'T«.,eÉ'

E interessante
notei queexisteum outro pontode equilíbrio(:rW,0,0,0),
onde TW = ZgF l (p--dr)--y/(29
(fr -f ?!W-l e --Tm- < TX < 0, que
não pertenceao conjunto A, não tendo, portanto, uma associaçãocom o
processo biológico em estudo.

2.1.1

Ponto de Equilíbrio Não Infectado

O ponto de equilíbrio não infectado é dado por (Ts.l , 0,0, 0), onde
Ts,: -

%f l @

-l 77za:z;

J

Notemos, a partir da expressãoacima, que 0 $ Ts.l e pela colldição (2.6)
temos que s < dr17;,.., e então Ts,l < 7;,..,.
A matriz Jacobianaquando avaliadano ponto de equilíbrio não infectado
é dada por
a

0

l : ,;::

'«s,:,',',Q-

ü Nõvlpi

-kPT,; \
kHT;;\
C

(2.8)

0

onde
ü --

Da Equação

'P

(2.7) temos que

d,)+

2PTs,l

Logo,

e portanto

a < 0.

O ponto de equilíbrio não infectado é assintóticamenteestável se, e somente se, todos os autovaloresda matriz JacobianaJ(Ts,i, 0, 0, 0) têm parte
real negativa.
Os autovaloies podem ser determinados resolvendo a equação caracterís-

tica em À, detjJ(Ts,i,0,0,0)
ordem 4.

À/41 = 0, onde .r4 é a matriz identidade de
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Para a matriz Jacobiana J(Ts.l, 0, 0, 0), dada pela Equação (2.8), temos
(À
cujos -to«lotes

«)(À

+

.:)IÀ'

+

(c

+

J)À

+

NkõTs.l6pl = 0,

cJ

(2.9)

são
a

c+Õ

l

V (.::+ õy

4c(5+ 4JVA(STs.icP

c+(9 1
2
2V lc+ õ)'

4c(5+ 4 7Vk(ÍTs,lcp

C

Observemos

que

(c +

õy

4c.5

=

(c

--

áy

e assim,

o

radicando

em

À2

e

À3 são positivos. Observemostambém que Ài < 0, À3 < 0 e À4< 0.
Pala a estabilidadelocal do ponto de equilíbrio não infectado, necessitamos ainda que À2 < 0, que é satisfeito se:

V (. + á)'

4cÓ + 4JVÉÕTs.icP,

ou sqa,
/v < JV.,,,

eTssl.eF

\ ''J

Portanto, se iV < JV.,Ít,o ponto de equilíbrio não infectado é assintoticamente estável, se 7V = Nc,.it o ponto de equilíbi'io não infectado é neutiamente

estáve[e, fina]mente, se Ar > ]V.,it o ponto de equi]íbrio não infectado é ins
Lavei.

2.1.2

Funçãode Liapunov

Conjecturamos que o ponto de equilíbrio não infectado seja globalmente assintoticamente

estável no conjunto

A se JV < N.,{t.

Para
C

3 <. N <. NL -- =-

çT«..F

(2.11)

podemos mostrar que a conjectura é verdadeira.
Consideremos a função
z.(t)

]vr*(t) + y/(t) + vw/(z), v { 2 0.
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(2.12)

Mostraremos que L = .VT* + y/ + t,'h/ é uma função de Liapunov
( ver Apêndice

).

Obser«mosquel(0,0,0)

= 0 e que /,(t) >0,

V t>

0.

Da expressão(2.12)temos,
NHlçViT -- N8T" -} eNÕT* -- cVi -} HpiNÕT* -- cVNt
jVpky/T

-- cV/

cVw/

IXPkr -- cl H/ - cyw/.
Portanto, se a condição (2.11) for satisfeita temos que -=- < 0 em zX.

Logo L(t) -->0, qua.ndof -} oo. Portanto, T*, VI e yW/'t'endempara 0 e
T -+ To
A título de menção,notemos que para o ponto de equilíbrio (lrW,0, 0, 0)
os autovalores são:

p(i

;h)

c,

sendo que À2 e À3 têm parte leal negativa e ÀI é negativo. Como Ài é
positivo se p -- dr > 0, então o ponto de ecluilíbrio (TW,0,0,0) é instável
se p -- dr > 0. Além disso, podemos observar que o ponto de equilíbrio
(Tw,0,0, 0) é neut:amente está«l se p dr = 0 e assintoticamenteestável
se p

dr

< 0.
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2.1.3

Ponto de Equilíbrio Infectado

O ponto de equilíbrio infectado pertence ao conjunto Z\ se, e somentese,
yí

> 0, ou seja,

sNe

y.r

. p-- dT

c '

kH,

>

0

>

0

d,Ts.,

>

0

:llZ

<

0

Nk'T«..epa

b)-:
1 - JW- l
'(

. +PTs,,

pc

«

1

-x 772,
(Z Z'

7'=;,+(d,-P)llZ=Ts.,
Portanto
V'.r > 0 -t:> 0 < Ts.2 ::

-=TT'

NkeH

ou sqa,

< T.,i,
C

y/

> 0 ++:}»
JV > JV.,it =
k' I' s s-\eP'

Assim, resumindo os resultados obtidos, temos: se 7V< JV.,it, então o
ponto de equilíbrio não infectado é assintoticamenteestável. Em particular,
se Ar < .ÍVL < Nc,át, então o ponto de equilíbrio não infectado é globalmente
assintoticamente estável em A

Quando iV < Nc,it o ponto de equilíbrio infectado não pertence ao con
junto .&. Se N = 7V«it, então os pontos de equilíbrio coincidem e ocorre
uma bifurcação transcrítica (Ài < 0, À2 = 0, À3 < 0 e À. < 0). Quando
7V> iV.,ít então o ponto de equilíbrio não infectado é instável e o ponto de
equilíbrio infectado imerge no conjLmto,À.
Estudaremosagora a estabilidade do ponto de equilíbrio infectado para
N > Nc,i*. Nos trabalhos de Nelson j19981 e Pei'elson j19991é mostrado que

esseponto de equilíbrio é estável se /V > Nc,{t, o que julgamos ser incorreto. Mostraremos que esseponto de equilíbrio pode ser estável ou instável
e pode também fulgir uma órbita periódica circundando-o, via Teorema de
Bifurcação de Poincaré-Andionov-Hopf.

A matriz JacobianaJ quandoavaliada no ponto cleequilíbrio infectado

21

,,,F , r /,

(7'«:

t' W/J e üacla por

kpT,;a
kFT;;u

ou ainda,

T

S

'

p-dr+sQ-r
0

Q

É '

--á

)Ül; o

]V(fc

0
.«'.

'

--c

jVá?7p/ 0

0

--c

- nP ' " - -&ll:m.

A equação característica tem um favor À+c, implicando que um autovalor
é À4=
c.

Os outros autovaloressão raízesda equação

'"'' ";, - *;*(.*'*«Ên*a:")»'
*( «L.

pcJ

* .~*.«
**P )*
-'-(.«,«.«--.'
0,

~,)

jVkT«.cp

ou sela,
det(J

À-r:) = .X;+..4,à' +BÀ+C

onde

(c+ i+ r+ sQ) > o
(c+ õ)(r + .Q)

>o

.á(p- dr r + .Q),

= 0,

(2.13)

e (J é positivo se .rV > JV.,{t, pois C,; = cákpy/.
Pelo Critério de Routh-Hurwitz ( ver Apêndice ), as três raízes da equação
caractel'estica (2.13) terão parte real negativa se, e somente se,

.4 > 0, Cr> 0 e

,4B -- (1; > 0

O coeficiente .A é a soma de termos positivos e é positivo. Sob a condição
de ]V > Ar.,iz temos que C' > 0.

Mostraiemos agora que existe um s := s. > 0 tal que

.'i(..)B(..) - C(..)

(2.14)

se s > s. então

..4(s)-B(.) C(.) > 0

(2.15)

c'(.) << o.
.'i(s)B(s) - C'(s)
0.

(2.16)

e se 0 $ s < s. então

Assim, se s > s. o ponto de equilíbrio infectado é assintoticamenteestável, se s < s. o ponto de equilíbrio infectado é instável e quando s = s.
mostraremos que temos uma Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopf.

2.1.4 Bifurcação de Poincaré-Andronov-lHopf
Observemos

que Á(s)-B(s)

-- C(s)

= 0 é equivalente

(c+ õy(r + .Q) +(c+ i)(r+ .Q)' + có(-.Q

a

P + dr + r)

ou sqa,
(..4B

c)(')

Q''' + lc' + á' + cd+2(c+ õ)rlQ.
+(c+i)7''+(c' +õ'+3cá)r+cá(-p+d,)(2.17)
0

que é uma equaçãopolinomial do segundograu em s.
O coeficienteque está multiplicando o termo quadrático (c + (í)Q' é positivo, logo o gráfico dessaftmção polinomial tem concavidade voltada para
cima, portanto seo teimo independentede s, T/s, for negativo existirá uma
raiz real positiva s. satisfazendo(2.14), (2.15) e (2.16)
Estudaremosagora a condiçãopara que o T/s sqa negativo.
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T/s é negativo se, e somente se,

('+ õ)r' +(c' + â' + 3cá)r+ .á(-P+ dr) < 0,
ou sqa,
T/s<0

»0<

T < TI,

onde

T. -

'

2(c+ á)

Para. que T < 7'i devemos ter

. ': tf;J;:l:lh

+ e(l;L:::©

«: ó(p

a,),

(2.18)

que é equivalente a
o < r(#' + #7' + cõ)

< cõ(P

dT),

(2.19)

onde P = c + á.

Notemos que se a condição (2.19) for satisfeita, então 0 < T < Ti e assim,

T/s < 0 e a equaçãopolinomial do segundograu teia uma raiz real positiva
s. dada poi

(P'

cõ+2pr)+
(2.20)

Notemos

ainda

que se ÁB

=

(17 então

,4 é raiz

de (2.13)

e assim

podemos escrever
det(J
Portanto

se s = s., poi

det(}

-- ÀJ3)

À-Z;)
(2.14)

(À+ .A)(.X'+ B)

e por (2.21)

podemos

(À+ .4)(.X'+ -B)
(À + -A)(,x + í'/ã)(À

l2.2i)
escrevem

V
i~/B),

pois -B > 0, ou ainda,

det(J

À/;)

+ .4)(À
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+ i

V';?)(À- áv@),

onde cv = T + sQ e /i = c + á.

sao

Logo, ses = s., entãoos autovaloresda matriz JacobianaJ(7«2, 7'', y/, yW/)
ÀI
À2
À3
À4

Pala encontrarmos os autovetores oi associadosa.osautovalores À{, deve
mos resolvemo sistema de equaçõeslineares
(}(..)

-

À:/

)ui

para cada i = 1, ..., 4.
Assim, os autovetores uí associadosaos autovalores À{, í

ul

1. - êe@.

U2

«,t

03

",?-- b':SW:, T+~4@;,

U4

')

c8

)

xê!. aê«.
c )

c

1,...4, são

)

) '

(o,o,o,l).

Diferenciando

(2.13) em relação a s, temos

.A'(.)À'(s)+ -B'(.),X(.)+ C'(.)
3À'(;) + 2..4(.).X(.) + -B(.)

,x'(.)
Tomando-se

s

(2.22)

s. e À = À2, temos

Àl; (s . )

-2-a('.) + 2Á(..)V'BI.l;ãi

'

(2.23)

ou sqa,

-B'(..)
---==
»;oJ

-

- 13Z;;

-.- yià

+ i

Mostiaremos agora que

l-A-a cy(..) > o,
25

'-B(.. )

.

(2.24)

De fato, derivando a Equação (2.17) em relação a s temos
(-AB -cy(.)

2(c+á)Q's+lc:+á'+câ+2(c+á)7'lQ

> 0, V s 2. 0, (2.25)

e portanto
(2.26)

áw x,hJ--ál$z;.J'y© ':o,
que é equivalente a

(2.27)
Íw

x,61

-

-qe!?ii13:#

«:

',

onde W é a parte i'eal de um número complexo e B(s.) > 0.

Portanto, pelo Teorema de Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopf( vei
Apêndice ), existe unia órbita periódica para cada s próximo de s. quando
S > S. ou s < sc q cujo pei'iodo é aproximadamente 2n'/w. , onde w.
3(À2(s.)) = «-B(s.) e 3 é a parte imaginária de um núme].ocomplexo.

2.1.5

Estabilidade das Órbitas Periódicas

Estudaremos agora a estabilidade ou não da.s órbitas periódicas, usaremos
técnicas desenvolvidas em Hassard j19811, páginas 86 a 91.
Seja P a seguinte matriz

p

lu,('.)l, -elu,('.)l, u:(..), u.(..)),

ou sela,

e

,:(

g

(a+c)~/ãF

C

cõ

l
có

C

NaHp]

lyap/v'ã?

C

C

P(2a+0
cr 2 +O2 +3a#

a(a+P)

a2 +/j2 +3a#

a matriz

0

Nae

cr2 +P2 +3a/3

0

l

cõ

a2+#2+3aÕ
cõ(a+P)

V'ãF(a'+ii2
c8

iiã

Q2+/32 +3cr/3

0

inversa de .P
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Nl3npi

c(atç)
Mc(a'+P'+3aP)
ctaÕ+P(a+Õ)]

N.V'ãF(a'+D2+lii;ii
C(Q+C

N'(a' +#'+3'-P)
HPj

i)

Tomando-se

T«',

o sistema de equaçõesdiferenciais dado por (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) definido

em A fica

d

-TQ,'-KK«:-'""

«««,*@q#*

dz
dto

(2.28)

-N;',

'«*t',

(2.29)

NeõU-- cz.

(2.30)

NÕqply cm,

(2.31)

Façamos apoia a seguinte mudança de variáveis
al -- PU,

e sela
Ú

o-de D =

P)P

ey

=(y:,y,,y.,y.) =(ã,#,2,ü)

Sd«m

F'(â, #, 2, Ü)

D: (ã, #, 2, Ü)
Ú)

G(ã,ú, 2, Ú)

0'(ã , ©,
©,,2
,2, Ú)
Ü)

$P,&,,2,©,

H(ê, #, 2,Ü)

o;(Ê , g, ,i, ü)

d2 ,
.
ã- (ã ,g, z, ú) ,

z.(ã
,g,z,ú)

n'(ã, 0, z, ü)

-ã (ã,&,z,ú)

ã- (â , g, 2, ú) ,

A partir dessemomento, os cálculos focam feito utilizando-se do pacote
matemático

Maple

Software). Assim,

6 ( h/maple é uma

manca registrada
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da Waterloo

Ma.ple

PBkFNeaa

-- 'Z8aTQc

f3'TQc -- ck»Nea8

-} ]i' kHNea]

:,

c(a' + P' + 3aP)

'

1.1i'TQc -t 2l3' kFNec- -\- '2j3aTQc -\- kKNeÍ3; -- ckHNej3õ) .,

c(a'+ p'+3aP)

'

kHNe../i®Ç2aB -+ li' -- cõ) . .

c(a' +P' +3aP)
ckHNecx8

-F kHNej3s

"z/
-\- '2j3aTQc

c(a'

+ #'

. B'kHNea-- '2BkFNeaa
\ ..

+

,J"'

.(..,+ p'+3«#)

kpNe~/i;BÇ2c*B

-} l3' -- c'

.(a'+P'+3aP)

28

-- ckHNeBÕ

+ 3a#)

-} 413aTQc

tas l3kp,Ne -- al

0TQc -- cÍ3kHNec-8

c../ãF(a'+

+

#'+

cÉ;Pisca'Ó) z'
.,

3aP)

Ç--a2 l3akFNe -- a2 j3TQc -+ cP' kFNeõ -\- cj3kHNec*õ) .,

c\,''ãÕ(a' + P' + 3a#)

+

kHNe Çcc*õ-- aa l3 -V cl3õ) . .

.(a' +P'+3.:*#)

"3/

+ Ç aali' kHNe -\- asj3kFNe -- ckFNeaa 8 -\- cj3'kHNeõ-- '2a2j3TQcb..
.:~/ã#(a' + P' + 3aP)
''
+

kHNe Çcc*õ-- a2 IS.[ c13õ). .

c(a' +P'+3aP)

3/'

t.k»Nega -- j3aTQf?tckFNec-8 -+ j3kFNeaa aaTQ4 :.z
c(a'+ p'+3aP)
'

+

Ç--BkFNeaa -- j3'kFNec-

+

kHNe./t®Ç--d'

+

Dc*TQc

ckHNeÍ38

.(a' + P' + 3a#)
-- c-13-- cõb . .

c(a'+P'+3a#)
-- j3'zkHNecx -} kHNeaa -F ckFNecxõ

L'

'2aa TQc

c(.«' + #' + 3aP)

. - ckFNel38- '2l3aTQc'\ . .
+ .(«:+ p'+3~#)
.,l"'

+ kFNe../tWt--aa -- al3 cõ) ..
c(a' +P'+3a#)

y;

(a + P)2

A matriz Jacobiana

!?:;!D, i-1,...,4,
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J

1,...,4,

a'rQc):,

tem a seguinte forma canónica real
0
0

-(a +#)
0

J'üÇ3-«@

ondewo

As quantidades a seguir serão calculadas em s

s. e Z/ = O

*z]]

} [= *= *:rg
ou sela,
'Zl3k»Nega

gti

2c(a'+ p'+3aP)
+

e

'2j3aTQc ckp,Necx8 j3'TQc-Fl3'kFNea

g02

ckHNeaêl ckHNej3õ l)aTQc-+ BkFNeaa )
2cvàD(a' + P' + 3aP)
"'

}Í$

;*,=ll

ag'

ou seja,
'313kp,Nega 'Zj3c*TQc '2ckFNec*8 j3'TQc

g02

2c(a'+P'+3a#)
+
+

e

B'kHNecx -- ckpNej3õ

2.::(a'+ P' + 3a#)
Íc-Çj3kHNeaa -- ckFNec*8

\
g20

j3ctTQc

kRNeB'

2cV'ãP(a' + P' + 3'«P)

;F=

a#'
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'ZD'kFNe(4

Z

ou seja,
BÇkHNeaa

g20

2aTQc

pTQc-t OkFNec- -F ckp,Neõb

2c(a' + P' + 3aP)

+

aÇkFNej3'

-- '2ckHNej38 -- j3aTQc -} j3kHNea2 )

2c«ã#(a' + P' + 3aP)
c-Ç2l3'kHNecx -- ckp,Nec*8)

z.

2c«&#(a' + #' + 3'«#)
e

+

õsF

a:G

aã,a'Üa

aã;2i)Ú

âr= õsG '

;Lg

aã;aÚ'

õsF
aãaaÚ

=1]

ou seja,
-

onde A

0

} [=*T]
3,4, ou seja,
cxtkHNeaa

$TQc-t

f3kHNea -F ck»Neõ

cxTQà

2.(a'+ p'+3a#)

;Lg = ,:=]
onde k = 3,4, ou seja,

h"

aÇckFNeõ -- aTQc-t

kHNeaa -- j3TQc

2c(a'+ p'+3a#)
+ kp7V.v''ã#(a' + aP + cÕ)
2.:(a' + p'+

3a#)
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''

j3kHNecÜ

Resolvendo os seguintes sistemas lineares

.(Ai:,Af:),
(hi., A:.),

-Etot l

.E -- 2áwo-rz)to20

(««3.,.«3.), onde

em termos de «,:: = (««}:, ««il:) e «,«

« - ( -'«.J"' .r.),
obtemos

A"

Â-:
11

«,?.

-

o,

cv+ P+ 2ivaF '

-0

{r=*=*;Í= =1]
onde Â = 3,4, ou seja,

l3(kHNeaa

2DTQc -- li' kHNe -- l3kFNea -- 4aTQc -\-'2ckHNc8)

2.(a'+ p'+3a#)
ckuNeBa

+

õ -- ckHNeaa

8 -\- a2 l3'zkHNc

-\- a3 j3kHNe

-- '2aa j3TQc

.V'àÕ(a'+ #'+3a#)
. kHNecxj3s -- ccxkFNej38

' c~/ã#(a'+ P' + 3a#),/ "'

.

af-'

}Lâ = *;[â *=1]
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onde k = 3, 4, ou seja,

'Sj3kpNean -- '2j3'zTQc-- kHNej3'

j3'kHNcci

2c(a' - P' + 3a/3)
4l3ciTQc -} '2ckFNecx8

2c(a'+ #'+3a#)
+

ccxkFNef3õ -- kHNecxj3s -- '3aa l3akFNe -- ckHNeaaõ

2.v'à#(a' + P' + 3aP)
. ckFNej3' 8 -\- as j3kHNe -- '2aa j3TQc

2c~/aP(a'
+P' + 3aP)

7 "'

2

c',: + )l:(2af:.«,f: + c;'f.: «,$.)
k-l

2cl:..«+: + ai.: -«4..
Antes de prosseguirmos
Após calcular

(2.32)

com os cálculos, faremos algumas considera.ções

g2i , calcularemos

a.inda

. .-(o)

2llgii

2

l
3

g02

2

+ g21
'':9

(2.33)

W(c:(0))
"y'(o)

(2.34)

2R(c:(0)),

(2.35)

onde

'y'(o)
e é negativo por(2.26).

- =-W(À,(;.)),

O sinal de/z2 informa se as órbitas periódicas ocorrem

para s > s. ou pala s < s.. Quando p2 > 0 as órbitas ocorrem para s > s. e
quando p2 < 0 as órbitas oconem pala s < s..

O sinal de /32informa sobre a estabilidade ou não das órbitas periódicas.
Se P2 > 0, então as órbitas são instáveis e se P2 < 0, então as órbitas
periódicas são atiatoras.
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Sep2 :: 0 ou se P2 :: 0, então haverá necessidadede se calculei outros
termos.

Observemosque no cálculo de p2 e de a2 basta, agora, calculei a paire
leal de ci(0), e no cálculo da parte real de cl(0) necessitamosda paire real
de g2t e da parte imaginária de g20git. Assim, concentraremos esforços agora

pata o cálculo da parte real de g2i e da parte imagináriade g20gii e aí
então calculalemos a paire real de ci(0). É importante notar também que
estamos interessados apenas no sinal de p2 e P2 e essessinais são iguais ao
sinal da parte real de c] (0), não havendo portanto necessidade de se calcular
explicitamente os parâmetros lz2 e P2, contento que eles não se anulem.

. Parte Real de g2i, W(g2i)
Observemos que

ai:.- .(ê-.;qe-+j (at.J
e

'
onde /$.Í

4(a+#y

êl;;.«/cc',-tã..Ü,

.&p,.«:m

2c'i....,}. - .ge#:liiibTiÓ + ísPat:.-«iD.
Observemos também que
\'-rlOI

F:z -- Ggz + i(.1%z+ Gez)

e

â"
a + /3 + 2ivàB
Hã;ã;
-- '2iHi;ü
41(a + #) + 2á«,ol
(a+/3)Hze

-- 4«,o#a&

41(a+/3y + 4«,31
34

{lwo-rüã+(a+
P)Hãúl
21(a + /3y+ 4«.,gl

(2.36)

e portanto

(Fãã -- Giz)l(a + P)-Hãã -- 4wolhgl

c'l.:««$.

81(a +

P)' + 4«,gl

(2.37)

+

+ {ü(c;'i.:«,i.).

Como, por (2.32)temos
g2i =

2Ci:.«,t.

+ G}.:«,4o,

então por (2.36) e pot (2.37) temos que a parte real de g2i é dada por

#(g,- )

.17ãã(/Çz

+ G&z)

. (Fãã

-- Gãz)l(a

+ #)Hãã

--

4wo#EÚI

. a;9'a.;3 oH.;-r(.+HE ) +4«g]
41(a+ #y + 4«,gl

. Parte Imaginária de g20git, 3(g20gii)

(2.38)

Observemos que
g20 ::

.IÇZ + 2Gãg + {(G'êe -- 2,FÇÚ)

4

e

/Çã + jGeã
4
e portanto

üb«.:0

-

(2.39)

. Parte Real de '-(0),W(c:(0))
De (2.33) concluímosque a paire real de cl(0) é dada por

wk:M) - :2.!wd
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-- Eq0,

assim, por (2.38) e (2.39) temos

R(c:(0))

.l;lEãGãã

-- Fãã/Üg + GããGãú .

.17ãe(.IÇz +

aúz)

16«'o
'
8(a+#)
(.1%Z
-GÍZ)[(a
+
#)]7ãã
-4«,o//ãg]
'
'
+
161(a+ #)' + 4wgl

+

(4;+

Gã;)'l«,olhã+(a+

(2.40)

#)}7ãÕI

81(a+ P)' + 4«.,gl

'

ou sqa,
3Í3'zk2F'N'elas

w(.:(o))

-- \4B'k»Nea4TQc--

\'2l3'kaHaN'CAGA

D

aaT' Q'p
+ l3k2HaN' caa4cõ -- PasTQJkHNeõ -} \'213a
+ BabakaHaN' ?' aacõ-- dlJ' F' N'ea a3õ' -- 3P'TQckFNeaa
+ 23Í3sk2uaN'caa2c8

'26kapIN'?'p*a3

-- 8cak2p'N'eaaaõa13

+ '2\Í3*TQckFNeaa -- 4913'aaTQcakHNeõ-} LSfi;T' Q'd' a2
+ 4c-l3*T' (12'd' -- \'2kaF' N'ea É' o? -\- 9c-kap' N'e2 caB'zõl
+
+

\LakuNlj3' TQc

apta N' e' l3*cõ -- 35cxj3;TQcnkFNeõ
)
kFNej3'TQc -- c-D'ka HaN'P' -- 3dkFNej3~ ÕTQ
(2.41)

onde '/' = 8c'/?(a+/3)(a' +P' + 3c*#)(a' +#'+ 6ap).
'
Finalmente estamos em condições de enunciar o seguinte Teorema que
acabamos de demonstrar

Teorema l Para o sistema de eq'naçõesdiferenciais (2.1), (2.2), (2.3) e
2.4) de$'«ido e« N se as desig'«üldades (2.6) e (2. 18) lote« s.«tisjeüüs, então
s. dado por (2.20) é estritamente positivo e existe uma órbita periódica em 6.

p«« «'í" ' p,ó«ímo de '. g«-d. . > '. - ; < ... ,4/ém dÍs«, ;e W(c:(0))
lado por (2.41) for positivo, e«tão a orbita periód,icaserá instável par'- s > s.

' .e W(':(0))/o««'g«tÍ",.«Zão« Ó,ÓÜ«
s.,á«f«t.« p"" ; < '..
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Capítulo 3

Alguns Métodos Numéricos em
Equações Diferenciais
Na maioria das vezesé difícil, ou até mesmo impossível,obter uma solução
explícita ou analítica de um sistema de equações diferenciais, especialmente
os sistemas não-lineares. A Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais,

como discutida em capítulo anterior, proporciona meios de se abordar estas
equaçõese é utiliza.da para obter informações sobre o comportamento das
S0lliíÃp

Uma outra abordagem, apresentadaneste capítulo, enfatiza o emprego de
métodos numéricos a fim de se obter uma aproximação da solução exala de
uma equação diferem)cial. E necessário tet em mente que quando tais soluções
aproximadas convergem pala a.ssoluções exatas, tal convergência se dá em
intervalos anitos, sendoa convergênciatanto mais lenta quanto maior for o
intervalo, ou maior a quantidade de pontos consideradosneste intervalo.

3.1

Considerações Iniciais

Consideremoso seguinte problema de valor inicial
(3.1)

para to C la, ól onde a, ó C .f? e ./ é uma função com alguma propriedade que
garanta que o problema (3.1) tenha uma única solução diferenciável # = #(f),
poi' exemplo,/ C Cima,ó]. Sejaa sequênciade pontos {t.]. definidapoi' tn =
37

a+nh, n = 0, 1, 2, ... onde o parâmetro A > 0 é tomado constante e é chamado
de famanÀo do passo. A maioria dos métodos computacionais para solução de
(3.1) são discretos,ou s'ga, essesmétodos fornecem uma solução aproximada
não no intervalo contínuo a $ t 5; 6 mas, em um conjunto discreto de pontos
{t. : n = 0,1,2,...,(b-- a)/A e a $ t« 5; b}. Seja #. uma aproximação
pa:a a solução teórica em t«, ou seja, z. é uma aproximação para z(t«), e seja
também, /n = ./'(t«, #«). Se um dado método computacional para deter'minar

'l#.} apresenta uma relação linear entre z.+.Í,/n+j, .7 = 0,1,...,A, então
temos um método linear multipassos com É passos,Lambert j1973j.
l.Jm método geral linear multipassos pode ser escrito como

k

k

>,'-j««+j
.j=o

- AE:Pj/n--j,
.j=o

(3.2)

onde aj e Pj são constantes, clj; :# 0 e a2 +/?2 # 0. Por conveniência tomamos
cvÀ;:: 1. Para obtermos a sequência {#.} numericamente devemosfornecer
um conjunto de valores iniciais zo, zi, ..., zk-i (pala métodos de passo único,

b

tom-mos
«(t.)

O método (3.2) é eap/üáZose Pk = 0 e ámp/üáfose Px; # 0. Pala
um método explícito, obtemos o valor de z.+x; diretamente em termos de
z«+.í,/n+j, .j = 0,1, ...,A 1, já calculados. Em um método implícito utilizamos uma equaçãoda forma
««+k = APk/(t«+k,

««+*) + g,

onde g é uma função conhecida de valores i.+j,/n+j,
.j = 0,1, ...,k -- l,
previamente calculados.
Existem diferentes maneiras de se obter os coeficientesaj e Pj que aparecem em (3.2), abaixo segueuma abordagem utilizando expansãoem série
de Taylor para a obtenção dessescoeficientes.
Ao método linear multipassos associamoso opeiadol linear de diíeienças
r definido por
h

CI«(t); l

l:laj«(t + .jA) - h/3j«'(t +.jA)l,

(3.3)

.j=o

onde = = z(f) é uma ftmção arbitrária que assumiremosser de uma classe
suficiente pala que possamos efetuar a expansão em série de Taylor. Expan-

dindo a função teste z(t + .jA) e sua derivada 7'(t + JA) em série de Taylor
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em torno de t, e agrupando os termos em (3.3) obtemos
rl«(f);

AI = C'o«(t) + C'.A«m(t)

+ . . . + C,Â'«:M(t)

+

l3.4)

onde os C'ç são constantes
Defillição 1 0 método /arear mw/Zipassosrg.eJ e o operador de diferenças
associado(g.3) são ditos de ordem p se, em (3.4), Ca = Ct -

' G+: # o.

As consta.ntesC'çem termos de aj e ©j são dadaspoi
0o
C'i

a0+ al+CY2+
+ CYk,
ai+2az+
+ #ak- (/3o+ #: + P, +

Cç

--(al

+ 2ça2

ã

+

+ #*),

(3.5)

+ Açak)

l
Í)Í(/3i

+ 2ç'iP2 +

+ Aç-'Pk), q = 2, 3,

Essas expressões são usadas para se obterem métodos lineares múltipassos

com uma determinada estrutura ou ordem

Definição 2 0 erro de truncamento local ernt.+A do métodor'3.eJé
de$«{d.P./" "p«ão
,eó"i"

do p«bt.m«

,CI«(t«);AI, d«d« m r ,S9,q««d. «(t«) é « «/«Çã.
'le ««lo« inibi«1

(3.1).

Usamos a notação Tn+À;para denotarmos o el'ro de truncamento local
em t«+t. O el'l'o de truncamento Tn+k é local no sentido de que não tenha
ocorrido nenhum erro de truncamento prévio, ou seja, é assumidoque

z(Í«+j), .j = 0, 1,...,A l
Sob a hipótese adicional que z = =(t) tenha derivadas contínuas de oi-dem
suficientemente altas, pode-se deduzir que

Tn+k

=

Z(t«+k)

:«.+k

C'.+:A'+:«-'':(t«)+ 0(A'''''),(3.6)
onde p é a ordem do método. O termo C.+ihp+ia(P+i), freqüentementechamado de erro de trzlncamenío /oca/ prírzc pa/, é conhecido se a ordem p, e a
consoante de erro C'.+l do método (3.2) são conhecidos.
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E importante salientar quc sem a hipótese de que não tenha ocorrido
nenhum erro de truncamento prévio, então o erro
'«+k

= «:(t«+k) -- :«.+k

é chamado de erro de frzéncamento g/oZ)a/. Este erro envolve todos os erros

de truncamento produzidos em cada aplicação do método. Uma estimativa
desseerro global é dada por
e.+À; = C'/zP+l ,

l3.z)

onde C' é uma constante. Esta estimativa será utilizada para um cálculo
aproximado da ordem de cada um dos métodos que serão analisados na seção
qpcrl l i ntP

3.2

Critéi'io de Avaliação dos Métodos

Se dada uma equação diferencial soubermos a prior que sua solução possui
alguma propriedade especial ou alguma característica relevante, como por
exemplo ser periódica, é natural utilizarmos algum método numérico especial
que faça uso desta propriedade ou característica. Foi mostrado no Capítulo
2 que, sob determinadascondições,o problema de valor inicial proposto por
Perelsonj19991possui órbitas periódicas, então, neste capítulo, sãoapresentados métodos numéricos para problemas especiais, no caso problema.scuja
solução seja periódica. Em seguida, analisamos o desempenho de cada um
deles baseado na solução do seguinte problema,
z(0) = 0

u -- =,

3/(0

l

(3.8)

dada por

Í «(t)
1. w(t)
que representa um centro, conforme Figura (3.1).
O intervalo de integração considerado foi compreendido entre 10,36501,
o que corresponde a um período de 10 anos (t em dias). Foram utilizados
vários tamanhos de passosfixos e uniformes e o critério pala avaliar cada um
dessesmétodos se baseou em três as])ectos: o eno global, ordem do método
e tempo de processamento.
+0

Figura 3.1: Gentio

O erro global e foi calculadoutilizando a norma 2 de distância entre a
solução exala e a aproximada e = ll#- -- aapll2.
Assim.

:««50(A)I' + IÚs(3650)

.(A)

v«(À)I',

(3.9)

onde z3650(A)e y36SO(A)
representam o resultado final do método para um
passofixo e uniforme A.
Podemosobter uma estimativa da ordem de um método computacional
calculandoa expressão(3.7) em A e em kA, 0 < k < 1. Assim,

.(À)

A''''

e .(Ah)

(kAr':,

dondesegue que

.(kÀ)
.(h)
Portanto
Ioga;

.(Ah)
.(A)

P +l,

e como p é um número inteiro, então

,-t«.;*(! )]-:,
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onde lzJ , z C n, é o maior inteiro que não supera z, se # > 0, e é o menor
inteiro

que supera z, se z < 0.

Setomarmos A = 1/2 obtemos

«-t«.:,(H)]

(3.10)

«.

O tempo de processamentofoi estimado utilizando-se um cronómetro digital e os métodos numéricos a seguir foram implementados em um computador
pessoal com um processador K6-11 500 MgHertz

3.3

Métodos Numéi'ecos

Abaixo, segue uma desclição suscinta dos métodos numéricos que foram uti
liza.dospara resolver o problema de valor inicial (3.8).

3.3.1

Método Runge-Kutta-Fehlberg

Os métodos de Runge-l<utta foram concebidos pala evitei o cálculo das derivadas exigidas pelo método da série de Taylor. Em lugar- destasderivadas
usam se valias valores da função /

Segueabaixo o método Runge-l<lutta Fehlberg de ordem 5 e passosimples:

sl

hfÇt*,«K]

s2

".fÇ'*+}","*+;'-

s3

'' ( *.*:«,«.*i
:*; ,

s4
s5
s6

ZA+l

«('**:«,«** H** *
845

«(

** * «,«

«(***;«,«*

25

* =* - ;*

-- =*

;;**,*
1408 2197 1

ãii'- + ããÜ;; + ãiM-''

16

ã;;,

6656 28561 9

in;: + TãÊh';+ gêã5Õ'42

2
+ Ü;..

Essas fórmulas são determinadas de modo que as inclinações s{ possam
ser combinadas em duas diferentes maneiras: uma para dar uma estimativa
líÀ;+l de ordem 4 e outra pala dat uma estimativa zx;+i de ordem 5. O ponto
é que 2x;+i -- zk+i pode ser usado como uma estimativa do erro em zA+i,
conforme vice j10931.

O erro de truncamento global é dado por ( Geiald j19941)
e

l

128

2197

1

2

?iãã'- + gõ';+ ü'.

A Tabela(3.1) e a Figura(3.2) mostram o desempenho do À'létodo Runge.
l<utta-Fehlberg

Tabela 3.1 : Método Runge-Kutta-Fehlberg

h

Método Runge-Kutta-Fehlberg
sen(3650)

cos(3650)

0.5061056751]

0,86247147525
316.97921555

1330,70656760
0.44270812840
0.50154835340
0.50575696847
0,50595800435
0.50608208397
0.50609587390
0,50610504753
0.50610563785
0.50610566515
0,50610567735
0.50610568389
-0,50610569026
0.50610570132
0,50610567735
0,50610580097
0.50610592855

1,25249753920
0.86869958180
0.86278870607
0.86259508568
0.86248885040
0.86247838625
0,86247188230
0.86247150226
0.86247148619
0.86247148154
0,86247147970
0.86247148479
0,86247149618
0.86247151477
0,86247157909
0.8624716853]

+3

Erro
1,368E+03
3.951E-OI
7.717E-03
4,714.B04

1,926E-04
2.930E-05
1.200E-05
7,5101F07
4,8961F08

1.764]b08
7.791E-09
8.612E-09

1.675E-08
3,260n08
4.102E-08
1.622E-07

3,282B07

Tenapo

10000

00

0.01

o.o001

e-06

le-08

le-10

o.o001

Figura 3.2: Gráfico de Desempenhodo Método Runge-Kutta-Fehlberg

Esse método tem a grande vantagem de ser o mais simples no sentido de
que não há necessidade de nada mais elaborado além do que avaliama função
./ em pontos do intervalo considerado.

Neste teste a grande desvantagemfoi o tempo de processa.mento
que
foi bastantelongo. O erro fica.abaixode 10'Z pata tamanhosde passo/z
compreendidosentre /z = 0,0005 e h = 0, 01.
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3.3.2

Método ObrechkoH'

Dado o problema de valor inicial

{ ,.,:
podemosincorporar mais informaçõesanalíticas em um método numéricoao
utilizarmos as derivadas totais com respeito a t, de /(t, z). Assim, temos

«w
«Ç2\

«tn

-l'zfj..-} f'f--+ f,Çf*-+fj,)

Pala muitos problemas, tal diferenciação explícita pode ser extremamente
complicada, mas quando é exeqüível avaliar tais derivadas totais de z, então
métodos que empregam tais derivadas podem ser bastante eficientes. Tais
métodos são chamados Métodos Obrechko#.
O A-ésimo passo do Método Obrechkoff usando as primeiras / derivadas
de z é dado por

E
'-'««--. -E A:E p:.«y..;
j=o
{=1
.j=o
Os coeficientes aj, /3{.Í{ = 0, 1, .../i.j = 0, 1, ..., h são apresentados em Lambert j19621.

/

Segueabaixo o Método ObrechkoRexplícito do tipo Adams com k = 2 e
3

"«--,

:- ;0s,H: s«gD-l;0i«n:+20"Fb+&Õ0"i«y.

Esseé um método de ordem p = 6, cuja coTlsta.ntede erro é C'z = +ii:l:bÕ e
é multipassos havendo, assim, necessidadede se fornecer um ponto adicional,
além da condição inicial. Este ponto adicional foi calculado utilizando-se o

Método Runge-Kutta-Fehlberg com um tamanho de passoAo = h/lO, onde
h é o tamanho do passodo método Obrechkoff.
A Tabela (3.2) e a Figura (3.3) mostram o desempenhodo Método Obrechkoff.
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Tabela 3.2: Método Obrechkoff

Método ObrechkoH'
h

sen(3650)

cos(3650)

-0,5061056751]

Diverge
Diverge
Divei ae

0,86247147525
Diverge
Diverge
Diverge

0,50609883767
-0,50610383174
0,50610556710
-0,50610564340
0,50610567194
0,50610567345
0,50610567384
0,50610567946
0,50610568370
0,50610566286
0,50610610875
0,50609903705

0,86247176078
0,86247172345
0,86247150820
0,86247148942
0,86247148017
0,86247147901
0,86247148050
0,8624714794]
0,86247148580
0,86247151351
0,86247130956
0,86247546474

Erro

Te l-np o

6,8461Ü06

1,8631h06
1,1581F07
3,767]b08
8,5951Ç09

6,733E-09
7,751E-09
5,935E-09
1,347E-08
4,242n08
4,613B07
7,748]Ü06

/

Esse método tem a grande vantagem de blueo erro se mantém abaixo
de 10'7 ao longo de um intervalo grande compreendidoentre Ã = 0,0005
e A = 0, 04. O tempo de processamentoé culto, é o segundométodo mais
rápido em relação aos outros métodos.
As desvantagens são a necessidadede se calcular as derivadas totais, o quc
em alguns casospode ser bastante complicado ou impossível, e a incapacidade
de se obter resultados neste teste com um tamanho de passo A maior ou igual
a0 2
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Figura 3.3: Gráfico de Desempenhodo Método Oblechkoff

3.3.3

Método Gautslli

Os métodosdesenvolvidospor Gautshi( Gautshi j1961] ), baseadosem polinâmios trigonométricos, são particularmente apropriados para o estudo de
problemas de valores iniciais cujas soluções sabemos a pr or{ serem periódicas
ou possuírem oscilações com frequência conhecida.
Se o período T ou a freqüência w = 2n/7' ou uma estimativa razoável
deles é conhecida então podemos usar o seguintes método do tipo Adams

>, '-j««--j
.j=o

:#j(«)/n--j;

v -- uh,

cik

1,

.j=o

chamado de método tr gonoméZrácode ordem q re/alada a /reqüênc a w

47

Segue abaixo o Método Gautshi explícito com h
Tn+4

4

h Ç13ai«-ts
-+ Baf.À-2-} l3\J«-n -} l3o.f..)

:o - â«' --4«' -'-...,,
:.«

=«'*n"'*

.),

:o - =«' --4â«' +...,,
--à«' --...,.
Essemétodo tem ordem 4 e erro de truncamento local dado por

r(h) - ;:ã;l«w + s«,'«m+ 4«.,'«ml+ o(A')
Se compararmos essemétodo com o método de Adams convencional percebemos que os coeficientes do método trigonométrico são perturbações proporcionais à fieqüência co. Segundo Gautshi j19611,se w = 2a/T não é conhe
cêdo precisamente padecemais adequado subestimar seu valor, e o problema
de valor inicial (3.8) padececonfirmar essa observação,conforme Tabela (3.3)
e a Figura (3.4).
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Tabela 3.3: Método Gautshi: Erro em função do período

Método Gautshi
Período
T

8

cos(3650)

Erro

0,86247147525
0.86240892925
0.86246794412
0.86247090529
0.86247133759
0.86247145204
0,86247147656
0.8624714797]
0,86247148610
0,86247148420
0.86247148423
0.8624714781]
0.8624714790]
0.86247147998
0.86247147828
0.86247146576

1.229E-04
6,943E-06
1,124E 06
2.724E-07
4.898E-08
3.745E-09
6.166E-09
1,710E-08
1,423E-08
1,403E-08
4,362E-09
5.470E-09
7.367E 09
4,548E-09
2.143E 08

se-,(3650)
0.50610567511
0.50621149949
0.50611165709
0.50610664756
0,50610591362
0.50610572156
0.50610568014
0.50610567606
0,50610566582
0.50610566800
-0.50610566832
-0.5061056774]
0.50610567614
0.50610567372
0,50610567720
0.50610569754
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o.001

o.o001

le-05

9
UJ

le-06

le-07

le-08

le-09
Período T

Figura 3.4 Erro no método Gautshi em função da escolhado período T
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Este é um método

multipasso,

É = 4, havendo,

portanto,

necessidade

de se fornecer 3 pontos adicionais, além da condição inicial. Estes pontos
adicionais foram calculados utilizando-se o método Rt-mge-Kutta-Fehlberg
com um tamanho de passo /zo = A/150, onde A é o tamanho do passo do
método Gautshi.
A Tabela (3.4) e a Figura (3.5) mostram o desempenho do Método Gautschi

Tabela 3.4: Método Gautshi

Método Gautshi
h

sen(3650)

cos(3650)

0.50610567511

0,86247147525
DiveFnp
o.ooooooooooo
0.25402659463
0.83469088592
0.85177463744
0.86097033474
0.86187263809
0.8624359532]
0.86246931397

Diverge
o,ooooooooooo
0,75446756276
0,53863563309
0.51979286655
0.50825529461
0.50699366640
0,50616211432
0,50610923342
0.50610712898
0.50610591020
0.50610575507
0.50610568014
0,50610567970
-0,50610569056
0.50610569412
0.5061056978]
-0.50610572145
0.50610576157

0.86247059955
0,86247133679
0.86247142991
0.86247147656
0.86247148127
0.86247147703
0.86247148173
0.86247148573
0.86247149165
0.86247151462

Erro

Te l-npo

1,000E+00
6,572E-OI
4,278E-02
1,737]Ç02
2,6221h03
1,071E-03
6,668E-05

4,160E-06
1,694E-06
2,699]b07

8,896n08
3,7451h09

7,787n09
1,331]h08
1,829B08

2,344n08
4,731B08
9,3331Ü08

::i2::

Essemétodo tem a vantagem de tempo de processamentosei muito pe
quente,sendo o método mais eficiente neste quesito. Entretanto, a necessidade
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Figura

Gráfico de Desempenho do Método Gautshi

de se ter uma estimativa razoável do período 7' apresenta uma desvantagem

para essemétodo, pois o erro varia enormementeem função clo período 7'
escolhido, conforme Figura (3.4) (neste teste usamos um período T = 6).
O erro fica abaixo de 10'7 a partir de À $ 0, 004.
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3.3.4

Método Silvos

O método cimos ( Somos j19951 ) é um método do tipo Runge-Kutta explícito
e é utilizado pala a integração numérica de problemas de valores iniciais de
segunda ordem da forma:

«(Zo)

./'(f, «),
zo)

«'(t.)

«â,

com soluçõesoscilatórias.
Essafamília de métodos é chamadade métodopredifor-corretor e tem a
forma:
#n+l

2#,,

Z.. + h /n]
h2

Zn+l
Zn+1/2
Zn -- 1/ 2

'"«

- "«-: + b(7«+: + lO./; + /n--),

IÍ("«

ã«--:)

i("« +"«-:)

Zn+1/2

IÍ(«.

Zn -- 1/ 2

!(««+
}..L

2#. + z..i

+ - A'('/n+(IÍ - ")7«--:),
- â'('/n+(:- - «)/n-:),

+#«--J - :(7....: +

i0.7«---/,

««-J - :Un-:

+ i07«-:/,+

+

/n),

.H,

--

iÕi(7«+:

+/n-:) + i6(7«+:/, +Ê,--/,) +26/nl,

onde
./'«+:
/«-:/,

:

:,s.-.-), 7«+:,ã.-.:), .r«---/,
f«+:/,,3«+:/,),
fÇt«-xla,ã«-\la],i«-t\l, = ftt«-t\fa,
l2à,j:«-\l.z= fÇt«-\l,,ã«-v'à

Esse método apresenta ordem 6 e o eno de nunca.mento local é dado por:

-(Jh
-Ú
''«,-«'l -h«p' ;lh«p'
«p'-(
Jh-á)«p'l
UP
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A Tabela (3.5) e a Figura (3.6) mostra.mo desempenhodo h'método
cimos.
Essemétodo é utilizado na integração numérica de problemasde valores
iniciais de segunda lidem com soluções periódicas, sendo assim, é necessário
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Tabela 3.5: Método cimos

Método Suinos
h

se -- (3650 )

cos(3650)

0,50610567511
0,50712860329
0,50610920644
-0,50610626903
0,50610569345
0,50610570216
0,50610572455
0,50610580427
0,50610594069
0.50610632615

0,86247147525
0,86187062404
0,86246940485
0,86247112872
0,86247146873
0,86247146940
0,86247146645
0,86247146137
0,86247140645
0,86247132578
0,86247035154
0,86246771376
0,86245601461
0,86232389737
0,86243231066

0,50610818082
0,50611451792
0,50613603755
-0,50635027729
-0,50623128920

Erro

Tempo

1,186]L03
4,091E-06
6,847E-07

1,6571F08
2,4881F08
4,7461F08
1,272E-07
2,715E>07
6,652E-07
2,743E-06
9,607B06
3,4071Ç05
2,8571F04
1,3161h04

transformar um problema de primeira ordem em um de segunda,o que em
determinadoscasospode acarretar algumas dificuldades. O tempo de processamentofoi relativa.mente longo, sendo o segundo mais demorado. O erro
fica abaixo de 10'7 para tamanhos de passoscompreendidosentre A = 0, 05
e A :: 0, 2. Em nenhummomentoo eito fica abaixode 10 8

Em função das consideraçõesacima, optamos por utilizar o Método Obrechko#, pois o mesmo apresenta um erro relativamente pequeno em um intervalo longo, atingindo valores para o ergo da ordem de 10 9
O tempo de processamentoé bastante razoável. Quanto a necessidadede
se calcular as derivadas totais, o sistema de equaçõesdiferenciais do Clapítulo 2, dado pelas Equações (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) não apresenta maiores
dificuldades na obtenção de tais derivadas.
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Ilustrações Numéricas

Nesta seçãoutilizaremos o método Obrechko#, página 45, para apresentar
os resultados de alguma.ssimulaçõesefetuadas com o Oscilador de Van deiPol que, sob determinadas condições,apresenta órbitas periódicas, as Equações de Lorenz que apresentam resultados intrigantes como, por exemplo,
afrafores estranhos( Guckenheimerj10831e Wiggins j19901) e, finalmente,
mostramos as órbitas periódicas que surgem no modelo de Perelson j19991e
que foram objeto de estudo no capítulo anterior.
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3.4.1

Oscilador de Van der Pol

A equação de Van der Pol descreve a coerente # em um triodo oscilador.
Trata-se de uma equaçãodiferencial de segundaordem dependentede um
parâmetro escalei K, e é dada por
«"

-

(2«

-

«'):«'

+

«

que é equivalente ao sistema

=' -- y,
y' = --z + 2Ky -- z2g

(3.11)

Os autovalores da lineamzação das Equações (3.11) no ponto de equilíbrio

na origem são K J: i vl -- K2

Pata K < 0, a origemé assintoticamenteestável.Em n = 0, a origem
ainda é assintoticamente estável. Para K > 0, a parte real dos autovaloi-es

torna-se positiva e assim a origem é instável ( Hale j10911).
Pode-se mostrar que o sistema (3.11) satisfaz as hipóteses do Teorema de
Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopfe assim, deveter uma órbita periâ
dica próxima a origem pala pequenosvalores de K > 0, como mostram as
Figuras(3.7) e(3.8)( Halo j19011).
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\
\

'/

Figura
Po]

/

Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopf nas equaçõesde Van der
0
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Figura
Pol:

Bifurcação de Poincaté-Andionov-Hopf

0,1 e H = 0, 3.
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nas equações de Van der

3.4.2

Equações de Lorenz

As equações de Lorenz são um sistema de equações diferenciais autónomas de
terceira ordem que envolvem não-linearidades

quadráticas.

Essas equações

modelam o movimento de uma camada de fluido, como a atmosfera terrestre.
que é mais quente na base do que no topo. Se a diferença de temperatura

vertical for pequena,há uma variação linear de temperatura com a altura, e
não há movimento significativo da camada fluida. No entanto, se a variação
de temperatura for suficientemente grande, o ar mais quente se eleva, deslo.-

cardo o ar mais frio que está por cima, e provoca um movimento convectivo
permanente. Aumentando ainda mais a temperatura, este movimento convectivo permanente é perturbado é se instala um movimento turbulento mais

complicado( Guckenheimei
j19831e Boycej19921).
As equaçõesde Lorenz são dadaspor:
«'

(-z

+

y),

y -- r= -- ' -- =z,
z' =
bz + #g/,

r3.12)

onde, s, r e b são parâmetros reais positivos.
A Figura (3.9) mostra uma ilustração no caso em que s = 10,0, r - 28.0
e b = 8/3 onde temos um atrator estranho ( Guckenheimerj19831e bale
li0911).
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Uma órbita não-periódica nas Equações de Lorenz

60

3.4.3

O Modelo de Perelson

Mostraremos, agora, algumas simulações feitas com o modelo de Perelson
j10991,analisado no Capítulo 2, e descrito abaixo

dT*

.*,,(

dTT -- HkViT,
#

HkVtT -- ÕT

)

eN8T* -- cVi.

TlpíNÕT"

OVNI

Pala os dadosda Tabela(3.6), temos ques. = 0,04 mm'3 dia'i, conforme Equação (2.20) e W(ci(0)) = --2,8 10'' que é negativo, conforme
Equação (2.41), assim,se s > s., então o ponto de equilíbrio infectadoé
estável ( Figura (3.10) ), se s = s., então o ponto de equilíbrio é neutramente
estável ( Figura (3.11) ) e se 0 5; s < s., então o ponto de ecluilíbrio infectado
é instável e temos uma órbita periódica estável em torno deste ponto ( Figura
3.12
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Tabela 3.6: Modelo de Perelson j19991

Variáveis e Parâmetros

!,
r

Valores

Quantidade
aÉI;i

100 mnl--3

Quantidade de cél. T CD4+ infectadas produtivamente

l min-3
l lnnl-3

Quantidadede vírus infecciosos
Quantidade de vírus não infecciosos
Pai'âmetros e Constantes

] mni'3

Taxade fornecimeiitó;i; ilêi''7.í'Ciliã

varia,

Taxa de crescimento de cél. T CD4+

0,06 dia't

0 < s < lO

Nível máximo da populaçãode cél. T CID4+

1500 mm'3

Taxa de morte de cél. T CID4+ não infectadas

0,04 dia'i

Efetividade da dt'oga ( transcriptase I'eversa l

0,5
0,4

Efetividadeda droga ( inibidor de ptotease )
Taxa para cél. T CD4+ que se infectam por vírus
Taxa de morte de cél. T CD4+ infectadas

Taxa de morte de vírus livres

2,4 . 10 5 mm3 dia'i
1,2 dia'i

l dia't

Número de vírus prod. por lide de cél. T CD4+

Quantidades Del'iradas
P :: 1 -- qH7.
! ::

0,5
0,6

1 -- z7p/

Númerocritico
INunlero
crítico de cél.
cé]. T (.;D4'
CD4+ prod., ver Equação (2.20
(2.20) 0,04 mm'3 dia'i
Parte Real de ct(0), ver Equação (2.41)
2,8 .10'6
6, 9 - 10 4
p2 : --W,
ver Equação (2.34)
Período aproximado

65.8 dias
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Figura 3.10: Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopfnas equaçõesde Perel.
son: s = 0.8.
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Figura 3.11: Bifurcação de Poincaié-Andronov-Hopf nas equaçõesde Perel.
son: s = 0.04.
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Figura 3.12: Bifurcação de Poincaié-Andronov-Hopf nas equaçõesde Perel.
son: s = 0.01.
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Capítulo 4
Estudo da Variação dos
Parâmetros
No Capítulo 2 fizemos uma análise qualitativa de um sistema de equaçõesdiferenciais não lineares e mostramos a existência, sob determinadas condições,
de órbitas periódicas. No Capítulo 3 foram estudados alguns integradores
pala resolvermos numericamente sistemas de equaçõesdiferenciais ordinárias. E importante ressaltar que foram selecionados integradores específicos,
ou seja, integradores utilizados para a análise de sistemas de equaçõesdiferen-

ciais com trajetórias periódicas. No Capítulo 2 trabalhamos sob a hipótese
dos parâmetros serem constantese o objetivo ágata é estudar o comportamento das soluçõesdo sistema de equaçõesdiferenciais com parâmetros que
variam em função do tempo. Conforme observaçõesda literatura médica, é
bastante razoável que parâmetros envolvidos na dinâmica HIV-AIDS variem
em um período longo de tempo, aproximadamente 10 anos, que é o tempo
decorrido para que os sintomas da AIDS apareçam em um indivíduo sem
nenhum tipo de terapia.
A análise desenvolvidano Capítulo 2 não se aplica a sistemasde equaçõesdiferenciais com parâmetros que variam em função do tempo, assim o
estudo de tais sistemas justifica a implementação e aplicação dos integradores

apresentadosno Capítulo 3.
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4.1

Introdução

Modelos, como propostos por Ho j190SI, Wei j19951,Perelson j10961 e Pelelson j19991foram utilizados pala estimar a produção vira] diária lançada
no organismo e a taxa de eliminação viral diária.

No trabalho de Perelson

j10961,em particular, essastaxas foram tomadas como os valores de parãme

aros do modelo que melhor se ajustavam aos dados coletados de um grupo
de pacientes infectados com o vírus HIV-l.
Simularnos o sistema.de equações diferenciais proposto por Perelson [19991
com os valores dos parâmetros e condições iniciais dados pela Tabela (4.1) e
os resultados

são mostrados

na Figura

(4.1)

Conforme Perelson j10991 esse modelo se aplicaria apenas para curtos
períodos de tempo, da ordem de dias, semanasou em alguns casos mesese
mesmoque o modelo pareça acurado nessasescalasde tempo, ele pode não
ser adequado pala predizer eventos à longo prazo em pacientes individuais.

4.2

Parânaetros Variando

Nessetrabalho pretende-se avaliar algumas possibilidades de variação temporal de alguns parâmetros, tanto do ponto de vista teórico, quanto sob a
ética. de sua adequação à realidade biológica, e se possível propor algum protocolo terapêutico. Tendo esseobjetivo em vista, apresentamos alguns tipos
de comportamento dessesparâmetros que foram propostos ou sugeridos por
outros trabalhos e os utilizamos nos modelos propostos por Pelelson j1993],
Perelsonj19991e Kirschner j19961a fim de verificar se tais comportamentos
são coerentes com alguns resultados que são esperados.
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Tabela 4.1: Modelo de Perelson j1999l: Paiãmetros Constantes.

Variáveis e Parâmetros
Quantidaaé d
Quantidade de cél. T CD4+ infectadas produtivamente
Quantidade de vírus infecciosos
Quantidade de véus não infecciosos

0

Taxa de crescimentode cél. T CD4+

lO ]nm-3 dia'i
[),06 dia'l

ã,

Nível máximo da populaçãode cél. T CD4+

f
4.2.1

Valores
1000 ml-n-s
0

10-S mlll-3

1500 nlm--3

Taxa. de morte de cél. T CD4+ leão infectadas

0,04 dia'i

Eficácia da droga ( transcriptase reveisa )

0

Eficáciada droga ( inibidor de protease)
Taxa para cél. T CD4+ que se infectam por vírus
Taxa de morte de cél. T CD4+ infectadas
Taxa de morte de vírus livres
Númerode vírus piod. por lide de cél. T CD4+

()
2, 4 . 10'S mina dia'i

1,2 dia'i
2,4 dia'i
800

P = 1 -- 77ar
c = 1 -- VP/

Modelo de Perelson j19991

No modelo de Perelson j1909], descrito abaixo

$ - .*,,( «-&)-','-«'"',

dT*
iilÍ

=

flt
!31 =

HkVIT--

ÕT*,

ár*-cv,
p,Nár'''-cvw,,
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Figura 4.1: Modelo de Perelson j1999l: Soluçõescoi-nparâmetrosconstantes

encontramos, conforme Capítulo 2, o ponto de equilíbrio não infectado (Ts;l , 0, 0, 0),
onde:

Ts,:= Z;lW(P-a,)+v{P
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«,J'tM---

-z 7n, aa;

e o equilíbrio

infectado

(Ts.2, 17'', 7/, ylv.r),

onde:

C

T .

(4.1)

NkeH'
cy.r
Nõe'

T
y.r

(4.2)

S

hTs;2P

sNe
C

--á(« h)

+ p-- dT
kF

ã

PC

(4.3)

NkaT.-eHa'

7p/yl

}''JV.r

C

- conj««to

l (r, r*, v/, vw/) € n'/ r ? o, r* ? o, v/ ? o, vwl ? o,
r + r*

$ Tm.,,

y/ 5; N'ÕTme?j?,UWr
N''STm-c
UW, $ JVÕTm-,7PÍ
C

'l

C

h/lostramos,no Capítulo 2, que A é um conjunto positivamenteinvariante
e como Z\ é um conjunto compacto, então todas as soluções que comecem
em A serão definidas e !imitada.s em 10,ool. Os parâmetros e constantes
envolvidos no modelo estão apresentados na Tabela (4.1). Discutiremos apoia
quais parâmetros ficarão constantes e quais falemos variar e como serãoessas
vanaçoes.
E importante ressaltar, conforme Perelson j19031,que a escolha dos va
lores característicos dos parâmetros em situação {n t;iuo apresenta sérias dificuldades, enfie elas está a de que muitos parâmetros no modelo não foram
medidos, ou, se tentativas de medições tenham sido feitas, elas não foram
tão acusadas quanto o necessário pala que possam ser feita.s predições quan-

titativas. Dessamaneira, um dosobjetivos da modelagemmatemáticaseria
o de apontar onde medições quantitativas podem melhorar o entendimento
sobrea dinâmica HIV-AIDS.

Parâmetros Constantes
Começaremos essa análise supondo que os parâmetros p, 7;,..,, dr, k e (Snão
valiam em função do tempo. O parâmetro p representa a taxa de crescimento

da população de células T-CD4+e será tomado igual a 0, 06 por dia.
70

O número de células T-CD4+no sangue é de aproximadamente 1000 por
mm3 embora possa variar e aumentar em até 50%o. Tomaremos, então,
:7=., - 1500
-r maa

Dadosda literatura indicam que as célulasT-CD4+podemvivei de 2 a
6 semanas,assim, a taxa de morte de células T-CD4+não infectadas será
tomada igual a 0,04 por dia e correspondea uma meia-vida de 17 dias.
O parâmetro k representa a taxa com que as células T CD4+ tornam-se

infectada.spor vírus livres e será tomadaigual a 2,4 . 10's mm3dia'i. Esse
parâmetro está associadocom uma relação conhecidacomo /e{ de anão de
massas, conforme Clapítulo l.

A taxa de morte pala célulasT-CD4+infectadas,ó, que usaremosnas
simulaçõesserá 1,2 dia'i, o que correspondea uma meia-vida de 20 horas.

Parâmetros que Variam coi-no Tempo
O parâmetro s representa a taxa de fornecimento de células T-CD4+de precuisoles como o Limo. E razoávelsupor que na presençado vírus HIV-l , o
valor de s decresça,sil:nulandoo efeito da infecçãocle células T precursoras.
Assim, vamos admitir um decaimento exponencial do parâmetro s dado por

s(t)

0.':#,

(4.4)

onde estamos supondo que no início da infecção, t = 0, a.taxa de fornecimento
é de 10 células T-CD4+poi rnm3 por dia e que a cada 120 dias essa taxa cai
a metade ( "meia-vida"

de 120 dias ).

Assumiremosa seguinte forma pala o parâmetro s

li + se«(2««-t)/bje'+W ,

.(t)

(4.5)

ondea = 1 e ó = 5. Simulações
utilizandodiferentesvalorespara a e b
não apresentaram diferenças significativas nos resultados dessassimulações
em relação aos resultados obtidos com a Equação (4.4), ou seja a = 0, ou
quando utilizamos os valores a = 1 e b = 5.
Vírus livres pendemsua infectividade ao longo do tempo. Em um ensaio
realizado por Layne j10891verificou-se que cepasde HIV-l penderammetade
de sua infectividade em uin intervalo de 4 a 6 hajas à 37'C, assim tomaremos
c ; 2, 4 dia 1. Perelson j19931sugere que mudanças na citopaticidade devido
a mutação do HIV-l contribuem para uma diminuição no valor de c. A partir
dessas considerações, tomaremos
c(t)

= 1 + 1,4 e {;#,
71

(4.6)

ondeestamosadmitindo que inicialmente a taxa de morte de vírus livres é c 2, 4 dia'i com um decaimento exponencial tendendo para o valor constante
c := l dia
O parâmetro iV representaa quantidade de vírus infecciososproduzidos
por um célula infectada durante seu tempo de vida e seu valor não é conhecido
precisa.mente. Trabalhos sugerem valores compreendidos entre 50 a 1000.

Menil j1987]. Layne j19891estima JV > 300. Valoresacima de 103 também
são possíveis. Perelson [19931sugere que .]V aumente em função de mutações

do HIV-l . Admitiremos, nessetrabalho, que inicialmente N - 801 e em um
prazo de 10 anos praticamente duplique seu valor, sendo essavariação dada
pela equação logística

(4.7)

w(t)- 800l.i + Íli-iÕã::;ã'.

O parâmetro 77nrrepresentaa eficácia de uma alguma droga que inibe a
ação da enzima transcriptase reverso. Um inibidor de transcriptase reverso
bloqueia a infecçãoe assim reduzem o valor do parâmetro A. O parâmetro
zona''
pode va.fiarde 0 a 1. Se ?7nr= 1, a inibição é 100%o
efetiva, entretanto
se ?7nr = 0, não há inibição

alguma.

Nelson j19981 sugere a seguinte expressão para a eficácia da droga

qRr(t, 1-) - P tanh

(!-:!~le''(:-'),

(4.8)

onde P é a eficácia máxima da droga, r é um retarda na ativação da medicação
e

0,

f - 0,4,8, ...

K,

caso contrário.

Usaremos a seguinte expressão para a eficácia da droga inibidora da trans-

criptase rever'sa
tln

2

e
360 .
':::à''e'
Ugf
,(4.9)

qx,(t)(10t)e'

4

onde frac(f) é a parte fracionária do número real t e assumiremosque l- = 0.
O gráfico da função (4.9) está esboçadona Figura (4.2).
Estamos assumindo que uma dose é dada a cada intervalo de 8 horas
e também que existe uma tolerância com relação à droga, de modo que a
eficácia decai exponencialmente ao longo do tempo.
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Figura 4.2: Eficáciada droga: Dosestoma.dasein intervalos de 8 horas P
assumido igual a l

O parâmetro 77p/modela a eficácia de drogas que atuem na inibição da
enzima protease. As partículas virais que saem de uma célula infectada necessitam da protease para seu processo de maturação, que não ocorre na presençade inibidores de protease segundo Veionesi j19961. Assim, na presença

de inibidores de piotease são consideradosdois tipos de partículas virais:
partículas virais infectantese partículas virais não infectantes. Inibidores
de protease não são drogas perfeitas, de modo que sua eficácia pode vadiar
entre 0 e 1. Assumiremosque a eficácia da droga inibidora de proteasesela
também dada pela expressão

qp'(t)
«« ngu«

P t-h(10f)e'B::áW.-

,

(4.10)

(4.2).

A Tabela (4.2) apresenta os parâmetros e suas respectivas variações

Simulações Numéricas
Apresentaremos agora simulações numéricas tltilizando os parâmetros blue
foram discutidos anteriormente.

Na Figura (4.3) temosuma simulaçãofeita na ausênciade qualquertipo
de terapia.
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Tabela 4.2: Modelo de Perelson j1909l: Parâmetros Variando

Pa,râmetros

Fontes

Pal'âmeti'os Constantes
az

Perelsonj1993j

1500 ]llnl-3

Perelson j19031
Perelson j19931
Perelsoil j19931

0,04 dia'l
2,4 . 10 5 mm3 dia't

1,2 dia'i
lo, it
Pai'âmetl'os que vai'iam
s(í) = t0ll + se«(2«Z)/5je: :!#
c(t) = 1 + 1, 4 e ':l#

~'',: *..(:* :R;-)
yRP(!)

= pta«h(10t)e'

'!es(!ZU
,

Nelson [19081
Perelson [19931
Peielson j10931
Peielson j19931

e

111.z
«.

,7p/(Z)= P tanh(10t)e' !':$!Z!}.- :g#

Nelsonj19981
Nelson [1998j

Notemos quc essemodelo capta o declínio no número de células T-CD4+ ao
longo do tempo, embota seu valor fique sempre abaixo de 200 mm'3. Observemos que os resultados obtidos nos 100 primeiros dias, aproximadamente,
estão associados com o estágio inicial da infecção, quando os números de
células infectadas e véus são pequenos, e assim modelos estocásticos seriam
mais adecluados ao estudo dessa fase, portanto nessesprimeiros 100 dias estamos diante de um resultado transiente e que talvez não correspondaao
curso típico de um paciente com infecção pelo HIV-l . A oscilação verificada
a partir de 3000 dias e que tende a aumentamem intensidade pode ser intetpietada como o colapso do sistema imune e como conseqüência o modelo
sugere que a partir dessemomento teríamos o surgimento da AIDS.
Na Figura (4.3) os valoresmédios dos númerosde célulasT-CD4+e vírus
infecciosos na ausência de terapia, no período de 4000 dias a partir da infeccão
com o lilV-l , são de 55 células T-CD4+ mm'3 e 985 vírus mm'3
As Figuras (4.4), (4.5) e (4.6) apresentam resultados que focam obtidos
simulando-seo efeito da utilização da monoterapia, ou seja, tratamento com
apenas um tipo de droga, que nessecaso, trata-se de uma terapia à base de
drogas que inibem a ação cla protease.
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Figura 4.3: Modelo de Perelsonj1999l: Simulaçãofeita na ausênciade terapia

Na Figura (4.4), onde é simulado a ação de inibidores de protease com
uma eficácia máxima/3 = 0, 5, verifica-se que os valores médios para o númelo
de células T-CD4+e vírus infecciosos são 63 mm'3 e 886 mm'3, respectiva
mente.
Na Figura

(4.5)

a eficácia

máxima

é /3 = 0,7 e os valores

médios

para

o números de células T-CD4+e vírus infecciosos são 69 mm'3 e 861 mm 3.
respectivamente.
Por fim, na Figura (4.6) a eÊcáciamáxima é /3 = 0,9 e os valores mé
dios para o números de células T-CD4+e vírus infecciosossão 78 mm'3 e
805 mm'3, respectivamente.
Esses resultados sugerem a estratégia do "hit early, hit hard" conforme
trabalhos de Ho j19951,Markowitzj19961, Perelsonj19971,ou seja, uma te-
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rapia deveria iniciar tão logo quanto possívele de maneira intensa a fim de
inibir a replicaçãoviral com o intuito de erradicar o vírus.
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Figura 4.4: Modelo de Perelsonj1999l: Simulaçãofeita utilizando-se de um
inibidores de proteasecom eficáciamáxima P = 0, 5.

Das Equações (4.2), (4.3) e (4.4) podemos notar que a relação entre os
parâmetros

c =

1 --.27p.r e p -

1 -- 77nr e o número

de células T-CD4+,

Ts;2,e células T-CD4+infectadas, 7*, é a mesma,ou seja, os resultados da
eficácia de um tipo de droga é o mesa-nose o sistema usa somente inibidores
de protease (p = 1) ou somente inibidores de transcriptase reverso (c = 1).
De fato, podemos observar que
C

s2

NkeF

'-T*\J «"=n
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Figura 4.5: Modelo de Petelson j1999l: Simulaçãofeita utilizando-se de um
inibidor de protease com eficácia máxima /7 = 0, 7

Entretanto,

}''(q-)

da Equação

(4.4) temos que
dT

PC

,7nr) Nk'7h-c(l - 77RT)'

A(l

(4.11)

A derivada dc y em relação a z7nr é dada por

dv7ar
e é positiva

©í.'in

l"-'' "*'h-.o-«-)j

se

z7nr < l

2PC

]VkTm-C(P
- d:-y
77

(4.12)

'-'Wli'l&
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Figura 4.6: Modelo de Perelson j1999l: Simulaçãofeita utilizando-se de um
inibidor de proteasecom eficácia máxima /i = 0, 9.

e negativa

se

?R'

>1 - /VÃ;Tm 'P'

Quando77Rr= 1 -- Nk7m-'(P-dr)

'

temos o ponto de máximo com

7Vc

7 - =E-l4. + .n.-(p - a,'yl
Quando 77Rr= 1 -3PC
, temos um ponto de inflexão, ou seja, a
derivada segunda de V em relação a v7n

Z-wáa[, ', «-ra]
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se anula.
Se ?nr

= 1 -- Nx;Tm.-(«-dr) ' "tã' 7 =

!Tli

E interessante ressaltar também que 77nr = 1 é uma assíntotavertical
para y e que
lim

77.RT-"'>--oo

7(,7Rr)=
' '

'

!111e.
C

(4.13)

Assim, concluímosque se

0:$«-':"

J\kTma,.@-@'

um aumento na eficácia da droga, acaiietará um aumentona carga viral.
E essa conclusão, eln princípio contraditória, nos leva a dois caminhos: a
necessidadede um modelo matemático mais refinado, ou seja, esteresultado
seria uma conseqüência de várias simplificações feitas no modelo, ou então que
de fato essefenómeno pode acontecer e que deveria ser levado em conta nas

terapias antiretrovirais a basede inibidores da açãoda enzimatranscriptase

i'eversa.

Por outro lado,se

]

PC

NkT...e

Çp-- dv) '

'2'

então a derivada de V tem sinal negativo e portanto, um aumento na eficácia
da droga, acarretará um diminuição na carga viral.
O gráfico da caiba viral, y, em função da eficáciade drogasque inibem
a ação da transcriptase inversa, 77nr, está representado na Figura (4.7), com
dados da Tabela (4.1). Nesse caso, o ponto de maior carga viral ocorre
quando v7nr :: 0, 5 e assim, se v7Rr< 0,5, então um aumento na eficácia da
droga acarreta um aumento na carga viral e se 0,5 < z7nr un] aumento na
eficáciada droga diminui a cangaviral.
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Figura 4.7: Carga Viral y em função da eficácia de drogas inibidoras da
transcriptase revelsa

Finalmente, as Figura.s(4.8) e (4.9) mostram os resultados do modelo
quando da simulação do efeito dos dois tipos de drogas, ou sqa, a ação con
junta de inibidores de protcase e inibidores da transcliptase reverso. Para
/3 = 0,5 os valores médios para o números de células T-CD4+e vírus infecciosossão 75 mm'3 e 899 mm'3, respectivamente. Para /3 :: 0, 7 os valores
médiossão 92 mm'3 e 854 mm'3
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Figura 4.8: Modelo de Peielsonj1999l: Simulaçãofeita utilizando-seinibidores de protease e de transcriptase reverso com eficácia máxima /3 = 0, 5
em ambas as drogas.
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4.2.2

Modelo

de Perelson j19931

Dadosda literatura informam que existe uma populaçãode células T-CD4+
não-infectadas que após a infecçãopelo HIV-l tornam-se infectadas e latentes

Depois de um período de tempo que pode variam,essascélulas T CID4+
tornam-se infectadas ativas. Assim, no modelo de Perelson j19931,descrito
abaixo,

dT*

'

(:

«,'*«'

kt VT

FvT"

dT**

T+T*+T*

k2T* ,

Á;iyT,

(4.14)
(4.15)

+

kzT" -- FbT

(4.16)

)

N'PóT**-- AiyT -- PvV.

(4.17)

temos, além da primeira equação em que T representa as células T-CD4+
não-infectadas, a equaçãoem T'' que representa as células T CD4+infectadas
e latentes e a equação em T- que representa as células T-CD4+infectadas
ativas, dessa.maneira, o modelo incorpora mais informações sobre o processo
biológico em estudo em relação ao modelo anterior.
Nesse trabalho de Perelson j1993j é mostrado a existência de dois pontos
de equilíbrio, um na ausência de vírus (Zo, 0, 0, 0), onde

zo-ql'lk-«,)+vQ-«
e outro com a presença do vírus (7,7'*,?:''*,V),

-.-t==

onde

T

(4.18)

k:(JVh, - A;) '

7*

F*
y

Pt,V'
Nkz -- ka'

(4.19)

p.(jvk, k;y

(4.20)

sa2 + pcrPv 'PP
&:P«(a
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+ #P«)

'

(4.21)

.';-",+«,,~-*:(W

,-ü.p-É(:--E)

-«-j-*.

(r, r", 7'**,}') c m'/ r ? o,T* 2 0,7'" ? o,}' 2 0,

r + T*+ r-5;Tm-,I'''5;
Pode-semostrar que A2 é um conjunto positivamente invariante e compacto, logo todas as soluções que comecemem Z\2 são limitadas.
Também são apresentadosresultados, obtidos por métodos númeiicos,
relativos a existência de órbitas periódicas. Essasórbitas periódicas, no entanto, não foram encontrados em uma região biologicamenterealista. Possivelmente limo análise qualitativa, como feita no Capítulo 2, conduzirá a
resulta.dos mais robustos. Esse é um tema que pretendemos discutir em um

outro trabalho.

A Figura (4.10) apresenta uma simulação feita utilizando-se parâmetros
constan tes .

Tabela 4.3: Modelo de Perelsonj1093l: Paiãmetros Constantes

Variáveis e Parâmetros

Í:*

Variáveis Dependentes
Quantidadede cél. T CD4+ iiãi;-iiiíl;;;ilãiiãi
Quantidadede cél. T CD4+ latentes
Quantidade de cêl. T CD4+ ativas
Quantidade de vírus
Pa}.ânleti os

Taxa de crescimentode cél. T CD4+
Nível máximo da populaçãode cél. T CD4+
Taxa de morte de cél. T CD4+ infec. e não infec.
Taxa de morte de cél. T CD4+ infec. ativas
Taxa de morte de víi us livres

Taxa para cél. T CD4+ que se infec. poi vírus
Taxa para cél. T CD4+ que se tornam ativas

Nomeio de vírus prod. por lide de cél. T CD4+
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Valores
1000 mm-3
0
0

10-3 mi]] 3
10 mln 3 dia'i
0,03 dia'i
L500 mm-3

0,02 dia'l

0,24 dia'i
2,4 dia'i
2,4 . 10 5 mms dia'i

3.10'3 dia-i
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Figura 4.10: Modelo de Perelson j1993l: Soluçõescom parâmetros constantes

Simujaíões Nunaéricas
A Figura (4.11) mostra uma simulação feita com dados da Tabela (4.4) onde
podemosnatal que logo após a infecçãopelo vírus HIV-l temos uma queda
acentuada no número de células T-CD4+. Essa queda tende a diminuir de
intensidade para, finalmente, após cerca de 2000 dia.s ( 5 anos aproximadamente ) ocorrer um declínio brusco no número de células T-CD4+e um aumento significativo na carga viral. Esseinstante na qual o númerode células
T-CD4+âca abaixo de 200 mm3 e a carga viral aumenta consideravelmente
sugereo instante na qual teríamoso surgimento da AIDS.
Na Figura (4.11) os valores médios dos números de células T-CD4+e vírus
infecciosos na ausência de terapia, no período de 5000 dias a partir da infecção
com o vírus HTV-], são de 316 cé]u]asT-(]D4+ ml-n 3 e 166 vírus mm 3
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Tabela 4.4: Modelo de Perelson j1993l: Parâmetros Variando

Parâmetros

Fontes

Parâmeti'os Constantes
0,03 dia'"

Perelson [19931
Perelson [10931

1500 mm'3

ar

0,02 dia'i
0,24 dia'i

Perelsonj1993j
Perelsonj1993]
Perelsonj1993]
Perelson[1993]

10's mm3 dia'i
3.10'3 dia-l
lo, il
2, 4 .

Nelson [19981

Pai'ântetros que vai'iam

;(t) = i0lt + s.-(2rt)/gil;:::ãf

Perelson [19931

pv(t)

Perelson[1993]

= 0, 8 + 1, 6 e' z;W

~':'- :...('* :R;-)
qnr(t)

= # ta«h(10{)e' !':$W

Perelson [19931
.- ':#

yp/(t) = P ta«h(10Z)e !':S:Z1le- ::le:Í!

Nelson [19081
Nelson [19981

A Figura (4.11) sugeretambém, que o surgimento da AIDS ocorre. em
aproximada.mente, 1960 dias após infecção com o vírus.

Para obtermos resultados com terapia-santiretrovirais, multiplicamos o

teimo ki nas Equações (4.14), (4.15) e (4.17) por (l -- ?nr(t)) e multiplicamos /V na Equação

(4.17)

por (l

77P/(t)),

onde 77nr e v7Pr são dados

pelas

Equações(4.9) e(4.10), respectivamente.
Dessa maneira, temos o seguinte sistema cle equaçõesdiferenciais

(l - qn,(t))A:V/7',
.m

dT*

-

«,'

-'- «'

(i - ?-(t))k-v/r

(

p,7'* - A,r*,

kaT* - HbT" .

(l - ,7p,(f))N(t)p.r** h:ylr - Pv(z)y/
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Figura 4.11: Modelo de Perelson j1993J: Simulação feita na ausênciade
terapia.

Introduzimos também a equação

«l:u(t)x'(t)p'z'" - p«(t)uw,,
que descreve mudanças na população de vírus dão infecciosos com a condição
inicial VN/(0) = 0.

As Figuras (4.12) e (4.13) apresentam resultados obtidos com uma monoterapia à base de drogas que inibem a ação da piotease.
Na Figura (4.12), onde é simulado a ação de inibidores da piotease com
uma eficácia máxima # = 0, 7, podemos verificam que os valores médios para o
número de células T-CD4+é de 333 mm'3 e para a quantidade de vírus infec-

ciosos é de 154 mm'3. O surgimento da AIDS ocoiie, em aproximadamente,
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2242 dias após a infecção.

Na Figura (4.13), com uma eficáciamáxima /3 = 0,9, os valoresmédios para o númerode célulasT-CD4+e vírus infecciosossãode 338mm'3
e 150mm-3, respectivamente. O surgimento da AIDS ocorre em 2314 dias
após ainfecção.

Apresentamos,em seguida, as Figuras (4.14) e (4.15) que mostram os
resultadosobtidos quandosilnulamosa ação de drogasque inibem a ação
da enzima transcriptase reverso. Os resultados são bastante próximos dos
resultados obtidos com drogas inibidoras da piotease.
Na Figura (4.14), onde é simulado a. ação de inibidores da transcriptase
reverso com eficácia máxima # = 0, 7, podemos verificar que os valores médios pala o número de células T-CD4+é de 335 mm'3 e para a quantidade
de vírus infecciosos é de 153 lnm'3. O surgimento da AIDS ocorre, em aproximadamente, 2250 dias após a infecção.
Na Figura (4.15), com uma eficácia máxima /3 = 0,9, os valores mé-

dios para o número de célulasT-CD4+e vírus infecciosossãode 340mm'3
e 149mm'3, respectivamente. O surgimento da AIDS ocorre em 2350 dias
após a infecção.

Finalmente, na Figura (4.16), simulamos a açãoconjunta de drogasinibidoras da protease e drogas inibidoras da transcriptase reverso, com eficácia
máxima # = 0,9 em ambas as drogas. Os resultados obtidos fora.m 352
célulasT-CD4+ mm'3 e 141vírus infecciosos mm'3. O surgimentoda AIDS
ocorre 2552 dias após a infecção.
E interessantenotar que essassimulaçõessugeremque um aumento na

eficácia de uma dada droga aumenteo número de célulasT-CD4+e uma
diminuição na carga viral, além de postergar o início da AIDS.
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Figura 4.12: Modelode Peielsonj1993l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidor de protease com eficácia máxima # = 0, 7.
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Figura 4.13: Modelo de Peielsonj1993j: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidor de protease com eficácia máxima P = 0, 9.
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Figura 4.14: À'rodeiode Peielson j1993l: Simulaçãofeita utilizando se um
inibidor de transcriptase reverso com eficácia máxima /3 = 0, 7.
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Figura 4.16: Modelo dc Peielson j1993l: Simulação feita utilizando-se de inibidores de protease e inibidores de transcriptase ieversa com eficácia máxima
0,9 em ambas as drogas.
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4.2.3

Modelo

de Kirschner

[19961

No modelo de Kirschner j19961,descrito abaixo,

dT'

s -- /zr7' + rã:i-V -- kvTV.

(4.22)

ÉvTI'' --p,;r:--«

,

(4.23)

«,««*H,

(4.24)

«,/;

T'y

s corresponde a fonte de células T-CD4+, prT representa.a morte natural
das células T-CD4+ , o terceiro termo representa a estimulação das células TCD4+a se proliferarem na presençado vírus HIV-l, sendoque r é a máxima
taxa de proliferação. O último termo da Equação (4.22) simula a infecção de
células T-CD4+por vírus.
Na Equação (4.23) temos a população de células T-CD4+infectada.s e o

primeiro termo descreveo ganho advindo da infecçãode célulasT-CD4+
suscetíveis,pTi é taxa de morte de células T-CD4+infectadas. O terceiro
termo iepiesenta o processode lise das células T-CD4+infectadas.

A Equação(4.24) descrevea populaçãode vírus HIV-l. O primeiro e
o terceiro termos são as fontes de vírus. Poi brotamento dc vírus pela liso
das células T-CD4+ , primeiro termo. Por outras células, como macrófagos
e timócitos infectados, terceiro termo. Perda de vírus poi ação do sistema
imune é iepiesentado pelo termo krTV
Foram feitas simulações utilizando-se s = 5 + 5 conforme descrição do
trabalho, no entanto, não focam obtidos os resultados que aparecem no artigo.

Após uma consulta feita na página da autora na Internet, encontramosuma
elrata onde é sugerido que seja tomado s = 10 mm-3 dia'i ( o endereço
da autora na Internet é http://www.malthus.naicro.med.umich.edu/ ). Com
essainformação obtivemos os resultados apresentadosno artigo.
Segueabaixo uma simulação feita utilizando-se parâmetros constantes,
em um caso gV = 5, Figura (4.17), e em outro caso gV = 20, Figura (4.18),

conforme dados da Tabela (4.5).

Na Figura (4.19) apresentamosuma simulaçãofeita na ausênciade terapia, com dados da Tabela (4.6). Podemosnotar blueo número de célul.s
T-CD4+apresenta inicialmente uma queda acentuadanos primeiros 100 dias
após a infecção com o vírus HIV-l,

essa queda diminui de intensidade para

finalmente, em tomo de 1500dias, o número de célulasT-CD4+fical abaixo
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Tabela 4.5: Modelo de l<irschner j1996j: Parâmetros Constantes

Variáveis e Parâmetros

Valores

Quantidãaéd
Quantidadede cél. T CD4+ infectadase atiras
Quantidadede vírus infecciosos
Parâlneti'os

1000 min-3
0

10-3 mnl--3
lO lnlll-3 dia-l

Taxa de crescia-mentode cél. T CD4+

Taxa de morte de cél. T CD4+ não infectadas
Taxa de morte de cél. T CI)4+ infectadas

Taxa para cél. T CD4+ que se infectam por vírus
Taxa conaqual cél. T CD8+ eliminam vírus
Const. de meia saturação de fontes virais externas
Taxa de crescinl. de outras fontes virais extel nas
Const. de meia saturação do processode proliferação
Número de vírlis pi'od. por lide de cél. T CD4+

0,01 día'i
0,02 dia'i
0,24 dia'i
2, 4 . 10'S mm3 dia'i
7, 4 . 10'4 mm3 dia'i
10 ibID-3
5 dia'l

2,4 dia't
1000

de 200 célulasT-CD4+, sugerindo, dessaforma, o início da fasecom a AIDS.
E importante ressaltartambém que a caiba viral tem um aumentoexpressivo
a partir dos 1500 dias após a infecção.
Na Figura (4.19) os valores médios dos núme],osde células T-CID4+e vírus
infecciosos na ausência de terapia, no período de 3000 dias a partir da infecção

com o vírus HIV-l, são de 166 células T CID4+mm-3 e 24961vírus mm-3
A Figura (4.19) sugere também, que o surgimento da AIDS ocone, em
aproximadamente, 1368 dias após infecção com o vírus.
Para simularmos, no modelo de Kirschner j19961,as terapias antiretrovirais, foram feitas as seguintes implementações: multiplicamos o termo kr
nas Equações (4.22) e (4.23) por (l -- 77nr(f)) e multiplicamos
(4.24)

poi

(l

-- 77p.r(f)),

onde

v7Xr e z7P.r são dados

(4.10), respectivamente.
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Figura 4.17: Modelo de Kirschnei j1906] Soluções com parâmetros cons
tentes, gv = 5

Assim, obtemos o seguinte sistema de equa.çõesdiferenciais
(1

?-(t))A«Ty/,

(4.25)

dT'

(i - '7«(f))h«rv/- p,:r; - 'ã .r }ç'

(4.26)

o ,,w m,z:lllL--k«rv/+ll-!U,

(4.27)

Da mesma maneira que fizemos no modelo de Perelson j19931,introduziremos uma ecltlação diferencial que descteve mudanças na população de vírus
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Figui'a. 4.18: i\'modelo de l<irschner j19961
tantos, gV = 20

100

200
300
Tempo ( dias )

400

Soluções com parâmetros

500

cona

não infecciosos dada poi

«l:" - «,.m7vm,z:l:;!com a condição

inicial

Vw/(0)

(4.28)

= 0.

As Figuras (4.20) e (4.21) apresentam resultados obtidos com uma monoterapia à base de drogas que inibem a ação da protease.
Na Figura (4.20), onde é simulado a ação de inibidores da protea.secom
uma eficácia máxima P = 0, 5, podemos verificam que os valores médios pala

o número de células T-CD4+é de 168 mm 3 e pala a quantidade de vírus
infecciosos é de 23035 mm'3. O surgimento da AIDS ocorre, em aproximadamente, 1408 dias após a infecção.
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Tabela 4.6: Modelo de l<irschner j1996l: Parâmetros Variando

Parâmetros

Fontes

Pai'âmeti'os Constantes
0,01 dia'"
0,02 dia'i
0,24 dia'l

l<irschner[1996]
Perelson[1993]
l<irschnerj1096]
Perelsonj1993]
]<irschner[1996]
l<irschner[1996]
l<irschnerj1096]
Nelson [19981

2,4 10'Smm3dia't
7,4 10'4 mm3dia'J
10 mll] 3

2,4 dia'i

lo, il
Pai'ânieti'os que vai'iam

i

,«

.',- ' (:* n-L;)

"':' - :...(:* nJ-)

,7ar(t) = P tanh(10t)e !':Ílm.- ':l#
qpi(í) = P ta«h(10t)e' !':$!@ .- ::l#

Na Figura

(4.21),

com

uma

eficácia

máxima

Perelson [19931

l<irschner [10061

Perelsoll[1993]
Nelson [19981
Nelson f19981

/? =

0,9,

os valores

mé

duospara o número de células T-CID4+evírus infecciosossão de 171 mm-3 e
21749mm'3, respectivamente.O surgimento da AIDS ocorre em 1437dias
após a infecção.

Apresentamos, em seguida, as Figuras (4.22) e (4.23) que mostram os
resultados obtidos quando simulamos a ação de drogas que inibem a ação da
enzima transcriptase ieversa. Novamente, os resultados são bastante próximos dos resultados obtidos com drogas inibidoras da protease.
Na Figura (4.22), onde é simulado a ação de inibidores da transcriptase
reverso com eficácia máxima P = 0, 5, podemos verificam que os valores mé-

dios para o número de células T-CD4+é de 169mm'3 e para a quantidade

de vírus infecciososé de 23216mm'3. O surgimentoda AIDS ocorre,em
aproximada.mente, 1414 dias após a infecção.

Na Figura (4.23), com uma eficáciamáxima /3 = 0,9, os valoresmédios para o número de células T-CD4+e vírus infecciosos são de 171 mm'3 e
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Figura 4.19
terapia.

Modelo

de l<irschnei

j19961

Simulação feita na ausência de

22044 mm'3, respectivamente. O surgimento da AIDS ocorre em 1433 dias
após a infecção.
Finalmente, nas Figuras (4.24) e (4.25), simulamos a ação conjunta de
drogas inibidoras da protease e drogas inibidoras da trarlscriptase reverso. Na
Figura (4.24), com eficácia máxima © = 0, 5 em ambas as drogas, obtivemos
os valores 171 mm'a para o número de células T-CD4+e 21652 mm'3 para o
númerode vírus infecciosos.O início da AIDS ocorre 1439dias apósa infecção. Na Figura (4.25) osresultados obtidos fora.m175célulasT-CD4+ mm-3
e 19740vírus infecciosos mm'3. O surgimento da AIDS ocorre 1468 dias
após a infecção.
Dos resultados obtidos com o modelo de l<irschner j19961pode-se notar,
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como no modelo de Perelson j1993j, que um aumento na eficácia de uma droga

implica em um aumentono número de células T-CD4+, uma diminuição na
caiba viral e o início da AIDS tende a ser postergado.
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Figura 4.20: Modelo de I':irschnerj1996l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidor de protease com eficácia máxima P = 0, 5.
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Figura 4.21: À'modelo
de Kirschner j1996l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidor de protease com eficácia máxima /? = 0, 9.
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Figura 4.22: Modelo de Kirschner j1906l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidor de transcriptase reverso com eficácia máxima # = 0, 5.

102

0

1000

x10'

0

2000

3000

2000

3000

0

1000
2000
Tempo ( dias )

3000

V

1000

Tempo ( dias )

Figura 4.23: Modelo de Kirschnei j1996l: Simulaçãofeita utilizando-se um
inibidor de transcripta.se reverso com eficácia máxima P = 0, 9.
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Figura 4.24: Modelo de Kirschner j1996l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidores de piotease e de transcriptase reverso com eficácia máxima P = 0, 5
em ambas as drogas.
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Figura 4.25: Modelo de l<iischner j1996l: Simulaçãofeita utilizando-seum
inibidores de protease e de transcriptase reverso com eficácia máxima /? = 0, 9
em ambas as drogas.
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Capítulo 5
Considerações Finais
No Capítulo l apresentamosalguns modelos matemáticos determinísticos
que ajudaram a revelamimportantes aspectosda dinâmica HIV/AIDS, entre
elesa estimativa quantitativa do quão rápido o vírus HIV-l é produzido no
organismo e do tempo necessário para que um tratamento antiretroviral 100%

efetivo eliminassetotalmente o vírus HIV-l do organismo. Muitas outras
abordagenstêm sido propostas e são baseadas,por exemplo, em Celular
Autómatos e em Lógica Fuzzy. A importância dessesmodelosresideno fato
de,juntamente com os avançosna tecnologia, melhorarem os tratamentos e
o entendimento sobre a. patogênese do HIV-l.
No Capítulo 2 enunciámos e ptovamos um teorema que estabelece condições suficientes pala a existência de órbitas periódicas via Teorema de Bifurcaçãode Poincaré-Anclronov-Hopf em um modelo matemático da dinâmica
HIV/AIDS. Essa bifurcação, a nosso ver, poderia ser interpretada como o
início dos sintomas da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Ainda nessemodelo, focam encontradas apenas soluções periódica.s está-

veis pala um conjunto de valores de parâmetros de interessebiológico. Não
pudemosconcluir sobre a existência ou não de soluçõesperiódicas instáveis
para um regime de parâmetros realista do ponto de vista biológico.
No Capítulo 3 foram implementados integradores com a característica
de serem desenvolvidos pala o estudo de sistemas de equaçõesdiferenciais
cuja soluçõessoam periódicas. Ao implementarmos essesalgoritmos assumimos que além de variarem em função do tempo de maneira, determinística

seguindosugestõesde outros trabalhos, também haveria a possibilidade de
incluir variações aleatórias segundouma dada distribuição de probabilidades.
Essesresultados não apresentados aqui poderão se] objeto de algum outro
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trabalho no futuro.
Finalmente, no Clapítulo 4 sugeridos, seguindo comentários de outros
trabalhos, que alguns parâmetros variassem em função do tempo de modo
a representar de maneira mais realista os eventos que estão ocorrendo no
intereção

vírus HIV-l

e o sistema

imune.

É importante

ressaltam que essas

variações podem e devem sei muito mais complexas que as sugeridas nesse
trabalho . Assunto que requer o trabalho conjunto de diferentes especialistas
envolvidos no assunto.
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Apêndice A
Resultados Técnicos
Apresentamos neste Apêndice o enunciado de Teoremas que focam usados no
texto.

A.l

Critério de Liapunov

O Critério de Liapunov como enunciado nesta seçãopode ser encontrado em
Wiggins j19901e a demonstraçãoem Rouche j1977j.
Teorenaa 2 ( Critério

de Liapuinov

ã

) C'onsidere o campo de uetores

, :«ca"

Seja t «'"l ponto de equilíbrio de (A.l) e se:jaV
de$nidu em lula vizinhança U de ã tül que

0 b''(E)

(A.l)
U -.+ ]R lma

junçã,o

C\

0 . }''(z) > 0 ;. 3 :# f

íO }'(«) $ o .«', u -

{r}

Então ã é estáuet. Além disso, se
{áà)}''(:«) < 0 .«', U

{E}

então 3 é assintoticamente estável.
Nos referimos a y como uma/unção de Z,{apzzltou.Se U for tomado como
sendo m", então F é g/oóa/benze assíntotÍcamenfe esíáue/se 0 e ái{) forem
satisfeit as .
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A.2

Teorema de Routh-Hlurwitz

O Teorema 3 pode ser visto em Pontriaguine j19691,página 62

Teorema 3 ( Teorema de Routh-Hurwitz
aop" + aip"-i

) Sdcz

+ a., ao> 0,

+

(A.2)

.Lm polinâmi,o arbitrário de grau n a, coe$cientes reais e tom,erros cl matriz Q
le ordeuít n copito seg\te abaixo:

al a3 a5 a7

Q::

1

aO

a2

a4

a6

0

al

a3

as

0

ao

a2

a4

0 0
0 0

0
0
0
0
a..i
(Zn--2

0
0
0
0
0
CZn

então o polinõmio (A.2) é estável se, e somente se, todos os menores princi.

p"is 'Í" m«t,iz Q sã. positi«s.
Um polinõmio é esÍáue/ se, e somente se, todas suas raízes possuem parte

real negativa.

A.3

Teorenaa de Poincaré-Andronov-Hopf

Nesta seção enunciaremos uma forma simplificada do Teorema de Bifurcação
de Poincaré-Anclronov-Hopf suficiente para os nossos propósitos. Pala um
enunciado mais completo vel Hassaid j19811,páginas 14, 15 e 16, a demons-

tração encontra-seem Marsdenj10761,páginas 163 a 205.

Teorema 4 ( Teorema de Bifurcação de Poincaré-Andronov-Hopf )
=

- -F(X,P),

uma eqzaçã,odifererlciüt tat que X
uator crítico do T)ürâmeLro
de bifurca,çãoH é Q. Se
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(A.3)

ponto de equilíbrio e o
'

«) F'(0,p)
p .«. «m ã«t.««/. «Z,.,to ««te«do 0, e 0 C ©« é ««
ponto de equilíbrio isolado de FÇ., p],
ÓJ F' é «««/#{«

'«.

c) Al~p] = JxFqQ,p]
e X tüt

X e p .«.

«.« «{.á«A-ç« d. (0,0) .m

©" x a:,

tem 'üm par de autouu,lotes compre:cosconjugados \

que
À(P)

(P)

onde «,(0) = wo > 0, a(0) = 0, a'(0)

+ ã«,(P),

# 0,

d) os n -- 2 a?étoua./aresrestantes de ,4(0) têm parte rea/ esfr lamente ne

..«tão o riste«« (A.3) tem um« J«mÍli-, d. ;.I'"ções p«i,ódio«s.
cn > Q e uma .função analítica

existe u.m

(0 < c < cH),
fa/ que para cada c C lO,e l ez ste uma se/uçâo p.(Z) periódica ocorrendo

para F = Hn çe]. Se Fn Çe) não é identicarnente Ruiu, o primeiro coeFciente
não n /o de pf fem hdáce par e e=Ísíe um ci € 1O,cwl ta/ q e pH(c) é o?l
estráfamente posátit;o ow eslriZamente rzegafiuo para c C lO,cil.
Para cadct L > '2'Hino e:cisne uma uizinhünçct h. de X -- ç\ e -um intervalo
aberto .l: contendo q ta,t que T)ara,qualq'quer
F C Z as únicas soluções periódicas
não-constantes de (A.3) com períodos meTiores que L q\te estão contida. em,)..
3ao m.eTnbrosdn famtlt(L l)el..t] pqT(LucLlores de e sattsf(Lzendo Hn Çe)= H
C
lO,.wl. 0 P.«Üdo d. P.(Z) é «.« /u«Ção -«/#j"

""m-:l"--xd'.:l,

.':''''«

Existe ümu função avtalítica

P"(.)

l3rci,
E
{:2

0 < e < cn,

tal quea solução periódicap.(t) é orb taimente assintoticamenteestávelcom

/aseassntófica
se/3X(c)
< 0, masé {nsZáue/
sePH(c)> 0.
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