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Resumo: Estudos epidemiológicos investigam a transmissão de uma doença e de seus
agentes causadores. A partir desses estudos, podemos formular modelos matemáticos
capazes de descrever a dinâmica dessa transmissão e analisá-la qualitativa e quantitativamente, fornecendo parâmetros de suporte e auxı́lio no planejamento e implementação de
ações de controle. Nesse trabalho falaremos sobre um modelo SEIR para o Sarampo, uma
doença infecciosa altamente contagiosa, causada por um vı́rus do gênero Morbillivirus da
famı́lia Paramyxoviridae, cuja infecção é transmitida de pessoa a pessoa por via respiratória, pode ter agravamentos com risco de morte e, recentemente, eclodiu em surtos em
todas as regiões do paı́s.
Para descrever o modelo de equações, a população é dividida em quatro classes: suscetı́veis (S), expostos (E), infectados (I) e recuperados (R). No modelo SEIR, um indivı́duo suscetı́vel que entra em contato com outro infectado tem uma chance de contrair a
doença e, nesse caso, durante o perı́odo de latência da doença, esse indivı́duo é chamado
de exposto. Após esse indivı́duo desenvolver os sintomas, ele passa a ser considerado
infectado e, com isso, pode se recuperar ou vir a óbito. Dessa forma, esse trabalho
visa conceituar, descrever e representar o comportamento dinâmico das quatro classes de
população na forma de um modelo epidemiológico para o Sarampo e analisar quantitativamente esse comportamento. Mais detalhes podem ser encontrados em [1], [2], [3], [4],
[5].
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