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“Trabalho de Conclusão apresentado à Escola de Matemática Aplicada como
requisito para a obtenção parcial do grau de bacharel em Matemática Aplicada.”
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1 Introdução

Em 2015-16 a América do Sul passou pela maior epidemia de ZIKA já registrada

na história. Um importante aspecto dessa epidemia foi o impacto nos recém-nascidos

devido ao efeito da Zika no desenvolvimento do sistema nervoso central levando a

severa má-formação. Também se tornou evidente a partir dos dados a importância

da transmissão sexual aumentando o risco para as mulheres. Nós propomos um mo-

delo matemático para a transmissão do zika v́ırus incluindo transmissão sexual por

todas as formas de contato sexual, assim como transmissão vetorial, assumindo uma

disposição constante de mosquitos. Deste modelo derivamos a expressão para R0

que é usada para estudar e analisar as contribuições relativas para a rota de trans-

missão sexual de homem para mulher vis-a-vis transmissão vetorial. Nós também

ajustamos o modelo aos dados da epidemia da Zika de 2016 no Rio de Janeiro para

estimar os valores de parâmetros chaves do modelo.
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2 Pesquisa exploratória da literatura

Segundo o Boletim Epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde, até Setem-

bro de 2016, o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior incidência de infeção

pelo v́ırus, com 363, 6 casos por 100 mil habitantes. Se considerarmos em termos

absolutos, o estado fica em primeiro lugar com 60.176 casos1.

Como o ZIKV compartilha o mesmo vetor de transmissão que o v́ırus Dengue

(DENV), o Aedes Aegypti, esse v́ırus pode se estabelecer em qualquer região onde

a Dengue está presente2. Sendo assim, se considerarmos a ampla difusão dessa

espécie no Brasil e a grande dificuldade que temos no controle de sua população por

ser um vetor extremamente adaptado aos ambientes urbanos, espera-se que os casos

de ZIKV continuem a aumentar.

O v́ırus Zika é originado da Floresta de Zika, em Uganda, onde em 1947 foi isolado

pela primeira vez em macacos do tipo Rhesus3. Entre 1952 e 1954 foram registrados

na Nigéria e na Tanzânia os primeiros casos de infeção humana4, espalhando-se len-

tamente pelo continente Asiático. Antes de 2007, o ZIKV não era considerado uma

doença de preocupação significativa aos seres humanos, pois durante esse tempo

foram registrados apenas casos isolados envolvendo pequenas populações5. A trans-

missão do ZIKV que até então só tinha sido documentada em regiões da África e

Ásia, em 2007, foi detectada em Yap, na Micronésia, a primeira grande epidemia

do ZIKV, em que foram confirmados 49 casos de pessoas infectadas. Em 2012/2013

um novo surto ocorreu na Polinésia Francesa e em outras ilhas do Paćıfico, com

mais de 400 casos confirmados6. Em Março de 2015, o v́ırus foi identificado pela

primeira vez no Brasil na cidade da Camaçari, Bahia7. O v́ırus Zika alastrou-se ra-

pidamente pelo Brasil e, em menos de um ano, ele já circulava em todos as unidades

da federação. Segundo o ministério da Saúde, desde os primeiros casos relatados,

estima-se que entre 440.000 e 1.300.000 infecções ocasionadas pelo ZIKV ocorreram

no Brasil, resultando na maior epidemia do ZIKV registrada até o momento8. Desde

então, a doença vem se espalhando rapidamente para outros páıses vizinhos. Nas

Américas, 48 páıses e territórios já relataram casos de transmissão autóctones do

v́ırus, ou seja, cuja transmissão se deu dentro do território nacional9.

O v́ırus Zika é um flaviv́ırus transmitido, principalmente, de forma vetorial pela

picada dos mosquitos do grupo Aedes, sendo que no Brasil e em vários páıses, a
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espécie predominante é o Aegypti7, mesmo vetor responsável pela transmissão de

outras doenças exantemáticas como a Dengue e a Chikungunya. Portanto, o ZIKV

é muitas vezes confundido com tais doenças, o que dificulta a identificação dos

sintomas cĺınicos que caracterizam o seu quadro de infeção. Apesar de relatos de

febre baixa, erupções cutâneas que duram de 4 a 7 dias, conjuntivite, dor de cabeça,

mialgia e prurido, suspeita-se que 80% dos casos são assintomáticos, o que dificulta

a estimativa das taxas de incidência da infeção8.

Apesar de possuir um quadro cĺınico na maioria das vezes silencioso sem grandes

manifestações, fato que contribuiu por ficar tanto tempo negligenciada, a grande

preocupação do surto epidêmico do ZIKV é sua correlação com o aumento dos

casos de microcefalia em fetos de mulheres gravidas que contraem o v́ırus durante

a gravidez. De fato, ficou comprovado que a epidemia de microcefalia registrada

no Brasil em 2015 é resultado de infecção congênita de mãe para o feto10, sendo

confirmada a transmissão vertical do ZIKV.

Apesar do ZIKV ser um flaviv́ırus transmitido inicialmente pela picada do mos-

quito Aedes infectado7 ele também pode se espalhar por contato sexual. Estudos

mostraram presença de uma carga viral infecciosa no sêmen após a infecção da

Zika11 indicando que estamos lidando com um patógeno que também é sexualmente

transmisśıvel12. Apesar de não ser tão comum, outras formas de transmissão entre

humanos foi confirmada recentemente da identificação do v́ırus na urina e saliva13.

A forma de transmissão sexual mais reportada e bem caracterizada entre humanos é

de homem para mulher. No entanto, transmissão através de relações homossexuais

e de mulher para homem também foram reportadas14,15.

A transmissão da Zika já foi modelada antes16–18. Até onde conheço, nenhum

dos modelos publicados inclui explicitamente todos os modos de transmissão sexual

e deriva uma expressão anaĺıtica do RO refletindo as tais.

Dado os conhecimentos atuais dos mecanismos por trás da transmissão do ZIKV e

suas consequências para a saúde humana, espero que o modelo consiga ajudar na

investigação da importância relativa da transmissão vetorial e sexual na dinâmica

da Zika.

Finalmente, o modelo é ajustado aos dados da epidemia de Zika de 2016 para estimar

os parâmetros e demonstrar que o modelo consegue explicar uma epidemia de Zika
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com fardos diferentes para mulheres e homens.
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3 Metodologia

Os modelos matemáticos epidêmicos são de fundamental importância para a

análise e compreensão sobre a dinâmica do processo de contágio, nesse caso, de

doenças infecciosas, na sociedade.

Formulação do modelo

O modelo epidêmico proposto trata-se de uma adaptação do tipo SEIR e levou

em consideração algumas ideias do modelo apresentado por Isea19 para a dinâmica

da transmissão da Dengue, Chikungunya e Zika pelo Aedes Aegypti, tais como o uso

do peŕıodo exposto para suavizar a dinâmica de transmissão. Vamos assumir uma

população total constante, ignorando processos demográficos tais como nascimentos,

mortes e migrações. O clima da região influencia o desenvolvimento do mosquito

pois ele se propaga com mais facilidade no verão, mas como seus ovos são resistentes,

mais mosquitos podem nascer depois de um tempo de incubação no inverno7. No

entanto, como estamos analisando os casos no Rio de Janeiro, variáveis climáticas

também serão descartadas por não se ter grandes oscilações nas diferentes regiões

do estado.

N(t) = W (t) +M(t) (1a)

W (t) = WS(t) +WE(t) +WI(t) +WR(t) (1b)

M(t) = MS(t) +ME(t) +MI(t) +ML +MR(t) (1c)

As populações suscet́ıveis de homens e mulheres WS(t) e MS(t), respectivamente,

são expostas ao v́ırus da Zika com uma taxa de transmissão sexual βS e trans-

missão vetorial βV . Como não estamos modelando a dinâmica da população do

mosquito simplificamos a transmissão vetorial com um termo de ação de massas,

e.g. βV (MI(t) +WI(t))WS(t).

Dado o fato que o v́ırus permanece viável no sêmen, os homens podem entrar

num estado de latência ML(t) indicando um peŕıodo de infecção sexual maior no

geral. No entanto, como o peŕıodo latente não é o mesmo para todos os homens
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é adicionado um parâmetro ρ que leva em consideração o fato que nem todos os

homens ficam latentes.

Para considerar as taxas de transmissão diferentes entre cada sexo, tomamos a

transmissão de homem para mulher como referência por ser a mais eficaz devido

ao maior inóculo. O denotamos por βS e definimos kWW , kWM , kMM e kL como

a fração dessa transmissão de referência que têm contribuição de outros modos

de transmissão sexual, respectivamente, mulher para mulher, mulher para homem,

homem para homem e latente de homem para mulher. Mais a frente assumimos

essas frações variando de 0 a 1, o que significa que os outros modos podem ser no

máximo tão efetivos quanto a transmissão de homem para mulher.

Assumimos imunidade permanente e perfeita contra novas infecções ZIKV depois

da primeira infecção, logo indiv́ıduos recuperados não estão inclúıdos explicitamente

no modelo.

O modelo proposto consiste em um conjunto de sete equações diferenciais:

dWS

dt
= −βS(kWWWI(t) +MI(t) + kLML(t))WS(t)− βVWS(t)(MI(t) +WI(t))

(2a)

dWE

dt
= βS(kWWWI(t) +MI(t) + kLML(t))WS(t) + βVWS(t)(MI(t) +WI(t))− eWE(t)

(2b)

dWI

dt
= eWE(t)− µWI(t) (2c)

dMS

dt
= −βS(kWMWI(t) + kMM(MI(t) +ML(t)))MS(t)− βVMS(t)(MI(t) +WI(t))

(2d)

dME

dt
= βS(kWMWI + kMM(MI(t) +ML(t)))MS(t) + βVMS(t)(MI(t) +WI(t))− eME(t)

(2e)

dMI

dt
= eME(t)− µMI(t) (2f)

dML

dt
= ρµMI(t)− τlML(t) (2g)

As variáveis e parâmetros do modelo estão descritos na tabela 1.
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Tabela 1: Variáveis e parâmetros do modelo. Valores obtidos da literatura estão
marcados com referências numéricas. Faixas marcadas com um † correspondem a
valores explorados em simulações onde não foi encontrado nenhum dado experimen-
tal. ∗ fração de toda a população, N

Parâmetro Descrição Estimação
WS Mulheres suscet́ıveis [0, 1]∗

WE Mulheres expostas [0, 1]∗

WI Mulheres infectadas [0, 1]∗

MS Homens suscet́ıveis [0, 1]∗

ME Homens expostos [0, 1]∗

MI Homens infectados [0, 1]∗

ML Homens Latentes [0, 1]∗

µ taxa de recuperação [dias−1] [.001, .1]17

βV taxa de transmissão vetorial [dias−1] [.1, .75]17

βS taxa de transmissão sexual [(pessoas ×
dias)−1]

[0, 2]†

kWW transmissão sexual de mulher para mulher [0, 1]†

kWM transmissão sexual de mulher para homem [0, 1]†

kMM transmissão sexual de homem para homem [0, 1]†

kL transmissão sexual de peŕıodo latente [0, 1]†

e taxa de incubação [dias−1] [0.14, .5]17

ρ fração de homens que se torna latente [0, 1]†

τl tempo médio de latência [dias−1] [0.025, 0.1]11

Parâmetros do modelo

Como mostra a Tabela 1, o modelo apresentado possui uma grande quantidade

de parâmetros. Portanto, tendo como objetivo tentar simplificar o modelo para

melhor analisarmos os resultados, optamos por uma adimensionalização do modelo.

Em geral, os novos agrupamentos gerados pela adimensionalização contribuem para

uma melhor interpretação do modelo.

Seja N a unidade de dimensão da população do modelo vamos adimensionalizar

o modelo.

[WS] = [WE] = [WI ] = [MS] = [ME] = [MI ] = [ML] = N

[µ] = [βV ] = [e] = [l] = [τl] = T−1

[βS] = N−1T−1

[kWW ] = [kWM ] = [kMM ] = [kL] = [ρ] = 1
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Para adimensionalizar o modelo, simplificando ele no processo, definimos as se-

guintes versões adimensionais das variáveis do modelo: W ∗
S = WS

N
, W ∗

E = WE

N
,

W ∗
I = WI

N
, M∗

S = MS

N
, M∗

E = ME

N
, M∗

I = MI

N
, M∗

L = ML

N
e t∗ = t × µ. Em seguida

adicionamos as variáveis adimensionais ao modelo.

d(W ∗
SN)

d(t∗/µ)
= −βS(kWWW

∗
IN +M∗

IN + kLM
∗
LN)W ∗

SN − βVW ∗
SN(M∗

IN +W ∗
IN)

d(W ∗
EN)

d(t∗/µ)
= βS(kWWW

∗
IN +M∗

IN + kLM
∗
LN)W ∗

SN + βVW
∗
SN(M∗

IN +W ∗
IN)−

eW ∗
EN

d(W ∗
IN)

d(t∗/µ)
= eW ∗

EN − µW ∗
IN

d(M∗
SN)

d(t∗/µ)
= −βS(kWMW

∗
IN + kMM(M∗

IN +M∗
LN))M∗

SN − βVM∗
SN(M∗

IN +W ∗
IN)

d(M∗
EN)

d(t∗/µ)
= βS(kWMW

∗
IN + kMM(M∗

IN +M∗
LN))M∗

SN + βVM
∗
SN(M∗

IN +W ∗
IN)− eM∗

EN

d(M∗
IN)

d(t∗/µ)
= eM∗

EN − µM∗
IN

d(M∗
LN)

d(t∗/µ)
= ρµM∗

IN − τlM∗
LN

Dividindo os dois lados de cada equação por 1/Nµ e removendo o ∗.

dWS

dt
= −βSN

µ
(kWWWI +MI + kLML)WS −

βVN

µ
WS(MI +WI)

dWE

dt
=

βSN

µ
(kWWWI +MI + kLML)WS +

βVN

µ
WS(MI +WI)−

e

µ
WE

dWI

dt
=

e

µ
WE −WI

dMS

dt
= −βSN

µ
(kWMWI + kMM(MI +ML))MS −

βVN

µ
MS(MI +WI)

dME

dt
=

βSN

µ
(kWMWI + kMM(MI +ML))MS +

βVN

µ
MS(MI +WI)−

e

µ
ME

dMI

dt
=

e

µ
ME −MI

dML

dt
= ρMI −

τl
µ
ML

Fazendo BS = βSN
µ

, BV = βV
µ

, E = e
µ
, L = l

µ
e Z = τl

µ
e eliminando os ∗, ficamos

com as seguintes equações:
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dWS

dt
= −BS(kWWMI + kMWHI + kLML)WS −BVWS (3)

dWE

dt
= BS(kWWMI + kMWHI + kLML)MS +BVWS − EWE (4)

dWI

dt
= EWE −WI (5)

dMS

dt
= −BS(kWMMI + kMMHI + kLML)HS −BVMS (6)

dME

dt
= BS(kWMMI + kMMHI + kLML)HS +BVMS − EME (7)

dMI

dt
= EME − LMI (8)

dML

dt
= ρLMI − ZML (9)

Taxas de ataque por sexo

Do modelo definido pelas equações 2 podemos definir duas equações diferenciais

para rastrear as taxas de ataque de acordo com o tempo. Em epidemiologia, a taxa

de ataque é a razão entre o número de casos e a população em risco. Geralmente é

calculado para toda a epidemia mas também podemos calculá-la em cada ponto do

tempo desde o ińıcio da epidemia a partir das soluções das seguintes equações do

número acumulado de casos.

dCW (t)

dt
= eWE(t) (10a)

dCM(t)

dt
= eME(t) (10b)

Como estamos trabalhando com populações normalizadas onde N(t) = 1, ∀t

com número igual de homens e mulheres, a taxa de ataque para mulheres e ho-

mens são dadas por ARW (t) = 2CW (t) e ARM(t) = 2CM(t), respectivamente. A

razão ARW (t)/ARM(t) vai representar o fardo relativo das mulheres em relação os

homens. Para calcular essa razão que aprece no gráfico 5 fixamos a duração da

epidemia em 120 dias para acumular os casos. Escolhemos 120 dias pois epidemias

de arbov́ırus tem restrição de acordo com o clima afetando a atividade do mosquito

e sua longevidade logo não dura mais que 120 dias.
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Força de infecção sexual

Como estamos estudando o impacto da transmissão sexual da Zika, é válido

olhar para a força de infecção sexual. A força de infecção em modelos epidêmicos é

tipicamente definida como o produto do parâmetro de transmissibilidade e a fração

de indiv́ıduos infectados na população. Neste caso, como a infecção pode ocorrer

tanto por contato sexual direto e transmissão vetorial faz sentido distinguir entre

força de infecção sexual e vetorial. Vamos primeiramente definir a força de infecção

para cada sexo dado que a exposição a infecção sexual é diferente. Seja λSW a força

de infecção para as mulheres e λSM a força de infecção para os homens.

λSW (t) = βS(kWWWI +MI + kLML) (11)

λSM(t) = βS(kWMWI + kMM(MI +ML)) (12)

Se assumimos que a transmissão de homem para mulher é a única forma relevante

de transmissão sexual (kWW = kWM = kMM = 0) podemos simplificar a força de

infecção acima como λSW = βS(MI +KLML) e λSM = 0.

Também podemos definir a força de infecção vetorial semelhantemente: λV =

βV (MI +WI). Tambem podemos escrever nosso modelo como

dWS

dt
= −(λSW + λV )WS (13a)

dWE

dt
= (λSW + λV )WS − eWE (13b)

dWI

dt
= eWE − µWI (13c)

dMS

dt
= −(λSM + λV )MS (13d)

dME

dt
= (λSM + λV )MS − eME (13e)

dMI

dt
= eME − µMI (13f)

dML

dt
= ρµMI − τlML (13g)
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Resultados

Performarmos simulações numéricas da dinâmica baseado nos valores dos parâmetros

obtidos da literatura. Para os parâmetros onde não existe valor experimental dis-

pońıvel, exploramos faixas de valores descritos na tabela 1.

A figura 1 mostra uma das simulações onde é interessante notar a permanência

elevada de mulheres expostas e infectadas nos primeiros 2-3 meses da epidemia.

Força de infecção sexual

Devido a sua dependência na permanência de homens infectados, a força de

infecção sexual em mulheres demonstra um perfil um tanto quanto diferente como

se vê em 2 em comparação à força de infecção vetorial.

Os efeitos da força de infecção sexual em termos do quão eficaz é a transmissão

sexual está no estado pós virêmico (KL) que pode ser visto na figura 3.

A figura 4 retrata a diferença qualitativa na permanência dinâmica entre os

efeitos de sub declarar a doença e transmissão sexual, a curva de sub declaração

para os homens é obtida aplicando uma constante de 50% de reportação na curva

de permanência, MI .

O Número Reprodutivo Básico do Modelo: R0

Um parâmetro muito importante em epidemiologia é o R0, número reprodutivo

básico, responsável por determinar o potencial epidêmico que um v́ırus se espalha

na população. Trata-se de uma estimativa do número médio de infecções que um

indiv́ıduo infectado é capaz de produzir quando introduzido em uma população

inteiramente suscet́ıvel sem imunidade à doença e na ausência de qualquer controle.

No entanto, no modelo analisado esse parâmetro ainda não está muito bem definido.

Derivamos o número de reprodução básico do modelo com o método de geração

da matriz de próxima geração20. De acordo com este método, primeiramente preci-

samos distinguir novas infecções de todas as outras mudanças na população. Logo,

seja m o número de compartimentos contendo indiv́ıduos infectados. Eles são WE,

WI , ME, MI e ML, logo m = 5. Por clareza, vamos ordenar os n = 7 compartimentos

como: [WE,WI ,ME,MI ,ML,WS,MS], separando os m = 5 primeiro compartimen-
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tos do resto. Em seguida, definimos o vetor F [i] como as taxas de aparição das

novas infecções em cada compartimento i, i = 1, ...,m, quando o sistema está no

estado livre de doença. É válido apontar que a transferência entre exposto para

infectado e latente (no caso dos homens) não são consideradas novas infecções mas a

progressão de um indiv́ıduo infectado em vários compartimentos. Da mesma forma,

definimos o vetor V [i] como o fluxo da rede de indiv́ıduos entrando e saindo dos m

compartimentos de outras formas. Logo,

F =



(MI+MLkL+WIkWW )MSβs
µ

+ (MI+WI)WSβv
µ

0

((MI+ML)kMM+WIkWM )MSβs
µ

+ (MI+WI)MSβv
µ

0

0


V =



eWE

−eWE + µWI

eME

−eME + µMI

τlML


O próximo passo é calcular o Jacobiano de cada matriz acima para obter F e

V na solução de equiĺıbrio sem-doença: WI = 0, MI = 0, WS = 1/2, MS = 1/2,

WE = 0, ME = 0 e ML = 0.

F =



0 βskWW

2
+ βv

2
0 βs

2
+ βv

2
βskL
2

0 0 0 0 0

0 βskWM

2
+ βv

2
0 βskMM

2
+ βv

2
βskMM

2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


V =



e 0 0 0 0

−e µ 0 0 0

0 0 e 0 0

0 0 −e µ 0

0 0 0 −µρ τl


A matriz da próxima geração do modelo é dada pelo produto FV −1 e R0 é o

raio espectral da matriz resultante.

R0 =
βskMMµρ+ (βskMM + βskWW + 2βv)τl

4µτl
+

+

√
β2
sk

2
MMµ

2ρ2 + 2βs(βs(k2MM + 2kLkWM − kMMkWW ) + 2βvkL)µρτl + (β2
s (k

2
MM − 2kMMkWW + k2WW ) + 4(βsβv + β2

v + βs(βs + βv))kWM )τ2l
4µτl
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Se desconsideramos a transmissão sexual da Zika entre indiv́ıduos do mesmo sexo

e de mulheres para homens, obtemos uma expressão mais simples do R0.

R∗0 =
βv +

√
βsβvkLµρ

τl
+ βsβv + β2

v

2µ
(14)

Também podemos olhar para o número de reprodução básica sem transmissão

sexual βs = 0.

Rv
0 =

βv
µ

Baseado no R∗0 reduzido derivado do modelo, investigamos numericamente a im-

portância da transmissão sexual dependendo da taxa de ataque para homens (ARM)

e mulheres (ARW ) dado diferentes magnitudes de βs e βv. Para essas simulações nós

desconsideramos transmissão entre indiv́ıduos do mesmo sexo e de mulheres para

homens, assumindo que suas contribuições são mı́nimas. Na figura 5 podemos ver a

razão ARW

ARM
como a função dos dois modos de transmissão. A linha verde representa

R∗0 = 1 calculado da equação 14. Podemos ver que para maiores valores de trans-

missão sexual e ńıveis moderados de transmissão sexual, o caso total de mulheres

infectadas é bem maior que para os homens.
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Figura 1: Simulação da dinâmica do modelo com βs = 0.25, βv = 0.01, µ = 0.1,
e = 0.2, τl = 0.01, ρ = 1 e KL = 1. R0 = 3.04 o que é compat́ıvel com valores
apresentados por Villela et al.21. As curvas de ARW e ARW correspondem às taxas
de taxa com o tempo para mulheres e homens, respectivamente.
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Figura 2: Força de infecção sexual para mulheres com os mesmos parâmetros da
figura 1. Na parte de cima podemos observar a força de infecção sexual para as
mulheres (λSW (t)) se mantêm elevada por mais tempo do que quando comparada
com a força de infecção vetorial (λV (t)) apresentada na parte debaixo da figura.
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Figura 3: Força de infecção sexual como função de kL mostrando o quão eficaz é
a transmissão sexual de homens para mulheres num estado pós-virêmico. Nota-se
que na ausência do termo de transmissão sexual de homens para mulheres efetivo a
dinâmica se comporta como uma epidemia gerada vetorialmente.
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Figura 4: Diferença qualitativa entre o impacto do viés entre sexos ao reportar,
em sua grande maioria os casos de sub declaração de casos entre homens (painel
esquerdo) e transmissão sexual nas curvas de permanência WI(t) e MI(t) (painel
direito). O encontro das curvas de permanência indica a presença de transmissão
sexual o que não pode ocorrer somente com a sub declaração do v́ırus.
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Figura 5: A razão ARW (120)
ARM (120)

para a faixa de valores de βs e βs. A linha verde
representa R0 = 1, i.e. o limite da epidemia. Qualquer ponto à direita da curva tem
R0 > 1. Vale notar que os casos de Zika reportados em excesso para as mulheres
ocorrem tanto dentro quanto fora do pico da epidemia.
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Figura 6: R′ como função da intensidade relativa entre transmissão sexual (βs) e
vetorial (βv)
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Discussão

Propomos um modelo matemático para estudar a transmissão sexual da Zika.

O modelo acomoda todas as formas de transmissão conhecidas da Zika assim como

transmissão sexual. Devido a atual falta de conhecimento da relativa eficácia de

formas menos conhecidas de transmissão sexual, limitamos a análise para entender

melhor a transmissão de homens para mulheres. A falta de um maior conhecimento

da transmissão sexual da ZIKV por formas menos conhecidas nos levou a limitar a

análise para melhor entender a transmissão do homem para a mulher. Essa falta

de um conhecimento maior do ciclo de transmissão da ZIKV é a maior limitação

do modelo. Quando a transmissibilidade de todas as formas de transmissão forem

conhecidas poderemos aproveitar de todo o potencial do modelo.

Chegamos a conclusão que a transmissão da ZIKV pode gerar um fardo maior

para as mulheres quando comparado aos homens (figura 1) dada a dinâmica alterada

da transmissão. A figura 5 mostra a razão ARW (120)/ARM(120) em termos da

intensidade da transmissão sexual e vetorial. Esse efeito foi observado nos dados

de incidência da Zika13,16,22 mas é frequentemente confundido com a sub declaração

relacionada com sexo mas das nossas estimativas de sub declaração dos homens

conclúımos que isso só pode ocasionar uma queda de somente 20%, logo o restante

da diferença é explicada pelo excesso em casos nas mulheres devido à transmissão

sexual.

Isso continua sendo verdade quando R0 < 1, como ilustrado na figura 5. Outra

consequência interessante de transmissão sexual assimétrica, i.e., é mais fácil os

homens infectarem as mulheres do que vice-versa, é que nós conseguimos diferenciar

os seus efeitos daqueles gerados por viés de sexo na declaração dos casos (é um fato

conhecido que as mulheres são mais prováveis de reportar qualquer doença mais do

que os homens) devido à dinâmica resultante ser qualitativamente diferente (figura

4). Talvez seja dif́ıcil diferenciar esses efeitos dos rúıdos dos dados mas eles não

deixam de ser diferente e devem ser tratadas de acordo.

A figura 6 mostra que para o modelo reduzido, sem transmissão homossexual

e de mulheres para homens, a transmissão vetorial é necessária para a epidemia

passar pelo limite do R0 = 1. Segue que qualquer fluxo positivo do v́ırus que

é posśıvel diretamente de homem para homem ou de mulher para homem torna
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epidemia posśıvel sem transmissão vetorial, mas apesar de existir casos reportados

de ambas as formas de transmissão14,15 nenhuma evidência observada até agora está

dispońıvel de transmissão sustentada sem vetores. Além disso, com transmissão

efetiva de homem para homem, a transmissão da ZIKV é sustentada sem vetores.

Outro fator importante na determinação da dinâmica de longo prazo da Zika

em uma população é o parâmetro KL que representa o quão capazes os homens são

de transmitir sexualmente a ZIKV depois do peŕıodo virêmico (figura 3) quando

comparado durante. Foi confirmado que alguns homens podem testar positivo para

RNA da ZIKV no sêmen meses após o peŕıodo virêmico23,24. Nosso modelo mostra

que até que possamos medir corretamente ou estimar a transmissibilidade sexual

entre humanos no estado pós-virêmico devemos ser prudentes25 e recomendar sexo

protegido para os homens que estão retornando de áreas endêmicas com ou sem

sintomas.
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