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RESUMO

Apesar de todos os esforços das últimas décadas para desenvolver melhores estratégias

de controle e vigilância, a malaria é uma das doenças infecciosas mais fatais matando mun-

dialmente em média dois indiv́ıduos por minuto. A malária é causada por 4 diferentes

espécies do protozoário plasmódio dos quais o mais nocivo e letal é o Plasmodium falcipa-

rum. As drogas antimaláricas desenvolvidas até o momento para controlar a população

do mosquito ou a proliferação do parasita e sintomas da malária mostram eficiência li-

mitada devido à habilidade de ambos, mosquito e parasita, desenvolverem resistência às

drogas. Para melhorar a vigilância e controle da malária é importante compreender a

dinâmica de interação entre o parasita e o hospedeiro humano e porque os indiv́ıduos

infectados que vivem em áreas endêmicas não desenvolvem imunidade contra o parasita

após múltiplas exposições.

Nesta tese nós estudamos alguns aspectos do ciclo sangúıneo da malária em hospedei-

ros humanos agrupando diferentes comportamentos das series temporais de parasitemia

(contagem diária de parasitas) de pacientes com malária obtidos a partir de um estudo

de cohorts realizado nos EUA na década de 50. Na verdade estes pacientes eram paci-

entes neurosifiĺıticos que foram submetidos a malarioterapia para serem curados. Os 193

pacientes que foram tratados com diferentes drogas antimaláricas através de diferentes

protocolos foram analisados separadamente dos 79 pacientes que não foram submetidos a

qualquer tratamento. Neste trabalho, nós reportamos em detalhes a análise dos pacientes

que foram tratados e descrevemos brevemente os resultados dos não-tratados.

Como as séries temporais possuem comprimentos diferentes, para realizar nossa análise

nós precisamos reduzir o espaço de parâmetros das mesmas. Para isto usamos dois conjun-

tos de parâmetros (9 e 14) para descrever as principais caracteŕısticas das séries temporais

destes pacientes. Usando a técnica de agrupamento não supervisionado [1] baseado em

um modelo f́ısico, nós buscamos por comportamentos similares nos dois grupos (paci-

entes não-tratados e tratados). A técnica de agrupamento superparamagnético (SPC)

vii
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consiste no mapeamento do conjunto de pacientes (pontos no espaço de parâmetros D-

dimensional), a serem agrupados de acordo com suas similaridades, no estudo da transição

de primeira ordem de um modelo de Potts inomogêneo de q estados (q ≥ 10). A interação

entre quaisquer dois spins de Potts depende da distância no espaço de parâmetros entre os

pacientes correspondentes (objetos). Através do estudo das transições de fase deste mo-

delo usando métodos de Monte Carlo, nós obtemos a curva de susceptibilidade magnética

e localizamos as temperaturas de transição do modelo. Nós prosseguimos nossa análise

identificando todos os grupos estáveis (de pacientes) que são formados na região das fases

ferromagnética e superparamagnética. A separação em grupos resultante reflete as simi-

laridades dos pacientes com respeito ao espaço de parâmetros escolhido. Desta forma,

nós completamos nossa análise procurando por similaridades entre os elementos de todos

os grupos obtidos, com respeito a outras informações dispońıveis sobre estes pacientes:

cepa do plasmódio, rota de inoculação do parasita, protocolos de drogas, etc.

Os 193 pacientes tratados foram agrupados de acordo com o tipo de resposta aos di-

ferentes protocolos e combinações de drogas. A separação também foi senśıvel ao número

de protocolos que eles foram submetidos, bem como cepas e rotas de inoculação. Os 79

pacientes não-tratados foram agrupados de acordo com suas principais caracteŕısticas das

series temporais, embora em alguns casos a separação tenha sido senśıvel também à cepa

do parasita e rota de inoculação. O fato dos resultados da última análise trazerem menos

informação que a análise dos pacientes tratados indica que ou o número de amostras

é pequena para tal análise ou que diferentes padrões observados são caracteŕısticos do

mesmo plasmódio e que não existe correlação entre os padrões das séries temporais de

parasitemia e outras caracteŕısticas extŕınsecas dos pacientes dispońıveis (cepa, rota de

inoculação, etc.).

O grande impacto do nosso trabalho vem do estudo dos pacientes tratados. O fato dos

diferentes grupos agregam pacientes sujeitos a diferentes protocolos e drogas que exibem

o mesmo tipo de resposta (de acordo com critérios da OMS) indica que o SPC é uma

técnica não-supervisionada apropriada para ser usada neste tipo de análise. Deste modo

ela pode ser muito útil para analisar séries de parasitemia coletada de outros estudos com

cohorts em desenvolvimento, desenhados para se obter mais informações sobre a interação

parasita-hospedeiro. Como a maioria das aplicações desta técnica de agrupamento foram
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focadas na análise de expressão gênica, o presente trabalho mostra também que o SPC

pode ser aplicado no estudo de séries temporais.

Palavras-chave: malária, séries temporais de parasitemia, drogas antimaláricas, res-

postas a tratamento antimalárico, técnica de agrupamento de dados, modelo de Potts,

transições de fases, método Monte Carlo, técnica de agrupamento superparamagnético.



ABSTRACT

Despite of all the efforts in the last decades to develop better control and surveillance

strategies, malaria is one of the most fatal infectious diseases worldwide killing on average

two individuals per minute. Malaria is caused by four different species of the protozoa

Plasmodium amongst which the most harmful and lethal is Plasmodium falciparum. The

anti-malarial drugs developed up to now to control mosquito population or parasite pro-

liferation and malaria symptoms have shown limited efficiency due to the ability of both,

mosquito and parasite, to develop drug resistance. To improve surveillance and control

of malaria it is important to understand the dynamics of interaction between the parasite

and the human host and why infected individuals living in endemic areas do not develop

immunity against the parasite after multiple exposures.

In this thesis we study some aspects of the blood cycle of malaria in human hosts by

grouping different behaviors of the parasitemia time series (daily parasite counts) of ma-

laria patients obtained from a cohort study realized in USA on the fifties. Actually these

malaria patients were neurosyphylitc patients that were submitted to malaria-therapy to

be cured. The 193 patients that were treated with different anti-malarial drugs following

different protocols were analyzed apart from 79 malaria patients that were not submitted

to any treatment. Here we report in detail the analysis of the patients that were treated

and describe briefly the results for the non-treated ones.

Since the time series studied have different lengths, in order to perform our analysis,

we have reduced their parameter space to a common one by using two sets of features (9

and 14) to describe the main characteristics of the patterns exhibited by the series. We

search for similar behaviors within the two groups (non-treated and treated patients) by

using a non-supervised clustering technique [1] based on a physical model. The Super-

Paramagnetic Clustering (SPC) technique consists on mapping the ensemble of patients

(points on the D-dimensional parameter space) to be grouped according to their simila-

rities into the study of the first-order transition of an inhomogeneous q-state Potts model

x
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(q ≥ 10). The interaction between any two Potts spins would depend on the distance

between the corresponding patients (objects) on the parameter space. By studying the

phase transitions of this model using Monte Carlo methods we obtain the magnetic sus-

ceptibility curve and locate the transitions temperatures of the model. We proceed our

analysis by identifying all the stable clusters (of patients) that are formed in the region of

ferromagnetic and super-paramagnetic phases. The cluster separation obtained reflects

the similarities of patients with respect to the parameters space chosen, therefore we

complete our analysis by searching for similarities among the elements of all the clusters

obtained with respect to other available information about these patients: Plasmodium

strain, route of parasite inoculation, drug protocols, etc.

The 193 treated patients were clustered according to their similar responses to different

protocols and drug combinations. The separation was also sensitive to the number of

protocols they were submitted, as well strains and route of inoculation. The 79 non-

treated patients were clustered according to the main characteristics of the time series,

although in some cases the separation was sensitive to the strain and route of inoculation.

The fact that the results from the late analysis bring less information than the analysis

of treated patients indicates that either the number of samples is small for such analysis

or that the different patterns observed are all characteristic of the same Plasmodium and

that there is no strong correlation between the time series pattern and the other extrinsic

characteristics of the patients available (strain, route of inoculation, etc).

The great impact of our work comes from the study of the treated patients. The fact

that the different groups aggregate patients subject to different protocols and drugs that

exhibit the same kind of response (according to WHO criteria) to the treatments indicate

that SPC is an unsupervised technique appropriated to be used in this type of analysis.

Thus it may be very useful to analyze the parasitemia time series collected from other

cohort’s studies under development, that are designed to bring more information about

the host-parasite interaction. Since most of the applications of this clustering technique

were focused on gene expression analysis, the work presented here also shows that SPC

may be applied to the study of time series.

Keywords: malaria, parasitemia time series, antimalarial drugs, responses to antima-
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larial treatment, data clustering technique, Potts model, phases transitions, Monte Carlo

method, superparamagnetic clustering technique.
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4.5 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F2 (T = 0,06). . . . . . . . 104

4.6 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F1 (T = 0,11). . . . . . . . 108
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4.26 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F1 (T = 0,275). . . . . . . . 154
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INTRODUÇÃO

Apesar dos diversos avanços na medicina e pesquisa no que diz respeito aos estudos

sobre malária, esta ainda é considerada uma doença potencialmente grave e de dif́ıcil

tratamento e prevenção. A cada ano, cerca de 500 milhões de casos são registrados, e

aproximadamente 1 milhão de pessoas tornam-se v́ıtimas fatais [2, 6]. Historicamente,

depois que a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma campanha global de er-

radicação da malária em 1955 [7], houve uma diminuição do número de casos de malária

em muitos paises em diferentes regiões do planeta. No entanto, o fato de alguns páıses

terem abandonado os esforços de combate à malária (́India, Sri-Lanka e outros) ou terem

sido ignorados pela campanha (páıses africanos ao sul do deserto do Saara) contribuiu

para que o número de casos voltasse a crescer em todas as regiões do mundo [8]. Além

destes fatores, outros, como o desenvolvimento de resistência às drogas antimaláricas por

parte dos parasitas causadores da doença, a rápida aquisição de resistência aos inseticidas

por parte dos mosquitos transmissores, os movimentos populacionais de páıses endêmicos

para não-endêmicos e a dificuldade de alguns páıses em obter recursos para o financi-

amento destas campanhas, levaram a OMS a admitir que houve falhas na campanha,

abandonando-a em 1969 [8]. Consequentemente, o controle estabelecido anteriormente

se deteriorou lenta e progressivamente a partir da década de 70, e entre 1972 e 1976 o

número mundial de casos aumentou por um fator maior que dois [8].

De acordo com a OMS, atualmente cerca de 40% da população mundial reside em

áreas de alto risco de contaminação por malária, que estão localizadas nas regiões tropi-

cais e subtropicais do planeta. Estas áreas estão destacadas na figura 1, que mostra a

distribuição mundial de casos de malária no ano de 2006. Hoje, a luta contra a malária

tem como objetivo reduzir a sobrecarga do número de casos nas áreas endêmicas1 bem

1Referente à endemia. Uma doença é considerada endêmica se ela é particular a um povo ou a uma
região e tem causas locais.

1
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Figura 1 Áreas de risco de contaminação de Malária no mundo - 2006. O tom mais escuro de
roxo corresponde a áreas de maior risco de transmissão e o mais claro a áreas de risco limitado.
Fonte: Organização Mundial de Saúde [2].

como diminuir e confinar a extensão destas áreas. Alguns páıses já conseguiram reduzir o

número de casos para ńıveis que possibilitam a erradicação da doença. Por exemplo, ne-

nhum caso de infecção foi registrado nos últimos anos em 7 dos 107 páıses localizados em

áreas endêmicas2. Em Janeiro de 2007 os Emirados Árabes foram certificados pela OMS

como livres da malária, sendo que os últimos páıses a terem sido certificados, Austrália e

Singapura, o foram em 1980 [2].

A figura 2 mostra o mapa de Incidência Parasitária Anual (IPA) e de casos autóctones3

de malária no território nacional no ano de 2006, publicado pelo Ministério da Saúde em

2007 [3]. O mapa revela que a área de risco de contaminação com malária no Brasil

é formada pelos seis estados do Norte juntamente com Maranhão, Tocantins e Mato

Grosso, que formam a região denominada Amazônia Legal. Dentre estes estados, Acre,

Rondônia e Amazonas são considerados áreas de alto risco de contaminação (acima de

50 casos/1000 hab.); Roraima, Amapá e Pará áreas de médio risco (10 a 49 casos/1000

hab.) e Maranhão, Mato Grosso e Tocantins áreas de baixo risco (até 9 casos/1000 hab).

A tabela 1 mostra o número total de casos de malária (540.192) distribúıdos por estado

brasileiro no ano de 2006, sendo que destes, 540.047 (99,98%) casos foram registrados na

2Em parênteses o ano a partir do qual não houve registro de casos: Argélia (2005), Armênia (2006),
Egito (1998), Ilhas Mauŕıcias (1998), Marrocos (2005), Omã (2005) e República Arábica Śıria (2005).

3Nativos, ou seja, nesse contexto correspondendo a casos de malária fora da Amazônia Legal.
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Figura 2 Região de risco de contaminação de malária no território brasileiro - 2006. Os
diferentes tons de verde correspondem a áreas de alto (escuro), medio (intermediário) e baixo
(claro) risco. Fonte: Ministério da Saúde [3].

Estado Nº de casos Acumulado
Amazônia Legal

Amazonas 180.290 180.290
Pará 100.436 280.726

Rondônia 100.273 380.999
Acre 93.537 474.536

Amapá 29.123 503.659
Roraima 20.036 523.695

Maranhão 9.400 533.095
Mato Grosso 6.577 539.672

Tocantins 375 540.047
Região extra amazônica

São Paulo 57 540.104
Esṕırito Santo 39 540.143

Piaúı 25 540.168
Paraná 7 540.175

Rio de Janeiro 3 540.178
Ceará 2 540.180

Rio Grande do Sul 1 540.181
Santa Catarina 1 540.182

Tabela 1 Número de casos de malária nas regiões da Amazônia Legal e extra-amazônica no
ano de 2006. Fonte: Ministério da Saúde [3].
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região da Amazônia Legal. Nesta região, o estado do Amazonas foi o que mais registrou

casos de malária (180.290), quando comparado à incidência de casos registrados naquele

estado em 2005. Nos demais estados do páıs, ou seja, na região extra-amazônica, foram

registrados apenas 135 casos, decorrentes do movimento populacional entre os estados

endêmicos e os não-endêmicos.

O parasita da malária possui um ciclo reprodutivo que necessita do organismo do

hospedeiro e do vetor transmissor. Os agentes causadores da malária são transmitidos ao

homem através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, que inocula no hospedeiro os

parasitas que dão ińıcio a infecção. O mosquito, por sua vez, se infecta com os parasitas

da malária ao se alimentar do sangue de um indiv́ıduo contaminado. Juntamente com

o sangue, o mosquito ingere as formas sexuadas do parasita (gametócitos) que irão se

fecundar no estômago do mosquito, dando origem às formas parasitárias sexuadas (es-

porozóıtos) infectantes do homem. Sendo assim, para que haja o controle e a redução

do número de casos de malaria é necessário que dois alvos sejam atacados simultanea-

mente: os vetores transmissores e os parasitas que provocam as manifestações cĺınicas e

parasitológicas no hospedeiro.

A resistência dos mosquitos aos inseticidas e a dos parasitas às drogas antimaláricas

são os principais fatores que impedem o controle do número de casos de malária no

mundo. O fato de não existir nenhuma vacina que garanta a proteção em relação à doença

também é um impećılio para a redução do número de v́ıtimas desta doença, e portanto,

evitar o contato com o mosquito transmissor continua sendo ainda a principal estratégia

de prevenção. Apesar dos inúmeros estudos realizados, algumas questões importantes

continuam sem elucidação: como a resistência é adquirida pelos mosquitos e parasitas,

qual a razão da dificuldade de se desenvolver vacinas protetivas, qual a dinâmica de

interação entre os parasitas e o sistema imunológico do hospedeiro. Sabe-se que a variação

antigência é um dos fatores que dificultam do desenvolvimento e estabelecimento de uma

resposta imunológica eficiente: esta variação consiste na expressão de formas alternatias

de ant́ıgenos, principalemente na superf́ıcie dos eritrócitos parasitados, de modo que os

receptores que podem reconhecer uma forma A são incapazes de reconhecer uma nova

forma B. Sabe-se também que o sistema imunológico não desenvolve memória imunológica

à infecção após a infecção primária. O que indiv́ıduos residentes em regiões endêmicas
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podem adquir é a imunidade cĺınica após muitos anos de exposição cont́ınua ao plasmódio

[7]. A imunidade cĺınica geralmente confere ao indiv́ıduo proteção às complicações e aos

sintomas da doença, mas não evita a contaminação e desenvolvimento da mesma.

É neste contexto da interação entre os parasitas e o sistema imunológico que se insere

a relevância deste trabalho. Através dele buscaremos identificar aspectos comuns no de-

senvolvimento da parasitemia de diferentes pacientes infectados com o Plasmodium falci-

parum4, estudando as similaridades entre as séries temporais de parasitemia dos mesmos,

que nada mais são do que o reflexo da interação parasita-hospedeiro. As séries temporais

analisadas neste trabalho foram constrúıdas a partir dos registros parasitológicos coleta-

dos pelo Center of Desease Control - EUA de pacientes neurosif́ılicos submetidos à “mala-

rioterapia” na década de 50. Naquela época, acreditava-se que episódios de febre intensa

surtiam efeitos benéficos no tratamento de várias doenças, inclusive paralisias. Como a

neurośıfilis é um estágio avançado da śıfilis que compromete o funcionamento do sistema

motor, pacientes neurosif́ılicos eram infectados com diferentes cepas do plasmódio falcipa-

rum como parte do tratamento desta doença. Tais registros nos foram cedidos pelo Prof.

Dr. Klaus Dietz, do Departamento de Biometria Médica da Eberhard-Karls-University

em Tübingen - Alemanha (com a anuência do CDC), e já foram utilizados por outros

pesquisadores em análises de desenvolvimento de imunidade cĺınica e parasitológica da

doença [9–12], modelagem de séries temporais de parasitemia através de equações dife-

renciais [13] e autômatos celulares [14]. Neste trabalho de tese, estes dados são utilizados

pela primeira vez para fins de classificação e agrupamento.

A idéia principal do nosso estudo é verificar a existência de padrões de comportamento

de parasitemia que estejam relacionados com caracteŕısticas da infecção e/ou do paciente,

tais como cepas do plasmódio inoculado, modo de contaminação com o parasita (picada do

mosquito, inoculação de sangue parasitado ou inoculação de solução esporozóıdica), sexo

ou raça do paciente, protocolos de tratamento antimalárico adotados e respostas a estes

tratamentos. Observamos que o agrupamento baseado informações isoladas (por exemplo,

agrupando pacientes pela forma como foram inoculados) não reúne séries com padrões

de parasitemia semelhantes, revelando a necessidade de selecionar outros critérios para

realizar um agrupamento significativo que correlacione o comportamento de parasitemia

4Uma das 4 espécies do plasmódio que provovam a malária humana.
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com caracteŕısticas da infecção, dos pacientes ou do tratamento. A seleção de parâmetros

que possam descrever e caracterizar o comportamento das séries temporais de parasitemia

torna-se necessária, já que precisamos definir medidas de similaridades entre as séries

que possibilitem a formação dos grupos de pacientes cuja infecção evoluiu de maneira

similar. Uma vez definidos estes parâmetros, usaremos uma técnica de agrupamento não

supervisionado para obter os grupos de pacientes correlacionados. Após a obtenção destes

grupos relacionamos as informações separadamente sobre os pacientes agrupados a fim

de identificar a correlação entre os mesmos em função da forma de contaminação, cepas

do plasmódio, tratamento, sexo, raça, etc.

No ińıcio deste trabalho analisamos as séries de parasitemia de 92 pacientes (únicos

dentro do universo de 334 do banco de dados com série completa ou interpolada em 1

ponto e tamanho maior que 28 dias), independente de terem sido submetidos ou não a

tratamentos antimaláricos para amenizar os sintomas da doença e/ou modificar o curso da

parasitemia. Para isto utilizamos como técnica de agrupamento a Análise da Componente

Principal5 (ACP). Tendo em vista que o comprimento das séries varia caso a caso, não

pudemos adotar o valor da parasitemia de cada dia como parâmetro de comparação.

Sendo assim, selecionamos dois conjuntos de parâmetros para caracterizar as curvas de

parasitemia destes pacientes: um deles formado por 6 parâmetros6 e outro composto

por 11 parâmetros7. Os grupos obtidos por meio da técnica de Análise da Componente

Principal mostraram pouca sensibilidade aos padrões de parasitemia, sem resultar em

separações significativas em relação às cepas do plasmódio, rota de inoculação, etc. A

mesma análise foi feita adotando a técnica de agrupamento superparamagnético para a

classificação deste mesmo conjunto de dados. Proposta por Domany e colaboradores [1],

a técnica de agrupamento superparamagnético (Superparamagnetic Clustering - SPC)

mapeia cada objeto a ser classificado (no nosso caso, os pacientes) em um spin de um

ferromagneto de Potts inomogêneo. A intensidade da interação entre estes spins é definida

5Do inglês, Principal Component Analysis, a ser discutida com detalhes mais adiante.
6Nominalmente: valor da parasitemia do primeiro máximo local da série, valor da parasitemia do

máximo global, posição do primeiro máximo da série, posição do máximo global, valor da parasitemia
do primeiro mı́nimo local da série e posição do primeiro mı́nimo local.

7Conjunto dos 6 parâmetros já mencionado acrescido de: último dia de parasitemia > 10 parasitas/µl
de sangue, número de ressurgências, posição da primeira ressurgência, rugosidade da parasitemia e
rugosidade do log10 da parasitemia.
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como sendo diretamente proporcional à distância entre os objetos em um espaço D-

dimensional, no qual cada direção é, na realidade, um dos parâmetros que caracterizam

este objeto. Uma vez feito o mapeamento, a técnica SPC utiliza a simulação Monte

Carlo para estudar a transição de fase de 1ª ordem deste modelo de Potts inomogêneo,

na qual o sistema passa da fase ferromagnética (estado ordenado do sistema) para a fase

superparamagnética (formação de grupos de spins correlacionados), antes de atingir a

fase paramagnética (estado desordenado). Estas transições são obtidas para q ≥ 10, e é

na fase superparamangnética que obtemos a classificação dos objetos em grupos por meio

da correspondência spin-objeto.

Ao aplicarmos esta técnica ao conjunto de 92 séries caracterizadas por 6 e 11 parâmetros

observamos uma sensibilidade muito maior deste método, quando comparado à ACP,

para separar os diferentes padrões de parasitemia, e, exceto por alguns rúıdos, os grupos

formados nas duas classificações apresentavam padrões de comportamento bastante se-

melhantes. Notamos, no entanto, que a correlação entre os elementos dos grupos poderia

ser melhorada, resultado este que nos motivou a buscar novos conjuntos de parâmetros

para melhor caracterizar e classificar estas séries. Utilizamos então um novo conjunto de

9 parâmetros8 que já havia sido adotado por Molienaux e colaboradores [13] para caracte-

rizar e comparar 35 séries reais de parasitemia com as séries obtidas a partir de equações

matemáticas. O resultado obtido nesta terceira análise do grupo de 92 pacientes nos per-

mitiu observar a influência dos tratamentos antimaláricos curativos9 no comportamento

das curvas de parasitemia dos pacientes tratados, daqueles submetidos a tratamento sub-

curativo10 e dos que não foram submetidos a tratamento. Este fato nos levou a mudar o

tipo de análise, separando pacientes tratados dos não tratados.

Nesta dissertação reportamos parte dos resultados obtidos quando aplicamos a técnica

SPC a dois conjuntos de pacientes: um formado apenas por séries de parasitemia de

8Nominalmente, inclinação inicial, Log10 do valor da parasitemia+1 do primeiro máximo local, número
total de máximos locais, inclinação dos máximos locais, média geométrica dos intervalos entre os máximos
locais consecutivos, desvio padrão do Log10 dos intervalos entre os máximos locais consecutivos, pro-
porção de observações positivas na 1ª metade da série, proporção de observações positivas na 2ª metade
da série e último dia de parasitemia positiva.

9Administração correta das drogas em relação às recomendações da OMS, quanto à dosagem e con-
tinuidade do tratamento.

10Adminstração incorreta das drogas, com dosagens ou continuidade em ńıveis inferiores aos recomen-
dados pela OMS.
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pacientes não-tratados e um outro formado apenas por séries de pacientes submetidos a

tratamento. Entendemos que para compreender os fatores que influenciam a evolução da

infecção sem a interferência de medicamentos e com a interferência de medicamentos seria

imprescind́ıvel a realização destas duas análises separadamente, fornecendo subśıdios para

as análises futuras misturando pacientes tratados com não-tratados.

Antes de realizar estes dois estudos, reavaliamos todo o banco de dados, observando

quais séries incompletas (sem informação de parasitemia em alguns pontos subsequentes)

eram pasśıveis de interpolação, bem como a presença ou não tratamento antimalárico.

Como resultado da análise, 62 pacientes foram descartados já que os dados dos mesmos

eram bastante incompletos, não permitindo interpolação. Formamos assim 2 novos con-

juntos de pacientes, um deles composto por 79 pacientes “sem tratamento” e outro por

193 pacientes “com tratamento”. Ambos grupos foram classificados utilizando a técnica

de agrupamento superparamagnético com séries caracterizadas por dois conjuntos dife-

rentes: o de 9 parâmetros, mencionados anteriormente, e outro de 14 parâmetros11, onde

acrescentamos 5 novas variáveis ao de 9 parâmetros. As análises realizadas em cada

grupo utilizando conjuntos diferentes de parâmetros mostraram sensibilidade aos dife-

rentes padrões de parasitemia observados e levaram a resultados equivalentes, entretanto

diferentes, como veremos mais adiante. Todas as análises permitiram identificar carac-

teŕısticas da infecção e procedimentos de tratamento que levam a diferentes dinâmicas.

Como a apresentação das 4 análises realizadas (2 no grupo sem tratamento e 2 no grupo

com tratamento) implicaria numa sobrecarga de informações e análises, muitas delas às

vezes redundantes, nesta dissertação apresentaremos apenas o estudo realizado com os 193

pacientes tratados, por ser um estudo mais completo que envolve tanto as caracteŕısticas

intŕınsecas da infecção como protocolos de tratamento e suas respostas. Publicaremos

posteriormente os resultados da classificação dos 79 pacientes não-tratados.

De maneira geral, nossos resultados indicam que, ao selecionar corretamente o con-

junto de parâmetros a ser utilizado como critério de comparação entre objetos (pacien-

tes), o agrupamento superparamagnético permite dividir o conjunto de dados em grupos

que agregam objetos com caracteŕısticas semelhantes, não só do ponto de vista do com-

11Fomado pelo conjunto de 9 parâmetros acrescido dos parâmetros posição do pimeiro máximo local,
posição do máximo glogal, Log10 do valor da parasitemia+1 do máximo global, inclinação máximo-
mı́nimo e inclinação dos máximos secundários.
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portamento das séries, como também quanto às caracteŕısticas intŕınsecas de infecção e

respostas aos diferentes protocolos e drogas usados no tratamento dos mesmos. A carac-

terização das respostas parasitológicas dos 193 pacientes (com base no comportamento

da parasitemia após o tratamento) foi feita previamente por nós utilizando os critérios

adotado pela OMS para monitorar o desenvolvimento de resistência dos parasitas às dro-

gas antimaláricas. De acordo com este critério, encontramos que a classificação obtida

com a técnica SPC e os conjuntos de parâmetros escolhidos para descrever as séries de

parasitemia separa claramente em grupos distintos os pacientes que apresentam resposta

do tipo resistente (RI precoce, RI tardia, RII ou RIII) dos que apresentam resposta

do tipo senśıvel (S) aos diferentes protocolos de tratamento. Além disso, através deste

método de classificação não-supervisionada conseguimos separar, dentre os pacientes que

apresentam resposta do tipo resistente, os que mostram resistência do tipo RI precoce ou

RI tardia ao tratamento inicial dos que apresentam resposta RII ou RIII ao mesmo. Isto

foi posśıvel porque as respostas RI precoce e RI tardia têm um comportamento bastante

peculiar e distinto das respostas do tipo RII e RIII, comportamento este que se reflete

num dos parâmetros usados para caracterizar as séries.

Uma vez analisada a separação dos grupos sem e com tratamento, os resultados po-

derão agora ser usados para entender melhor o comportamento do sistema imunológico

durante uma infecção com o plasmódio da malária. Por exemplo, os grupos obtidos na

análise dos pacientes sem tratamento poderão ser usados na validação de modelos que

reproduzem o ciclo eritrocitário da malária e geram séries temporais de parasitemia. No

nosso grupo este tipo de aplicação já começou a ser feita, já que recentemente foi de-

senvolvido um modelo de autômatos celulares que reproduz satisfatoriamente as séries

temporais de parasitemia de pacientes não tratados [15]. A associação entre os resultados

parciais deste trabalho de classificação dos pacientes não tratados e o de modelagem já

nos permitiu identificar certos ńıveis de eficiência do sistema imunológico que resultam em

diferentes padrões de parasitemia [14]. A continuidade deste tipo de validação, levando-se

em conta os grupos de pacientes tratados, certamente poderá fornecer uma compreensão

mais ampla no que diz respeito à dinâmica da malária no organismo do hospedeiro com a

intervenção de medicamentos. O entendimento da dinâmica da parasitemia (ciclo eritro-

citário) com e sem a intervenção de drogas com certeza possibilitará o desenvolvimento
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de drogas e medidas de prevenção mais eficientes para o controle da malária.

Esta dissertação está dividida em cinco caṕıtulos. No caṕıtulo 1 abordamos de forma

resumida conceitos básicos de imunologia, o ciclo de vida do parasita no homem e no

vetor, os mecanismos de defesa no hospedeiro humano que atuam contra o plasmódio e

métodos de prevenção e tratamento da doença. No caṕıtulo 2, apresentamos os conceitos

importantes relativos ao uso da “malarioterapia” no tratamento da neurośıfilis, bem como

as informações relevantes sobre a maneira como foram obtidos os registros cĺınicos e

parasitológicos que compõem o banco de dados. No caṕıtulo 3 apresentamos de forma

resumida alguns conceitos de análise multivariada e de forma detalhada apresentaremos

a técnica de agrupamento superparamagnético que usaremos ao longo deste trabalho.

No caṕıtulo 4 apresentamos os resultados obtidos com o uso desta técnica na análise

das séries de parasitemia de pacientes tratados. Por fim, as conclusões deste trabalho e

perspectivas futuras compõem o caṕıtulo 5.



CAṔITULO 1

MALÁRIA: INTERAÇÃO PARASITA-HOSPEDEIRO,

MÉTODOS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO

A malária humana é uma doença infecciosa, causada por parasitas do gênero Plas-

modium das espécies falciparum, vivax, ovale e malariae. O Plasmodium falciparum (P.

falciparum) é o agente causador da manifestação mais grave da malária (malária severa) e

responsável por 80% dos casos e 90% das mortes relacionadas à malária. Os plasmódios da

malária apresentam duas fases distintas no seu ciclo reprodutivo: uma de reprodução as-

sexuada (esquizogonia) no hospedeiro vertebrado, que no homem ocorre em dois estágios

- esquizogonia pré-eritroćıtica e esquizogonia eritroćıtica, e outra de reprodução sexuada

(esporogonia) na fêmea do mosquito Anopheles. Durante a esquizogonia eritroćıtica, os

plasmódios infectam e destroem os eritrócitos1, dando ińıcio às manifestações cĺınicas

da doença, cuja variedade dos sintomas é decorrente de fatores como: diversidade de

espécies do parasita da malária, desenvolvimento de resistência dos parasitas às drogas

antimaláricas, capacidade de contaminação do mosquito transmissor, condições climáticas

da região e ńıvel de imunidade do hospedeiro [16]. Neste caṕıtulo discutiremos inicial-

mente os principais aspectos do ciclo reprodutivo do parasita e da dinâmica desta infecção

nos humanos. Posteriormente faremos uma breve discussão sobre a interação entre os pa-

rasitas e o hospedeiro bem como os métodos de prevenção e tratamento. Recomendamos

as referências [17–20] como fonte de leitura mais aprofundada sobre estes temas.

1.1 CICLO REPRODUTIVO DO PARASITA

O ciclo reprodutivo do plasmódio divide-se entre os organismos do hospedeiro e o da

fêmea do mosquito Anopheles, conforme ilustra a figura 1.1. As 4 espécies do plasmódio

passam pelo mesmo número de estágios no ciclo reprodutor, no entanto, a duração dos

1Células encontradas no sangue, responsáveis pelo transporte de oxigênio para outras células do
organismo. Também chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias.

11
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Figura 1.1 Estágios do ciclo reprodutivo do plasmódio no hospedeiro humano e no mosquito
Anopheles. Fonte: Web page da Loyola University Chicago [4].

mesmos e o número de diferentes formas parasitárias que surgem em cada etapa varia de

espécie para espécie. A variedade de patógenos2 associada a esta diversidade parasitária

leva o sistema imunológico a empregar vários mecanismos de defesa, recrutanto uma vasta

gama de células, anticorpos e sinalizadores que juntos buscam proteger o organismo do

hospedeiro, mas que não levam ao desenvolvimento da imunidade. Isto é atestado pelo

fato de que indiv́ıduos em áreas endêmicas desenvolvem os sintomas a cada vez que são

infectados.

Como as séries de parasitemia analisadas neste trabalho foram obtidas a partir dos re-

gistros parasitológicos de indiv́ıduos infectados com o P. falciparum, vamos nos restringir

a descrever os principais aspectos envolvidos nos diferentes estágios dos ciclos reproduti-

vos assexuado e sexuado desta espécie do plasmódio. Para mais informações sobre o ciclo

de parasitemia desta e das outras 3 espécies do plasmódio causadoras da malária humana,

bem como a morfologia das diferentes formas parasitárias que surgem no deocorrer do

ciclo reprodutivo do parasita, sugerimos a leitura da referência [17].

Ciclo parasitológico no hospedeiro humano

2Substâncias nocivas ao organismo que dão origem à resposta imunológica.
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Figura 1.2 Esporozóıto da espécie Plasmodium falciparum. Fonte: Enciclopedia Britânica
On-Line [5].

O ciclo do parasita no homem se inicia quando a fêmea do mosquito Anopheles pica

o indiv́ıduo durante o repasto sangǘıneo. Nesse momento, o mosquito inocula no corpo

do hospedeiro cerca de 10 a 20 esporozóıtos (A)3 [19], que são os agentes infectantes da

malária (figura 1.2). Ao cáırem na circulação, os esporozóıtos (A) num intervalo de 15

a 45 minutos [17] alcançam o f́ıgado, e se alojam dentro das células hepáticas, onde se

reproduzem de maneira assexuada, através de divisões nucleares, dando origem a uma

nova forma do parasita chamada de esquizonte (B). Este ciclo de reprodução é chamado

de esquizogonia pré-eritroćıtica [17], e dura cerca de 6 dias para o P. falciparum4. No

final da esquizogonia, cada esquizonte gera aproximadamente 40.000 merozóıtos5 (C).

Neste estágio as células hepáticas encontram-se muito distendidas, o que favorece seu

rompimento e liberação dos merozóıtos que estavam contidos no seu interior. Muitos

deles (merozóıtos) são fagocitados e eliminados pelas células de Kupffer (células de defesa

do f́ıgado) [17]. No entanto, a maioria dos merozóıtos consegue escapar pela corrente

sangǘınea, e em poucos minutos invadem os eritrócitos saudáveis.

3As letras que associamos aos nomes das diferentes formas parasitárias visam apenas tornar a leitura
mais fácil e ao mesmo tempo ressaltar o grande número de formas ao longo dos diferentes ciclos.

4Este ciclo dura 8 dias para o P. vivax, 9 dias para o P. ovale e 16 dias para o P. malariae [17]. No
entanto, os esporozóıtos de algumas espécies e raças do plasmódio permancem quiescentes nos hepatócitos
durante longos peŕıodos (estas formas são denominadas hipnozóıtos), que ao iniciarem a reprodução e a
consequente liberação dos merozóıtos na corrente sangúınea dão origem, assim, às recáıdas.

5Para a espécie P. falciparum. Este número varia de espécie para a espécie, sendo 15.000 para a
espécie P. ovale, 10.000 para P. vivax e 2.000 para P. malariae [17, 18]
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Dentro das hemácias, os merozóıtos se transformam em trofozóıtos (D) e depois em

(novos) esquizontes que, localizados dentro dos eritrócitos, são capazes de gerar de 8 a 32

(novos) merozóıtos6. Os eritrócitos infectados se rompem e liberam os novos merozóıtos

na corrente sangúinea, que por sua vez invadem novos eritócitos saudáveis, repetindo

assim o que se denomina de ciclo esquizônico eritroćıtico [17] (ver figura 1.1) em intervalos

regulares de 36 a 48 horas7. A esquizogonia em humanos ocorre preferencialmente no

sangue dos vasos capilares profundos, das v́ıceras, e em particular, as formas esquizônicas

do P. falciparum raramente são encontradas no sangue periférico, exceto nas infecções

graves [17].

Após alguns ciclos de esquizogonia, alguns merozóıtos penetram nas hemácias jovens

(ainda na medula óssea) e dão origem às formas sexuadas do parasita, formas estas chama-

das de gametócitos (E). Assim como os trofozóıtos, os gametócitos também crescem nos

capilares profundos, sendo que mais lentamente (cerca de duas vezes mais devagar [18]),

e em seguida aparecem na circulação periférica, entre 7 a 12 dias após o aparecimento

das formas assexuadas no sangue8. A proporção entre os gametócitos macho e fêmea

presentes no sangue é variável, predominando os gametócitos femininos; em geral, a pro-

porção é de 1 gametetócito masculino para 4 gametóticos femininos [19]. Estas formas

sexuadas não exercem nenhuma atividade no ciclo parasitário do homem, permancendo

dentro dos eritrócitos até serem ingeridos pela fêmea do mosquito Anopheles durante

o repasto sangǘıneo. Os gametócitos são responsáveis pelo ińıcio do ciclo reprodutivo

do plasmódio no mosquito. A longevidade dos gametócitos é de aproximadamente 60

dias [17] e caso não sejam ingeridos, estas formas sexuadas se degeneram e morrem no

organismo do hospedeiro humano.

Ciclo pararasitológico no mosquito

O repasto sangúıneo é considerado infectante para o mosquito quando o sangue con-

6Para a espécie P. falciparum. Este intervalo é de 12 a 24 (tipicamente 16) para a espécie P. vivax e
6 a 12 para as espécies P. malariae e P. ovale [17, 18]

7Para a espécie P. falciparum. Esta periodicidade do ciclo eitrocitário é de 48 horas para o P. vivax

e P. ovale e 72 horas para o P malariae [17, 18].
8Para a espécie P. falciparum. Este intevalo é de 3 a 5 dias para a espécie P. vivax e de 7 a 12 dias

para a espécie P. malariae [17,18]. Nas nossas principais referências não há informação sobre o intervalo
de tempo decorrido entre o ińıcio do surgimento das formas assexuadas e o ińıcio do surgimento das
formas sexuadas da espécie P. ovale.
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taminado apresenta cerca de 300 gametócitos/µl [19]. O sangue infectado que chega no

estômago do mosquito está, na realidade, contaminado com todas as formas sangǘıneas

do parasita da malária. Entretanto, somente os gametócitos (E) conseguem sobrevi-

ver à digestão do mosquito, enquanto todas as outras formas parasitárias (de A a D)

se degeneram e desaparecem [17]. Devido aos movimentos de contração e dilatação no

estômago do anophelino, os eritrócitos infectados com as formas sexuadas se rompem e

liberam os gametócitos macho e fêmea. Os gametócitos macho passam por um processo

de exflagelação, que dura de 5 a 20 minutos [17], e cada um dá origem a aproximada-

mente 8 microgametas. Enquanto isso, os gametócitos fêmea passam por um processo

de maturação, formando os macrogametas. Transcorrido este peŕıodo, os microgamentas

estão aptos a fertilizar os gametas femininos no estômago do mosquito, dando origem aos

zigotos, como mostra o ciclo da figura 1.1.

Após um peŕıodo aproximadamente 18 a 24 horas de maturação [17], cada zigoto

passa a se diferenciar em oocineto (F), forma móvel que se desloca para atravessar a pa-

rede estomacal do mosquito. O oocineto transforma-se em oocisto (G) ao ficar encoberto

por uma cápsula pela qual passam os nutrientes do parasita. Os oocistos passam por

um processo de crescimento e multiplicação nuclear, e cada um dá origem a milhares de

filhos. Ao se romperem, após um peŕıodo de aproximadamente 10 dias9. Os esporozóıtos

então invadem a hemolinfa e se dispersam por todo o organismo do inseto, sendo que

posteriormente eles se concentram nas glândulas salivares, onde amadurecem e posterio-

mente são liberados no organismo do hospedeiro junto com a saliva do mosquito no ato

da picada, fechando assim o ciclo parasitário ilustrado na figura 1.1.

1.2 DINÂMICA DA INFECÇÃO

O intervalo de tempo compreendido entre a contaminação com o parasita e o apareci-

mento dos primeiros sintomas espećıficos da malária em humanos, denominado peŕıodo

de incubação, depende de diversos fatores, tais como a espécie do plasmódio e quantidade

9Para a espécie P. falciparum, cada oocisto maduro libera cerca de 10.000 esporozóıtos. Este número
varia de 1.000 a 10.000 para os parasitas da espécie P. vivax, sendo de 8 a 9 dias o intervalo de maturação
do oocisto; para os parasitas da espécie P. malariae, este peŕıodo de maturação é de aproximadamente
21 dias, sendo que o oocisto gera de 1 a 2 esporozóıtos [17]. Nas nossas principais referências não consta
informação detalhada sobre o ciclo de esporogonia para a espécie P. ovale.



1.2 DINÂMICA DA INFECÇÃO 16

de esporozóıtos inoculados no ato da contaminação, época do ano, como também a re-

sistência do indiv́ıduo ao desenvolvimento da doença10 [18]. Nas infecções causadas pelas

espeécies P. falciparum, este intervalo de tempo varia de 7 a 14 dias [18], tornando-se

mais longo para as outras espécies do parasita11. Durante o peŕıodo de incubação sur-

gem manifestações cĺınicas inespećıficas desta moléstia, tal como mal-estar, dores, fadiga,

diminuição do apetite e irritabilidade.

Decorrido o peŕıodo de incubação, surgem os primeiros sintomas da doença, em par-

ticular, a elevação da temperatura para ńıveis acima do normal [18]. Conforme menci-

onamos no ińıcio deste caṕıtulo, o apareciemento dos sintomas da malária têm relação

relação com o ińıcio do ciclo de reprodução assexuada do parasita no sangue do hos-

pedeiro humano, que termina com a destruição dos glóbulos vermelhos e a consequente

liberação de merozóıtos, hemozóına (pigmento malárico) e restos de glóbulos vermelhos,

dentre outros, na corrente sangúınea [18]. A hemozóına, em particular, é o produto final

da degradação da hemoglobina pelos parasitas. Este pigmento vai se acumulando no

próprio citoplasma do eritrócito sob a forma de cristais ou formas amorfas no interior

dos vacúlos digestivos [19]. Acredita-se que a hemozóına e os corpos residuais liberados

com o rompimento das hemácias sejam fatores preponderantes na gênese dos paroxismos

observados na malária, haja vista que estas substâncias são pirogênicas12 [19].

Nos primeiros dias da atividade cĺınica da doença, o exame do sangue periférico revela,

a qualquer hora do dia, a presença de diferentes formas parasitárias sangúıneas, ou seja,

parasitas em diferentes estágios do ciclo reprodutivo. Assim sendo, não existe sincronia

quanto à ruptura dos eritrócitos, e consequentemente a febre inicial tem periodicidade

irregular, fazendo com que a malária seja confundida com outras doenças, como por

exemplo, influenza e febre tifóide [18]. No entanto, à medida que a infecção progride,

há uma tendência de sincronização entre as formas parasitárias encontradas no sangue,

10Todos nós sabemos que o ser humano é dotado de um sistema imunológico composto por células
e órgãos que, trabalhando em conjunto e utilizando diversos mecanismos, podem conferir ao indiv́ıduo
proteção contra a invasão de microorganismos estranhos, nocivos ao organismo. Recomendamos a leitura
da referência [21] no que diz respeito à imunologia e seus principais aspectos.

11Este intevalo é de 7 a 31 dias (média de 14 dias) para a espécie P. vivax e de 18 a 37 dias para a
espécia P. malariae [18]. Não há informações sobre o peŕıodo de incubação para a espécie P. ovale.

12Na referência [20], encotramos que a febre na malária (assim como em outras doenças), está relacio-
nada com a produção da interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral (TNF), dentre outras linfocinas
e monocinas.
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de maneira que os parasitas que pertencem a uma mesma geração ou a um mesmo ciclo

tendem a completar o desenvolvimento ao mesmo tempo.

Neste estágio surgem os acessos maláricos, que são caracterizados por uma tŕıade

de sintomas - calafrio, calor e suor [18]. Durante os acessos, o enfermo sente tremores

violentos por cerca de 20 minutos a 1 hora, acompanhados pela elevação da temperatura

que pode atingir 40 graus Celsius ou mais. Quando a temperatura atinge o seu valor

máximo, o doente deixa de sentir frio e passa a sentir calor durante 3 horas ou mais, até

que surge abundante suor, finalizando o acesso malárico. Pelo fato de coincidir com o fim

do ciclo eritrocitário (destruição das hemácias), a periodicidade de ocorrência dos acessos

malaricos é de 2 a 3 dias, a depender da espécie do plasmódio. Consequentemente, os

episódios de febre passam a ter um caráter intermitente, mais regular, t́ıpico das infecções

agudas de malária. Caso haja uma única geração de parasitas ou único ciclo de parasitas

ativos, as curvas febris são do tipo terçã simples ou do tipo quartã simples com ciclos

de 48 e 72 horas, respectivamente13 [18]. As relações entre a densidade de parasitas no

sangue e os episódios de febre são variáveis. Em geral, uma densidade baixa de parasitas

ainda no ińıcio da infecção é suficiente para provocar a febre. Contudo, com o passar do

tempo, certo grau de imunidade se instala, sendo necessário um aumento na densidade

de parasitas para provocar uma reação febril semelhante à inicial.

A evolução da doença para quadros mais complicados depende capacidade do hos-

pedeiro de impedir a multiplicação dos parasitas e a consequente invasão dos glóbulos

vermelhos [18]. O acúmulo de parasitas no f́ıgado, baço e medula óssea é devido à reação

do sistema imunológico do hospedeiro através da ação fagocitária14 das células que reves-

tem os seios venosos destes órgãos, as quais englobam os parasitas e pigmento (hemozóına)

que se encontram livres na corrente sangúınea, culminando na hipertrofia, hiperplasia e

pigmentação dos mesmos [18]. Assim sendo, além dos acessos maláricos periódicos, outras

manifestações cĺınicas da malária são: anemia, decorrente da diminuição das hemácias na

13Na presença de duas ou mais gerações ou ciclos parasitários, podem haver modificações nas curvas
de febre, tornando-as do tipo terçã dupla (para as infecções causadas pelo P. falciparum, P. vivax ou P.

ovale), ou do tipo quartã dupla ou quartã tripla (P. malariae). Mais detalhes sobre estas modificacões
nas curvas febris são encontradas na referência [18].

14A fagocitose é o processo de ingestão de patógenos por macrófagos e granulócitos, que são células de
defesa da resposta imunológica inata (ver referência [21]). Após a fagocitose, os macrófagos e granulócitos
eliminam tais patógenos por meio de substâncias tóxicas contidas no interior de suas células.
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corrente sangúınea causada pela ruptura ou pela fagocitose dos eritrócitos contaminados,

ou perdas por hemorragias capilares; o aumento no tamanho do baço e do f́ıgado (esple-

nomegalia e hepatomegalia, respectivamente); comprometimento e disfunção de órgãos,

decorrentes das perturbações capilares que resultam na obstrução de vasos sangúıneos

com eritrócitos parasitados e saudáveis e a consequente diminuição do fluxo sangúıneo e

oxigenação do sangue. As perturbações vasculares, em particular, são provocadas pela

deposição do complexo ant́ıgeno-anticorpo15 no endotélio vascular [19], provocando uma

maior lentidão no movimento das hemácias saudáveis e parasitadas nos capilares, que

muitas vezes permanecem aderidas ao endotélio16.

No caso da infecção causada pelo P. falciparum, a fagocitose dos parasitas e seus

produtos é menos ativa, e consequentemente, a reação imunológica nestes órgãos não

consegue contrabalançar a reprodução do plasmódio [18], de modo que a densidade de

parasitas presentes na corrente sangúınea é mais elevada em relação às demais infecções.

Um outro fator que contribui para o aumento desta densidade é o fato dos plasmódios da

espécie P. falciparum invadirem tanto os eritrócitos jovens quanto os maduros, enquanto

os parasitas da espécie P. vivax têm preferência por hemácias jovens e os da espécie

P. malariae por hemácias maduras [17]. Sendo mais elevada a densidade de parasitas

circulantes, as perturbações vasculares são mais prováveis nas infecções causadas pela

espécie P. falciparum, podendo levar a degenerações, necroses e lesões irreverśıveis [18].

Na grande maioria das infecções causadas por esta espécie, os pacientes evoluem pro-

gressivamente para um quadro de comprometimento de múltiplos órgãos [20]; trata-se

então de uma infecção de rápida evolução, que se não tratada apropriadamente, pode

resultar na morte do paciente. Já as infecções causadas pelas espécies P. vivax, P. ovale

15O termo “ant́ıgeno” é utilizado para descrever qualquer substância capaz de ser reconhecida pelas
células da resposta imunológica adaptativa (ver referência [21]). As células B e T são células responsáveis
por este tipo de resposta, sendo que exercem funções diferentes. Os anticorpos são produzidos pelas
células B, e têm a função de se ligar aos ant́ıgenos que encontram-se espalhados pelo organismo, evitando
que estes contaminem saudáveis e facilitando a captura dos mesmos para que sejam destrúıdos.

16A aderência dos eritrócitos parasitados ao endotélio vascular é resultante das alterações morfológicas
que acontecem na superf́ıcie celular dos mesmos. que tornam-se ricas em ant́ıgenos parasitários. Em
especial para a infecção por P. falciparum, estas alterações contribuem para aumentar a adesividade das
hemácias entre si ou entre elas e o endotélio dos pequenos vasos [17]. Na referência [20] encontramos que
as linfocinas e monocinas produzem alterações no eritrócito, com relevância para TNF e IL-6, dificultam
a deformidade dos erirtrócitos e aumentam a adesividade dos mesmos, facilitando, desta maneira, a
aderência dos mesmos ao endotélio vascular.
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e P. malariae geralmente provocam os sintomas debilitantes descritos inicialmente, mas

raramente levam o paciente a óbito.

Quando não tratada, e caso o paciente não venha a óbido, é posśıvel que a infecção

malárica evolua naturalmente para uma lenta melhora cĺınica decorrente do aparecimento

da imunidade adquirida [20]. Os acessos maláricos vão ficando mais leves até que o paci-

ente entre num estágio de remissão dos sintomas; esta primeira fase é denominada ataque

primário. Posteriormente ocorrem as recáıdas ou recidivas, que nada mais são que a re-

novação da atividade cĺınica da doença. As recáıdas estão relacionadas às manifestações

que estão ligadas ainda à primeira infecção, e podem ser do tipo precoce ou tardia; já

as recidivas são as atividades cĺınicas resultantes de uma nova contaminação [18]. Nas

infecções causadas pela espécie P. falciparum, o ataque primário tem menor duração e as

recáıdas são menos numerosas, menos duradouras e mais prematuras em relação às de-

mais infecções [18]. A cronicidade da infecção é entendida como o intervalo de tempo que

vai desde o fim do ataque primário até a restauração da saúde normal do paciente (cura

radical). A malária causada pelo plasmódio P. falciparum é menos crônica em relação às

demais, sendo a espécie P. malariae a causadora da malária de maior cronicidade [18].

1.3 IMUNOLOGIA DA MALÁRIA

O termo imunidade, no seu sentido mais amplo, é definido como a reação de células

e moléculas do organismo contra substâncias ou microorganismos estranhos ao mesmo,

sejam estas substâncias macromoléculas, protéınas ou polissacaŕıdeos. A Imunologia,

portanto, é o estudo da imunidade e dos eventos celulares e moleculares que ocorrem após

o organismo encontrar susbtâncias desconhecidas [22]. As moléculas, células e órgãos

linfáticos responsáveis pela reação do organismo a tais substâncias compõem o sitema

imune, e a resposta coletiva e coordenada destas células às substâncias desconhecidas é

chamada de resposta imunológica [22]. A capacidade de criar memória imunológica e

o desenvolvimento da imunidade é um dos aspectos chave da resposta imunológica aos

microorganismos estranhos, pois garante que o indiv́ıduo não desenvolva uma mesma

doença repetidas vezes.

No caso da malária, os plasmódios apresentam um bom poder estimulador do sistema

imunitário [19], pois muitas substâncias estranhas ao organismo aparecem como resultado
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da destruição dos parasitas e das hemácias por eles invadidas [17]. Entretanto, o densen-

volvimento da imunidade na malária depende de diversos aspectos. Estes fatores podem

estar relacionados à genética do indiv́ıduo ou a mecanismos fisiológicos próprios que se

opõem à permanência dos parasitas no organismo (denominada na literatura como imuni-

dade natural), como também podem estar ligados ao desenvolvimento de mecanismos que

possam bloquear a ação dos plasmódios, acelerar a sua destruição e reduzir a susceptibili-

dade do hospedeiro aos efeitos patogênicos desencadeados durante a infecção(imunidade

adquirida)17. Podemos citar como exemplos da imunidade natural a formação de hemo-

globinas anormais, responsáveis por quadros de anemia crônica e vida relativamente curta

das hemácias, impedindo assim que o ciclo de esquizogonia eritrocitária se complete, e a

deficiência da glicose G-6-PD nas hemácias, prejudicando o crescimento dos parasitas [17].

Mencionamos como exemplo da imunidade adaptativa a transferência de anticorpos es-

pećıficos para um determinado tipo de parasita, seja pela inoculação do sangue de um

indiv́ıtuo contaminado para outro doente, ou pela transferência destes anticorpos de mãe

para filho durante a gestação.

De fato, o sistema imunológico dispõe de diversos mecanismos de defesa que em

prinćıpio poderiam impedir a sobrevivência e a replicação do parasita da malária no

corpo humano. No entanto, observa-se que não há desenvolvimento de memória sobre ex-

posições prévias ao parasita. Na referência [23] encontramos quatro posśıveis mecanismos

que favorecem o escape do parasita do controle da resposta imunológica:

1. Diversidade antigênica: A diversidade antigência do parasita é decorrente do

polimorfismo e da variação antigênica. O polimorfismo está relacionado com a fer-

tilização cruzada (no estômago do mosquito) de gametas de diferentes espécies ou de

diferentes populações do plasmódio18. Já a variação antigênica consiste na expressão

de formas alternativas do ant́ıgeno do plasmódio na superf́ıcie dos eritrócitos infec-

tados, impedindo que os receptores de células T espećıficos para um determinado

variante da espécie possam reconhecer uma nova variação.

2. Mimetismo molecular: o ant́ıgeno e o hospedeiro possuem sequências pept́ıdicas

17Sugerimos a referência [17] como fonte de discussão de muitos destes aspectos envolvidos na imuni-
dade natural e adquirida na malária

18Este tipo de fertilização ocorre quando o mosquito se alimenta do sangue de um indiv́ıduo que sofreu
infecções múltiplas com diferentes plasmódios.
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comuns que podem ser reconhecidas pelos linfócitos. Uma das consequências deste

mimetismo19 é a tolerância do organismo do hospedeiro ao plasmódio, impedindo a

produção de receptores capazes de reconhecer as sequências comuns ao ant́ıgeno e

ao próprio organismo do hospedeiro.

3. Anticorpos facilitadores: existem anticorpos que facilitam a sobrevivência do

plasmódio no organismo do hospedeiro e aumentam o potencial de replicação das

diversas formas parasitárias encontradas no hospedeiro e no mosquito.

4. Imunodepressão: desregulação da resposta imunológica. No caso da malária, este

desequiĺıbrio é consequência da presença de muitas formas do parasita no corpo do

hospedeiro, provocando a ativação de muitas células de defesa durante a infecção.

Já foi constatado que, durante a fase aguda, os indiv́ıduos com malária tornam-

se mais senśıveis a outras doenças e menos senśıveis a algumas vacinas, como por

exemplo, à vacina antitetânica.

Apresentamos a seguir o que se sabe sobre a interação entre os parasitas da malária

e as células que atuam na resposta imunológica em cada estágio do ciclo reprodutivo do

parasita no hospedeiro humano.

Reação imunológica aos esporozóıtos

As primeiras células a atuar contra os esporozóıtos inoculados no hospedeiro no ato da

picada do mosquito durante o repasto sangǘıneo são macrófagos e as células dendŕıticas,

que são células de defesa localizadas na pele e pertencem ao conjunto de células da

resposta inata [23]. Entretanto, os esporozóıtos conseguem vencer as barreiras da pele

impostas por estas células, chegando a corrente sangǘınea e rapidamente alcançando o

f́ıgado. No f́ıgado, estes parasitas escapam também do controle das células de Kupfer (na

verdade, os esporozóıtos podem atravessar tais células), que apesar de serem macrófagos

hepáticos, funcionam como portas de entrada para os esporozóıtos, pois, dentre outros

fatores, permitem um acesso direto ao espaço de Disse (localizado entre a camada das

19Uma outra consequência do mimetismo molecular é o desenvolvimento de doenças auto-imunes,
causadas pela produção de linfócitos que reconhecem as sequências pept́ıdicas comuns entre os ant́ıgenos
e orgãos do hospedeiro.
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células sinusóides e os hepatócitos) e têm uma disposição anti-inflamatória, evitando assim

o desenvolvimento de uma reação hostil [24]. Além de escapar das células da resposta

inata, os esporozóıtos escapam das células B que não reconhecem a protéına circum-

esporozóıta (CSP), principal constituinte antigênico que recobre a superf́ıcie desta forma

parasitária. Isto impede que os linfócitos B dêem ińıcio à produção de anticorpos que

impediriam a mobilidade dos parasitas, facilitando a sua captura pelos macrófagos.

Um fato que deve ser levado em conta é que, mesmo com o sistema imunológico extre-

mamente eficiente, se um único esporozóito for capaz de vencer as barreiras impostas pelo

sistema imunológico, ele conseguirá dar ińıcio a uma infecção [23], já que um único espo-

rozóito produz da ordem de 104 merozóıtos que, ao serem liberados na corrente sangúınea,

dão ińıcio a uma nova etapa do ciclo reprodutivo do parasita, o ciclo eritrocitário.

Reação imunológica aos hepatócitos contaminados

Tanto a CSP liberada pelos esporozóıtos no momento em que eles invadem os he-

patócitos, quanto os ant́ıgenos liberados pelo parasita intracelular, ficam expressos na

membrana dos hepatócitos e poderiam ser reconhecidos e destrúıdos pelos linfócitos T,

já que estas reconhecem os ant́ıgenos localizados em membranas celulares. No entanto,

como o f́ıgado é um órgão vital por onde passa uma grande quantidade de ant́ıgenos,

ele secreta substâncias anti-inflamatórias (tal como IL-10 e TGF-β) que evitam que nele

ocorram reações imunológicas. Consequentemente, o f́ıgado torna-se tolerante à presença

de microorganismos estranhos, e no caso particular da malária, evita que os hepatócitos

contaminados sejam eliminados pela ação das células T citotóxicas [23].

Reação imunológica às formas eritrocitárias assexuadas

Finalizada a reprodução assexuada dentro dos hepatócitos, os merozóıtos são libera-

dos na corrente sangǘınea e invadem os eritrócitos, dando ińıcio ao ciclo eritrocitário.

No ato da invasão dos glóbulos vermelhos, o merozóıto danifica sua membrana celular,

provocando alterações na sua permeabilidade, o que permite que a célula infectada fique

suscet́ıvel à ação das células T citotóxicas.

Alguns estudos [23, 25] mostram que os indiv́ıduos infectados pelo HIV (imunode-

primidos) manifestam os sintomas da malária com mesma freqüência e intensidade que
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os indiv́ıduos que não são portadores deste v́ırus. Na verdade, era de se esperar que a

malária se manifestasse de maneira diferente nos dois grupos de indiv́ıduos, sendo mais

intensa e frequente entre os portadores do HIV. Como isto não ocorre, existem dúvidas

sobre o papel das células T citotóxicas neste estágio da infecção [23].

Reação contra os gametócitos

Como vimos (seção 1.1), a produção de gametócitos depende exclusivamente da

existência de eritrócitos infectados. Contudo, as células contaminadas com os gametócitos

do P. falciparum persistem durante dias ou semanas mesmo após a eliminação das formas

assexuadas do parasita do organismo do hospedeiro, sugerindo uma a alta capacidade

de sobrevivência dos mesmos na presença de células do sistema imune. Pelo fato dos

gametócitos permanecerem dentro dos eritrócitos infectados, as células T citotóxicas de-

veriam participar ativamente da eliminação destas células [23], mas isto não é observado.

1.4 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA MALÁRIA

Para que haja uma redução do número de casos de malária no mundo, deve haver uma

integração entre as poĺıticas de prevenção, vigilância e tratamento. O controle do vetor

transmissor (mosquito) reduz a morbidade e mortalidade causadas pela malária, e por-

tanto continua sendo o modo mais efetivo de previnir a contaminação com os plasmódios.

Em 1874, o estudante alemão Othmer Zeidler sintetizou pela primeira vez o DDT (Dicloro-

Difenil-Tricloroetano), cujas propriedades inseticidas foram descobertas somente no ano

de 1939, quando cientistas ingleses, italianos e americanos comprovaram a sua eficiência

em matar mosquitos [7]. Posteriormente, o DDT foi adotado como método de controle

da malária, mas os mosquitos começaram a tornar-se resistentes20 a esta droga. Sendo

assim, pouco a pouco o DDT perdeu sua eficácia, sendo necessário então buscar novos

produtos inseticidas e/ou adotar outros métodos de prevenção e controle.

O Programa Global de Malaria21 (Global Malaria Programme) da OMS sugere as

20No caso dos mosquitos, a resistência deve ser entendida como a capacidade dos mesmos de sobreviver
após à exposição aos inseticidas.

21O Programa Global de Malária é um órgão da OMS responsável pela vigilância, monitoramento,
avaliação, formulação de poĺıticas e estratégias, assistência técnica e coordenação dos esforços da OMS
na luta contra a malária.
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seguintes medidas de prevenção [6]: pulverização de inseticidas no interior das casas,

quartos e mesmo no ar livre (observando, é claro, a susceptibilidade dos mosquitos ao

inseticida utilizado)22; uso de mosquiteiros tratados com inseticidas23; uso de larvicidas

nos reservatórios de água para evitar a reprodução dos mosquitos; aplicação de telas

nas janelas e portas; e medidas de proteção pessoal com o uso de repelentes, calças

compridas e camisas de manga longa [6]. Este programa também inclui como estratégia

o gerenciamento integrado das populações de vetores24, integrando medidas qúımicas,

biológicas ou ambientais para reduzir a transmissão da doença [6].

O diagnóstico rápido e preciso da malária faz parte do conjunto de medidas a serem to-

madas para se obter maior eficácia no tratamento e reduzir o uso drogas antimaláricas [6].

Uma vez diagnosticada a malária, seja por análise cĺınica ou parasitológica, o tratamento

deve ser iniciado dentro das 24 horas após o aparecimento dos sintomas, a fim de evitar a

evolução da doença para um caso mais grave. Um dos problemas relacionados às drogas

antimaláricas é que ao longo do tempo eles perdem o poder de ação contra os parasitas,

devido ao desenvolvimento de resistência25 dos mesmos à estes medicamentos. A Qui-

nina foi a primeira droga a ser utilizada no tratamento de malária, e foi desenvolvida

pelos espanhóis por volta do século 17. Em 1934, o alemão Hans Andersag descobriu a

Cloroquina, que somente foi reconhecida e estabelecida como medicamento efetivo con-

tra a malária 12 anos depois [7]. Tanto a Quinina quanto a Cloroquina foram (e ainda

são) utilizadas com bastante frequência no combate aos parasitas da malária, mas face

à resistência desenvolvida pelos parasitas a estes medicamentos em diversas partes do

mundo, surgiu a necessidade de se desenvolver e sintetizar drogas mais eficientes. Fa-

tores como administração incorreta dos medicamentos (seja em termos de dosagem ou

continuidade do tratamento), baixa qualidade da droga, interação entre múltiplas drogas,

dentre outros, podem contribuir para o desenvolvimento e intensificação da resistência

dos parasitas às drogas antimaláricas.

Atualmente, a OMS sugere cerca de 20 medicamentos para o tratamento da malária,

cada qual com um mecanismo de ação e alvo parasitário espećıfico dentre os vários estágios

22Medida esta denominada pela OMS como Indoor residual spraying- IRS.
23Medida denominada pela OMS como Insecticide treated-materials - ITM
24Denominada Integrate vetor managemment - IVM
25Neste caso, a resistência é definida como a capacidade dos parasitas sobreviverem e/ou se multipli-

carem após o uso de drogas antimaláricas
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do ciclo reprodutivo do parasita no hospedeiro humano. Na tabela 1.1 citamos 17 me-

dicamentos com suas respectivas dosagens e protocolos adotados no tratamento curativo

(ou terapêutico) da malária provocada pelo P. falciparum26. Nos restringimos aqui ao

tratamento apenas da malária causada pelo P. falciparum, já que é o tipo de malária

desenvolvida pelos pacientes analisados neste trabalho. As drogas e protocolos adota-

dos no tratamento da malária causada pelas espécies P. vivax, P. ovale e P. malariae

são discriminadas na referência [26]. Os medicamentos listados na tabela 1.1 podem ser

utilizados tanto na “monoterapia”, onde o paciente é tratado com 1 único tipo de medi-

camento, como na “terapia combinada”, que utiliza dois ou mais medicamentos que tem

como alvo os esquizontes encontrados no sangue, mas que possuem diferentes modos de

ação e alvos bioqúımicos descorrelacionados [26]. Este tipo de terapia tem se revelado

um poderoso instrumento de inibição ao desenvolvimento de resistência por parte dos

parasitas a qualquer um dos componentes utilizados na combinação de drogas [16, 26].

A OMS monitora os efeitos dos medicamentos e, consequentemente, a resistência dos

parasitas às drogas, por meio de um protocolo que avalia as respostas do paciente ao

tratamento antimalárico. De acordo com o protocolo atual [26], o paciente é avaliado sob

aspectos cĺınicos e parasitológicos, e, de acordo com as respostas obtidas, o tratamento

se enquadra em uma das seguintes categorias:

1. Fracasso precoce no tratamento: caracterizado pela ocorrência de qualquer um dos

seguintes eventos:� sinais de complicação ou de malária severa no 1º, 2º ou 3º dia após o ińıcio do

tratamento, e presença de parasitas no sangue.� registro de parasitemia no 2ª dia depois do tratamento maior que o valor re-

gistrado no dia do tratamento, independente do valor da temperatura corporal

do paciente.� registro de parasitas no 3º após o ińıcio do tratamento numa densidade ≥ 25%

do valor da densidade no dia do ińıcio do tratamento, e febre (temperaturas

maiores que 37.5 °C).

26Dentre os medicamentos listados pela OMS na referência [26], nem todos possuem informações
terapêuticas detalhadas.
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Drogas antimaláricas
Medicamento Dosagens terapêuticas (curativas) - OMS

1. Amodiaquina∗ (AMQ) 0,025g/Kg durante 3 dias consecutivos
2. Cloroquina∗ (CLQ) 1,5g 1º dia; 0,5g no 2º e 3º dia
3. Pirimetamina∗ (PRT) 0,075g em dosagem única

e recomenda-se uso simultâneo de Sulfadoxina
4. Primaquina∗ (PMQ) 0,014g durante 14 dias consecutivos, ou em dose única

de 0,045g por semana, durante 7 semanas.
5. Proguanil∗ (= Clorguanide (CLG)) 0,4g Proguanil durante 3 dias consecutivos

com uso simultâneo de Atovaquone
6. Quinina∗ (QNN) 1,95g durante 7 dias consecutivos
7. Atovaquone 100mg durante 3 dias consecutivos

com uso simultâneo de Proguanil
8. Artemeter 0,004g/Kg no 1º dia seguido de 0,002g/Kg diariamente,

durante um peŕıodo de 5 a 7 dias posteriores
9. Artemisina 0,02g/Kg no 1 dia seguido de 0,010g/Kg diariamente,

no peŕıodo de 5 a 7 dias posteriores
10. Artesunato 0,004g/Kg no 1 dia seguido de 0,002g/Kg diariamente,

no peŕıodo de 5 a 7 dias posteriores
11. Clindamicina 0,3g 3 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos
12. Clorproguanil 100mg (para adultos) ou 25mg (para crianças),

combinado com Atovaquone
13. Doxyciclina 0,1g/Kg 2 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos
14. Halofantine 1,5g dividido em 3 dosagens, 1 a cada 6 horas
15. Mefloquina entre 0,75g e 1,5g em dose única,

dependendo do padrão de resistência local a esta droga
16. Sulfadoxina 100g por dia durante 3 dias consecutivos

com uso simultâneo de Pirimetamina
17. Tetraciclina 0,25g/Kg 4 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos

Tabela 1.1 Lista de 17 drogas e respectivas dosagens indicadas pela OMS para o tratamento
da malária causada pelo P. falciparum. Dentre os 17 medicamentos, 6 (marcados com ∗) foram
utilizados no tratamento dos pacientes que serão analisados neste trabalho.
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2. Fracasso tardio no tratamento

2a. Aspectos cĺınicos:� sinais de complicação ou malária severa no 3º dia após o tratamento e registro

de parasitemia não nula, sem que nenhum dos critérios da falha precoce no

tratamento tenha sido observado� detecção de parasitas na circulação sangǘınea e temperatura corporal maior

que 37.5°C, em qualquer um dos dias compreendidos entre o 4º e 28º após o

ińıcio do tratamento, sem que tenha sido observado nenhum dos critérios da

falha precoce no tratamento.

2b. Aspectos parasitológicos:� parasitemia difererente de zero em qualquer um dos dias compreendidos entre

o 7º e o 28º após o ińıcio do tratamento e temperaturas menores que 37.5 °C,

sem que tenha havido falha precoce ou falha cĺınica tardia do tratamento.

3. Resposta cĺınica e parasitológica adequada: ausência de parasitemia no 28º dia

após o tratamento (para regiões de baixa endemicidade), independentemente da

temperatura corporal, desde que não haja falha precoce ou falha tardia (cĺınica ou

parasitológica) do tratamento.

Um método alternativo de se avaliar a eficiência das drogas antimaláricas leva em

conta apenas os aspectos parasitológicos do paciente após o ińıcio do tratamento anti-

malárico. Estes critérios são mais adequados quando o interesse da pesquisa está voltado

para a evolução temporal da parasitemia após o tratamento (que é o nosso caso), pois

permite distinguir diferentes padrões de parasitemia [27]. Neste método, as respostas

parasitológicas ao tratamento antimalárico também se dividem em 4 categorias [28]:

1. Senśıvel (S): respostas caracterizadas pela eliminação dos parasitas até o 6º dia

após o ińıcio do tratamento (referente à 1ª dose da droga), sem que haja reapare-

cimento de parasitemia entre o 7º e o 28º dia (figura 1.3(a)).
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2. Resistente I precoce (RI precoce): caracterizada pela eliminação dos parasitas

até o 6º dia após o ińıcio do tratamento, com reaparecimento dos mesmos entre o

7º e o 14º dia (figura 1.3(b)).

3. Resistente I tardia (RI tardia): caracterizada pela eliminação dos parasitas até

o 6º dia após o ińıcio do tratamento, com reaparecimento dos mesmos entre o 15º
e o 28º dia (figura 1.3(c)).

4. Resistente II (RII): observa-se uma redução marcante na densidade de parasitas

no 2º dia após o ińıcio do tratamento (≤ 25% do seu valor no 1ª dia de aplicação

da droga). Ao contrário do que ocorre nas respostas do tipo “S” e “RI”, a figura

1.3(d) mostra que neste caso não ocorre eliminação dos parasitas até o 6º dia.

5. Resistente III (RIII): observa-se uma redução sutil na densidade de parasitas

até o 2º dia após o tratamento (≥ 25% do valor no 1ª dia de aplicação da droga)

ou mesmo um acréscimo na densidade dos mesmos, como mostra a figura 1.3(e).

Assim como na resposta RII, não ocorre eliminação dos parasitas até o 6º dia.

Baseados nestes critérios para cada paciente, determinamos quando posśıvel o tipo de

resposta a cada tratamento a que o mesmo tenha sido submetido.
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Figura 1.3 Exemplos de comportamentos das séries temporais para respostas parasitológicas
após tratamento anti-malárico (indicado pelos śımbolos em vermelho). a) Resposta “S” - pa-
ciente S1285. b) Resposta “RI” precoce - paciente S502. c) Resposta “RI” tardia - paciente
S1004. d) Resposta “RII” - paciente G360. e) Resposta “RIII” - paciente G98.



CAṔITULO 2

BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado no desenvolvimento deste trabalho é composto por regis-

tros cĺınicos e parasitológicos de 334 pacientes que foram submetidos à malarioterapia1

para o tratamento da neurośıfilis2, durante o peŕıodo de 1940 a 1963, em duas instalações

do National Institutes of Health (NIH) nos Estados Unidos, localizados nos estados da

Geórgia e da Carolina do Sul [9]. Os dados foram coletados pelo United States of Pu-

blic Health Services (USPHS), e para cada paciente são fornecidas também informações

sobre sexo, raça, protocolos utilizados na indução da malária, ocorrência ou não de tra-

tamento antimalárico, registros diários de febre, medidas de parasitemia (parasitas por

µl de sangue) e contagem de gametócitos coletados diariamente durante o peŕıodo de

infecção. Tais registros nos foram cedidos pelo Prof. Klaus Dietz do Departamento de

Bioestat́ıstica da Universidade de Tübingen na Alemanha, com a anuência do Center of

Disease Control (CDC) - EUA.

2.1 A HISTÓRIA DA MALARIOTERAPIA

Na primeira metade do século 19, Boisseau sugeriu que indiv́ıduos epiléticos, pa-

raĺıticos ou com outros tipos de doenças se dirigissem aos Pântanos de Pontine, Itália,

onde certamente iriam contrair febre, curando-se posteriormente [9, 30]. Isto porque na-

quela época acreditava-se que a febre traria benef́ıcios no tratamento de várias doenças.

Foi com este objetivo que, em 1917, Wagner-Jauregg [9, 31] induziu pela primeira vez a

infecção com parasitas da malária para o tratamento da paresis, um tipo de paralisia que

leva à perda parcial do movimento ou danos do sistema motor. Para isso, ele contaminou

1Indução proposital da malária com fins terapêuticos.
2A neurośıfilis, também conhecida como śıfilis terciária, é o terceiro e último estágio da śıfilis. Uma

das complicações que surgem nesta fase da doença é a paralisia generalisada demencial, caracterizada,
dentre outros sintomas, pelas alterações na personalidade e emocionais, como também a “Tabes dorsalis”,
uma desordem da medula espinhal que resulta em um modo de andar caracteŕıstico [29].

30
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3 portadores desta doença com o sangue de um soldado americano que estava contami-

nado com o P. falciparum e que havia sido admitido na cĺınica psiquiátrica do University

Hospital for Nervous and Mental Disease, em Viena, Austria, obtendo-se resultados sa-

tisfatórios. Os resultados dos estudos sobre a malarioterapia renderam a Wagner-Jauregg

o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1927 [9].

A malária então se estabelece como principal agente terapêutico para o tratamento da

paresis geral [32], doença que é uma das consequência da neurośıfilis, o terceiro estágio da

śıfilis. Neste estágio da doença (śıfilis), alguns pacientes desenvolvem lesões meningovas-

culares ou parenquitomatosas, sendo que esta última se reflete em inflamações destrutivas

e processos degenarativos, tendo como consequência o desenvolvimento da paresis geral,

da tabes dorsalis e da atrofia óptica primária. Antes da adoção da “terapia da febre”

para o tratamento da neurośıfilis, receber um diagnóstico desta doença era como receber

uma sentença de morte [32], que se efetivaria num peŕıodo de 4 anos. Dados estat́ısticos

da época apontavam que cerca de 70% dos pacientes neurosifiliticos não tratados com a

malarioterapia vinham a óbito; dentre os pacientes tratados, a taxa de obtido permanece

entre 5% e 20% [32].

As razões para a o sucesso da malarioterapia no tratramento da neurośıfilis eram des-

conhecidos, mas atribúıa-se este sucesso ao desenvolvimento da febre malárica durante

a malarioterapia [33]. Todavia, alguns cient́ıstas especulavam que este sucesso não era

devido ao desenvolvimento da febre em si, mas a reações imunológicas desencadeadas

pela malária, tendo em vista que alguns pacientes submetidos à malarioterapia que não

desenvolviam febre em ńıveis elevados também eram curados. Outra evidência favorável

para esta hipótese era que os pacientes tratados com os chamados “mecanismos indu-

tores de febre”3 não tinham o mesmo resultado em relação aos pacientes submetidos à

malarioterapia4 [32].

Existiam poucas instituições e pessoas preparadas para lidar com a complexidade dos

plasmódios, mas pouco a pouco os centros de pesquisa especializados foram surgindo [32].

Em 1926, o Coronel S. P. James e P. G. Shute [9,34] escreveram o primeiro relatório de-

3Diatermia, cobertores elétricos, banhos quentes, etc.
4De fato, sabe-se hoje que a resposta do sistema imunológico à malária leva ao aumento na produção

de uma variedade de substâncias que surtem efeito benéfico para a resposta a outras doenças. No caso
da neurośıfilis, as interleucinas IL-1 e IL-6 ajudam na regeneração de neurônios. O aumento do número
de células CD4 é benéfico para os portadores do HIV [33].



2.1 A HISTÓRIA DA MALARIOTERAPIA 32

talhado sobre o uso da malarioterapia no tratamento de pacientes neurosifiĺıticos. Devido

às objeções em relação à indução de malária através da passagem do sangue contaminado

de um paciente para outro, James e Shute realizaram seus estudos nas dependências do

Horton Mental Hospital, em Epsom, Inglaterra, utilizando a picada do mosquito Anophe-

les infectado para a indução da malária [9]. Nos Estados Unidos, o Elizabeth’s Hospital

em Washington, DC, foi o pioneiro a adotar uso da malarioterapia para a cura de neu-

rośıfilis, no ano de 1922. Quatro anos mais tarde, em 1926, o South Carolina Hospital, no

Estado de Columbia, dá ińıcio à padronização do uso da malarioterapia no tratamento

de pacientes neurosif́ılicos [9, 35]. Em 1931 um laboratório foi fundado neste hospital

com o propósito de preparar e manter os parasitas a serem utilizados na indução da

malária, bem como monitorar a infecção dos pacientes submetidos a este tipo de tra-

tamento. Neste mesmo ano, a malarioterapia passou a ser utilizada rotineiramente no

Florida State Hospital, em Tallahassee, no tratamento de neurosif́ılicos [9,36]. Em 1946,

outro laboratório foi fundado pelo National Institutes of Health (NIH) no Georgia States

Hospital, em Milledgeville, Geórgia, para realizar serviços e procedimentos similares aos

do laboratório do South Carolina Hospital.

Os estudos sobre o uso da malarioterapia como parte do tratamento dos pacientes

neurosifiĺıticos deram enorme contribuição para a construção do conhecimento que se

tem atualmente sobre a malária [32], e em particular, os que foram realizados no South

Carolina Hospital e no Georgia State Hospital deram origem aos dados a serem analisados

neste trabalho. Para cada paciente a decisão do uso da malarioterapia foi tomada pela

equipe médica do hospital que atendeu aquele paciente, mas a permissão para a aplicação

da mesma era concedida pelos familiares do mesmo ou pelo tribunal. Os parasitas utili-

zados para a contaminação dos pacientes eram fornecidos pelos funcionários do USPHS,

que também monitoravam a contagem diária dos parasitas no sangue dos pacientes para

analisar o curso da infecção. As amostras de sangue eram coletadas pelo método de Earle

e Perez [9–12, 37] com a finalidade de detectar (no limite mı́nimo de 10 parasitas/µl de

sangue) a presença de parasitas sexuados e assexuados. Já os cuidados com os pacien-

tes e suas respectivas avaliações cĺınicas eram de responsabilidade da equipe médica do

hospital, que deveriam controlar de 4 em 4 horas a temperatura, pulso e respiração do

enfermo. Durante os paroxismos (episódios de febre) este acompanhamento era realizado
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de hora em hora. Todos os pacientes submetidos a malarioterapia eram mantidos em

alas separadas do hospital para prevenir posśıveis infecções (acidentais) dos mosquitos

Anopheles locais.

A infecção na malarioterapia podia ser induzida através de três métodos diferentes.

O primeiro deles, adotado com maior frequência em ambos os hospitais, fazia uso do

sangue contaminado de um paciente portador da malária (doador) para inocular as formas

eritrocitárias do parasita no paciente não portador (recebedor), pelas vias intramuscular,

intravenosa ou subcutânea. A segunda forma de contaminação adotava a maneira mais

natural de se adquirir malária, ou seja, através do contato dos pacientes recebedores

com os mosquitos infectados, que inoculavam os esporozóıtos diretamente no organismo

do hospedeiro no ato da picada. Para este fim, foram utilizados mosquitos das espécies

Anopheles quadrimaculatus, Anopheles albimanus e Anopheles freeborni5. Por fim, a

terceira maneira de induzir a malaria fazia uso de uma solução composta por esporozóıtos

e citrato de sódio, que era produzida removendo-se assepticamente as glândulas salivares

dos mosquitos infectados e inserindo-as no citrato de sódio esterelizado. Este material

era mantido congelado, sendo aquecido imediatamente antes de ser injetado no paciente,

pelas vias intramuscular, subcutânea ou intravenosa. Três espécies do plasmódio foram

utilizadas pelo USPHS para o tratamento malarioterápico, P. vivax, P. malariae e P.

falciparum, no entanto, somente os malariologistas mais experientes podiam trabalhar

com esta última espécie do parasita [9], já que o P. falciparum provoca uma infecção

mais dif́ıcil de ser controlada [38]. Neste trabalho, estamos utilizando somente os registros

cĺınicos e parasitológicos de pacientes contaminados com P. falciparum.

Os melhores resultados obtidos com o uso da malarioterapia no tratamento da neu-

rośıfilis reportam a ocorrência de 8 a 20 episódios de febre (paroxismos) com temperatura

≥ 104◦F (40◦C) [38]. Nos casos em que este número de paroxismos não fosse atingido

durante o tratamento, os pacientes eram reinfectados ou com a mesma cepa e espécie do

5As colônias destes mosquitos se tornavam infectadas quando postas para se alimentar nos pacientes
contaminados que já se encontravam no estado gametóforo (com detecção de gametócitos no sangue).
Em seguida, estes mosquitos eram mantidos sob de condições controladas durante o tempo necessário
para se completar o ciclo parasitário do Anopheles. Transcorrido este peŕıodo, tornavam-se capazes de
transmitir a doença para outros pacientes. Sempre que posśıvel, as glândulas salivares dos mosquitos
contaminados eram dissecadas com a finalidade de se determinar a razão e intensidade de esporozóıtos
presentes na saliva.
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parasita adotadas no ińıcio da malarioterapia (reinfecção homóloga), ou com cepas dis-

tintas do parasita utilizado inicialmente (reinfecção heteróloga) ou com espécies distintas

de plasmódios [9, 38].

Alguns pacientes submetidos à malarioterapia foram submetidos também a tratamen-

tos anti-maláricos logo em seguida à infecção inicial, sendo que o protocolo terapêutico

adotado variou de caso para caso. O tratamento anti-malárico foi adotado com duas fina-

lidades: a) para modificar e controlar o curso inicial da infecção, amenizando os sintomas

e o aumento da parasitemia; neste caso geralmente usava-se doses não-curativas de Qui-

nina (325 ou 650 mg), para provocar uma ligeira redução na densidade de parasitas e b)

para finalizar a infecção, após o resultado bem sucedido do tratamento malarioterápico

inicial ou nos casos em que o paciente apresentasse complicações no quadro cĺınico, tal

como infecção opressora repentina, anemia forte, exaustão extrema, distúrbios card́ıacos,

distúrbios renais, entre outros. Neste último caso, o paciente era tratado com medica-

mentos apropriados para os diferentes tipos de parasitas, como por exemplo, Cloroquina,

Amodiaquina, Quinina, Mepacrina, Pirimetamina, Proguanil e Primaquina, administra-

dos nas suas respectivas dosagens terapêuticas, e em geral estas doses eram eficazes na

eliminação dos parasitas do organismo do paciente, conforme o esperado. Os protocolos

de tratamento terapêutico para diferentes medicamentos estão descritos na tabela 1.1.

2.2 COMPOSIÇÃO DO BANCO DE DADOS

Os 334 pacientes que compõem a base de dados analisada neste trabalho tiveram a

sua primeira infecção com o plasmódio da malária causada pela malarioterapia, e por

isso são considerados primo-infectados. Entretanto, Collins e Jeffery [9] alertam para

o fato que como existiam áreas endêmicas de malária tanto na Carolina do Sul como

na Geórgia, não é posśıvel afirmar com certeza absoluta que nenhum deles não tivesse

sido exposto previamente ao plasmódio. Na malarioterapia destes 334 pacientes foram

utilizadas diferentes cepas do Plasmodium falciparum, a saber [9–12]:� McLendon: isolada em outrubro de 1940 de um paciente que foi admitido no South

Carolina State Hospital [39].� El Limon: isolada de um residente da cidade de El Limon, Panamá, em 1948 [40].
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Santee-Cooper, na Carolina do Sul [41].� Colômbia: isolada em agosto de 1960 de um paciente que aparentemente adquiriu

sua infecção no Vale da Madalena, na Colômbia. [42].� Thailand: isolada em fevereiro de 1962 de um paciente que retornou aos Estados

Unidos após uma viagem para a Tailândia [43].� Costa: recebido no laboratório do South Carolina pelo Dr. Mark Boyd, que o

descreveu como “de origem ind́ıgena” [44].

Além destas, outras cepas foram utilizadas na inoculação de alguns pacientes deste

banco de dados e cujas origens são desconhecidas nas nossas principais referências bibli-

ográficas [9–13,38]. São elas: Boyd, ParamáC, Walker, V40G e SoRhode.

Nesta base de dados, cada paciente é identificado por um código numérico precedido

pela letra “S” (South Carolina Hospital) ou “G” (Georgia State Hospital), que identifica

o local em que foi tratado. Para cada um dos 334 pacientes dispomos das seguintes

informações gerais: cepa do P. falciparum utilizada na inoculação do paciente; forma de

contaminação (inoculação de sangue parasitado, picada do mosquito ou inoculação de

solução esporozóıdica); prepatência6; sexo e raça do paciente. Além destas informações

gerais, o banco de dados contém, para cada paciente, os registros parasitológicos diários

do número de parasitas assexuados/µl de sangue e do número de parasitas sexuados/µl

de sangue, registros cĺınicos (temperatura; protocolos de tratamento informando nome e

dosagem da droga aplicada), percentual de mosquitos infectados quando em contato com

o paciente7 e observações gerais.

No ano de 1999, Collins e Jeffery [9] analisaram, sob o ponto de vista cĺınico e pa-

rasitológico, 318 pacientes (desta mesma base de dados) primo-infectados com as cepas

ElLimon, McLendon ou Santee-Cooper do P. falciparum, com o objetivo de detectar as-

pectos da parasitemia que pudessem ser relacionados ao desenvolvimento da imunidade

cĺınica (diminuição da frequência e intesidade dos episódios de febre) e parasitológica

6Intervalo de tempo decorrido entre o dia que houve a contaminação com esporozóıtos e o dia em que
acontece o primeiro registro de parasitemia não nula, acima do limite de 10 parasitas/µl de sangue.

7Nos referimos a este percentual como “teste de infectividade”.
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(redução da densidade de parasitas) destes pacientes durante a infecção primária. Para

isso, eles analisaram os episódios febre ≥ 101◦F e ≥ 104◦F (≥ 38,3◦C e ≥ 40◦C, respec-

tivamente), a contagem de parasitas assexuados em ńıveis ≥ 1000 e 10000 parasitas/µl

de sangue, a contagem de gametócitos em ńıveis ≥ 100 e 1000/µl de sangue durante

os 100 primeiros dias de infecção, e o peŕıodo de prepatência das infecções induzidas

por esporozóıtos, via picada ou inoculação. Neste estudo eles observaram que o peŕıodo

de prepatência de 109 pacientes inoculados com esporozóıtos variou de 6 a 28 dias, os

episódios de febre se concentram nos 15 primeiros dias após a infecção e as densidades

elevadas de parasitemia se concentram nos 21 primeiros dias da infecção, embora sejam

observados episódios de febre após o 100º dia e registros de parasitemia acima de 10000

parasitas por µl de sangue após o 75º dia de infecção. A partir destes resultados, os auto-

res sugerem então que a imunidade cĺınica e parasitológica às infecções induzidas com o

P. falciparum em indiv́ıduos primo-infectados se desenvolve rapidamente, entre a 2ª e 3ª
semana após a detecção de parasitas no sangue. Este mesmo tipo de estudo foi realizado

para os pacientes reinfectados com cepas homólogas e heterólogas do plasmódio, cujos

resultados são reportados nas referências [10–12].

2.3 CONSTRUÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS DE PARASITEMIA

A partir dos registros diários da contagem de parasitas assexuados por µl de sangue,

constrúımos as séries temporais de parasitemia dos 334 pacientes. Tais séries representam

o objeto principal de nossa pesquisa, já que queremos agrupar padrões de comportamento

semelhantes dentre os diversos padrões observados no conjunto de todos os pacientes.

Para cada grupo de padrões similares, identificados apenas pelas caracteŕısticas das séries

temporais através da utilização de uma técnica de agrupamento, buscamos identificar ou-

tras correlações entre os pacientes agrupados em relação, por exemplo, à cepa do parasita

inoculado, sexo e raça do paciente, etc.

A figura 2.1 mostra a série temporal do paciente S824, apresentada em escala semi-

logaŕıtmica, para que seja posśıvel observar a variação da parasitemia dentro de intervalos

que compreendem diferentes ordens de grandeza. Na figura 2.1(a), apresentamos somente

os pontos correspondentes ao log(par+1) em função do dia8. A visualização da curva pode

8Na realidade, log(par+1) = log10(par+1).
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Figura 2.1 Exemplo de uma série temporal de parasitemia, constrúıda a partir dos registros
diários da parasitemia assexuada do paciente S824

ser melhorada ao conectarmos os “×” por linhas, como mostra a figura 2.1(b). No caso

das séries muito longas, a presença de śımbolos e traços deixa a imagem sobrecarregada,

e é por este motivo que as séries de parasitemia que serão apresentadas neste trabalho o

serão utilizando apenas as linhas, já que o uso das linhas apenas não mascara nenhuma

informação (comportamento) importante e permite uma visualização mais clara da série.

Denominamos séries completas aquelas cujo registro de parasitemia está completo

desde o primeiro até o último dia da série, como é o caso da figura 2.1. Contudo, muitas

séries do banco de dados não se enquadram neste perfil devido às falhas no registro

da parasitemia em pontos isolados da série ou em sequências de 2, 3 ou mais pontos

consecutivos. Chamamos estas séries de séries incompletas, e a figura 2.2 exemplifica

um destes casos. Caso todas as séries incompletas fossem exclúıdas das nossas análises,

mais de 50% do banco de dados seria desprezado. Para minimizar esta perda, decidimos

reconstruir, quando posśıvel, séries incompletas por meio da interpolação, utilizando os

seguintes critérios:

a) A parasitemia de um ponto sem registro localizado no tempo t, que não seja prece-

dido nem sucedido por outro ponto sem registro, recebe o valor da média aritmética

do log(par+1) dos pontos localizados imediatamente antes (t-1) e depois (t+1) dele.

Na tabela 2.1, exemplificamos a interpolação do ponto sem registros da série original
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Figura 2.2 Exemplo de uma série temporal incompleta, correspondente ao paciente S1332

Coluna A Coluna B
(série real) (série interpolada)

paciente dia log(par+1) dia log(par+1)
G261 1 1.612784 1 1.612784
G261 2 2.257679 2 2.257679
G261 3 3 2.586011
G261 4 2.914343 2 2.914343

...
...

...
...

...
G261 18 3.574147 18 3.574147
G261 19 19 3.683668
G261 20 20 3.793189
G261 21 3.902710 21 3.902710

...
...

...
...

...

Tabela 2.1 Exemplo de interpolação de um ponto e de um par de pontos consecutivos sem
registro de parasitemia na série do paciente G261

(coluna A) do paciente G261, correspondente ao 3º dia9. A parasitemia deste ponto

recebe o valor da média aritmética do log(par+1) do 2º e do 4º dia (coluna B).

b) Para interpolar um par de pontos consecutivos sem registro localizados no tempo t

e t+1, usamos o método da regressão linear:

yt+i = axt+i + b, com i = 0, 1 (2.1)
onde yt+i e xt+i correspondem ao valor do log(par+1) e à posição dos pontos a serem

9Na realidade, a série completa do paciente G261 teve 1 ponto isolado e 6 pares de pontos interpolados.
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interpolados, respectivamente. O coeficiente a recebe o valor da inclinação da reta

que passa pelos pelos pontos de parasitemia não-nula localizados imediatamente

antes (t-1) e depois (t+2) do par de pontos em branco, dada por:

a =
yt−1 − yt+2

xt−1 − xt+2
(2.2)

Já o coeficiente b corresponde ao ponto de intersecção entre esta reta e o eixo y:

b =

(yt−1 + yt+2) −
(yt−1 − yt+2)(xt−1 + xt+2)

xt−1 − xt+2

2
(2.3)

Ainda considerando os dados do paciente G261 (tabela 2.1) vemos que a série segue

completa do 4º ao 18º dia, mas ocorre uma nova falha de registro no 19º e 20º
dia da série. Estes pontos são interpolados (coluna B), assim como os outros 5

pares de pontos consecutivos da série deste mesmo paciente, utilizando a mesma

metodologia.

Além das interpolações para 1 e 2 pontos consecutivos, adotamos também outros

critérios (procedimentos) em relação a ocorrências comuns observadas nas séries:

c) As seqüências de pontos em branco localizados no final da série foram eliminadas.

Por exemplo, na série do paciente G228 faltam registros de parasitemia do 110º ao

115º dia (último da série). Sendo assim, estes 6 dias são eliminados de modo que

consideramos a série de 109 dias completa.

d) Seqüências de 3 pontos em branco consecutivos recebem valor nulo, desde que a

seqüência esteja contida dentro de um intervalo de parasitemia nula (3 dias antes e

3 dias depois da trinca sem registro) e desde que não haja ressurgência (sequência de

3 dias (ou mais) com parasitemia ≥ 10 parasitas/µl de sangue) após este intervalo.

Considerando que o ciclo de ruptura dos eritrócitos infectados ocorre dentro de um

intervalo de 48 a 72 horas (seção 1.1), a interpolação por meio da regressão linear de

seqüências de 3 dias consecutivos ou mais poderia implicar numa descrição errada do

curso real da infecção. Por este motivo descartamos, para o fim de analise, as séries
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que possuem trincas de pontos consecutivos sem registro que não obedecem as duas

condições listadas acima, bem como as que possuem seqüências maiores do que 3 pontos

consecutivos sem registro de parasitemia.

Considerando estes critérios, 62 dos 334 pacientes foram desconsiderados. Dos 272

pacientes restantes, 79 não receberam nenhum medicamento antimalárico10 durante o tra-

tamento malarioterápico, e constituem o conjunto que denominamos de pacientes sem

tratamento. Os outros 193 pacientes fazem parte do conjunto denominado pacientes

com tratamento, pois foram medicados com algum tipo de droga anti-malárica durante

a malarioterapia.

Dos pacientes sem tratamento, 5 não possuem informação quanto raça e sexo, 73 são

negros e 1 é branco; 68 são homens e 6 são mulheres. No tocante às cepas do plasmódio

e formas de inoculação temos:� 51 infectados com a cepa McLendon, sendo 40 com sangue contaminado e 11 com

esporozóıtos (10 através da picada do mosquito e 1 através da inoculação)� 21 infectados com a cepa SanteeCooper, sendo 16 com sangue contamindo e 5 com

esporozóıtos (4 via picada e 1 via inoculação)� 4 infectados com a cepa ElLimon, sendo 2 com sangue e 2 com esporozóıto (via

picada)� 1 infectado com a cepa Costa, 1 com a cepa Panamá C e 1 com a cepa Boyd, todos

estes através da inoculação de sangue contaminado

Dentre os pacientes tratados, 3 não possuem informações sobre sexo e raça, 163 são

homens e 27 são mulheres; 185 são negros e 5 são brancos. Com relação às cepas e formas

de inoculação temos:� 80 infectados com a cepa McLendon, sendo 54 com sangue e 26 com esporozóıtos

(via picada)

10Na realidade, dos 79 pacientes, 7 foram submetidos a tratamento malarioterápico no final da série,
nos dias em que não houve registro de parasitemia. Como vimos anteriormente, estes intervalos foram
eliminados, permitindo que estes 7 pacientes fossem considerados como pacientes sem tratamento.



2.4 CARACTERIZAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS USANDO UM ESPAÇO DE PARÂMETROS COMUM41� 35 infectados com a cepa SanteeCooper, sendo 30 com sangue e 5 com esporozóıtos

(3 via picada e 2 via inoculação)� 65 infectados com a cepa ElLimon, sendo 22 com sangue e 43 com esporozóıtos (39

via picada e 4 com inoculação)� 6 infectados com a cepa Colombia, sendo 4 com sangue e 2 com esporozóıtos (via

inoculação)� 2 infectados com a cepa Thailand através de sangue contaminado� 1 infectado com a cepa Costa através de sangue contaminado� 1 infectado com a cepa Walker, 1 com a cepa V40G, 1 com a cepa SoRhode e 1 sem

informação de cepa, todos contaminados com sangue contaminado.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS USANDO UM ESPAÇO DE

PARÂMETROS COMUM

Se pretendemos separar os pacientes de acordo com as semelhanças e diferenças nos

padrões de suas séries temporais, é necessário caracterizá-los de maneira uńıvoca. No

caso dos pacientes que são objeto de nosso estudo, vimos que as séries têm tamanho

variáveis, o que nos impede de compará-las ponto a ponto usando um mesmo espaço de

parâmetros. Sendo assim, escolhemos alguns parâmetros que vão caracterizar diferen-

tes aspectos destas séries temporais, de forma que as mesmas possam ser comparadas

com base nos mesmos critérios para fins de agrupamento. Inicialmente consideramos 9

variáveis adotadas previamente por Molineaux e colaboradores [13] para comparar 35

séries dos 334 pacientes contaminados com P. falciparum com séries geradas por um mo-

delo teórico proposto pelos mesmos autores capaz de descrever o ciclo eritrocitário da

malária. Estes parâmetros são:

1. Inclinação inicial (IncInicial): inclinação da reta obtida por meio de regressão

linear utilizando os pontos compreendidos entre o primeiro ponto de inclinação

positiva da série (ou seja, o primeiro ponto que possui parasitemia menor que pa-
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rasitemia do ponto subseqüente) e o primeiro máximo local11. A equação utilizada

para o cálculo desta inclinação é:

a =
[
∑n

i=1 xi][
∑n

i=1 yi] − n[
∑n

i=1 xiyi]

[
∑n

i=1 xi]2 − n[
∑n

i=1 x2
i ]

(2.4)
Caso a série não possua nenhum máximo local, este parâmetro recebe o valor zero.

2. Logaŕıtmo (log10) da densidade de parasitas no 1º máximo local

(Log1ºMáxLoc): na ausência de máximos locais, este parâmetro recebe o valor

zero.

3. Número de máximos locais (NTML): como o próprio nome sugere, corresponde

ao número total de máximos locais encontrados na série, incluindo o primeiro deles.

4. Inclinação dos máximos locais (IncMaxLoc): valor da inclinação da reta

(regressão linear), que passa por todos os máximos locais da série. Caso a série não

possua máximos, ou apresente apenas 1, este parâmetro recebe o valor zero.

5. Média geométrica dos intervalos entre máximos locais consecutivos (MG):

valor da média geométrica dos intervalos (em dias) entre os máximos locais conse-

cutivos da série temporal.

6. Desvio padrão do log dos intervalos entre máximos locais consecutivos

(DesvPad): desvio padrão do logaŕıtmo dos intervalos (em dias) entre os máximos

locais consecutivos.

7. Proporção de observações positivas na primeira metade da série (Prop1ª):
Fração dos dias em que o número de parasitas/µl de sangue é ≥ a 10 (parasitemia

11O máximo local é definido como o ponto de parasitemia não nula (parasitemia ≥ 10 parasitas/µl de
sangue) cujo valor é maior que a parasitemia dos 3 pontos precedentes e maior ou igual a dos 3 pontos
subseqüentes. Na varredura em busca do máximos locais nos três primeiros dias da série, consideramos
apenas a parasitemia dos n pontos precedentes (onde n = 0, 1 e 2 para o primeiro, segundo e terceiro
dia, respectivamente) e dos 3 pontos subseqüentes a ele. Como não temos conhecimento sobre o que
acontece com a parasitemia após o último dia da série, finalizamos a varredura em busca dos máximos
antes do antepenúltimo dia.
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positiva) na primeira metade da série12.

8. Proporção de observações positivas na segunda metade da série (Prop2ª):
Fração dos dias na segunda metade da série que possuem parasitemia positiva.

9. Último dia de parasitemia positiva (UltDia): Diferença entre o último e o

primeiro dia de parasitemia positiva.

Neste trabalho nos referimos a este conjunto de parâmetros como conjunto Molineaux

(MOL). Além dos 9 parâmetros descritos acima, também analisamos as séries utilizando

um segundo conjunto, ao qual nos referimos como MOL+5, que combina os 9 parâmetros

descritos acima e os 5 descritos abaixo:

1. Posição do primeiro máximo local (Pos1ºMax): dia em que se observa o

primeiro máximo local da série. Caso a série não possua máximos, atribúımos o

valor zero para este parâmetro.

2. Posição do máximo global (PosMaxGlo): dia em que se observa o máximo

valor da parasitemia de toda a série.

3. Logaŕıtmo (log10) da densidade de parasitas do máximo global

(Log1ºMáxGlo)

4. Inclinação máximo-mı́nimo (IncMaxMin): Inclinação da reta traçada, por

meio da regressão linear (equação 2.4), utilizando os pontos compreendidos entre o

primeiro máximo local e o primeiro mı́nimo localizado depois dele, incluindo estes

extremos. Caso não exista nenhum mı́nimo após o primeiro máximo, atribúımos a

este parâmetro o valor zero.

5. Inclinação dos máximos secundários (IncMaxSec): Inclinação da reta traçada,

pelo método de regressão linear, utilizando os máximos locais mas desconsiderando

o primeiro deles. As séries temporais que possuem até 2 máximos recebem o valor

zero para este parâmetro.

Na figura 2.3 exemplificamos 4 pontos correspondentes a 4 parâmetros descritos acima.

12A demarcação da primeira e da segunda metade da série se baseia no intervalo compreendido entre
o primeiro e o último dia de parasitemias positivas, e não no comprimento total da série.
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Figura 2.3 Parasitemia, em escala logaŕıtimica, em função do tempo do paciente S1249, onde
indicamos com setas os pontos para os quais estimamos alguns parâmetros

Uma vez escolhido o conjunto de parâmetros para representarmos os diferentes paci-

entes, observa-se que em virtude do grande número de variáveis, as relações entre estes

pacientes se tornam complexas e dif́ıceis de serem sintetizadas para fins de agrupamento

por um observador. Neste caso, é preciso lançar mão do uso das técnicas de análise multi-

variada, que permitem ao investigador incluir quantos parâmetros forem necessários para

caracterizar, descrever e/ou comparar os objetos ou fenômenos em estudo.

Existem diversas técnicas que podem ser aplicadas na análise multivariada, no entanto

cabe ao pesquisador selecionar aquela apropriada para responder a pergunta formulada

por ele sobre seus dados. Como o nosso objetivo é classificar as séries temporais de

acordo com as similaridades/dissimilaridades que elas exibem em relação aos parâmetros

descritos anteriormente, utilizaremos a Análise de Cluster, que será melhor discutida no

próximo caṕıtulo.



CAṔITULO 3

AS TÉCNICAS DE ANÁLISE MULTIVARIADA E O

AGRUPAMENTO SUPERPARAMAGNÉTICO

A Análise Multivariada é definida como a análise de um conjunto de dados que leva em

conta, simultaneamente, p variáveis que caracterizam estes dados. Como veremos mais

adiante, existem diversas técnicas1 que permitem realizar uma análise multivariada, cada

uma delas com um objetivo particular: redução do número de parâmetros que descreve

um conjunto de objetos; classificação (separação) destes objetos em grupos; investigação

da dependência entre variáveis; predição ou construção de hipóteses ou teses [45].

Neste caṕıtulo vamos introduzir o leitor aos conceitos de classificação/agrupamento

e fazer uma breve discussão sobre algumas técnicas de análise multivariada. Apresen-

taremos em detalhe a técnica de agrupamento superparamagnético (Superparamagnetic

Clustering - SPC) utilizada na classificação das séries temporais de parasitemia do banco

de dados. Além disto, apresentaremos duas técnicas de análise estat́ıstica que foram

utilizadas na análise dos grupos obtidos neste estudo.

3.1 CONCEITO BÁSICO DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação de objetos em grupos pode ser entendida como um método conveniente

de organização. Por exemplo, cada substantivo em um idioma é essencialmente um rótulo

que utilizamos para descrever uma classe de “coisas” que possuem caracteŕısticas comuns.

Deste modo, classificamos os objetos e seres animados e inanimados que nos rodeiam como

animais, plantas, etc. Cada um destes grupos pode ser subdividido em outros grupos. Por

exemplo, os animais podem ser classificados como racionais ou irracionais. Os animais

irracionais, por sua vez, podem ser classificados como cães, gatos, cavalos, etc. Estes

podem ser subdivididos de acordo com a raça, e assim por diante.

1No primeiro caṕıtulo da referência [45] o leitor encontrará uma breve sinopse de algumas destas
técnicas.

45
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Classificar faz parte das tarefas cotidianas do ser humano. A simples organização

dos livros em uma estante é um bom exemplo para esta afirmação. A arrumação des-

tes livros pode se basear apenas na cor da capa ou pode ser feita de uma maneira mais

completa, mais útil, levando em conta a cor da capa e o tema principal: Literatura, Jorna-

lismo, F́ısica... Nesta nova organização podemos incluir também o assunto do livro como

parâmetro de classificação, separando os livros de Literatura Barroca dos livros de Litera-

tura Pós-Moderna; livros de Fotojornalismo daqueles sobre Jornalismo Cient́ıfico; livros

de F́ısica Quântica dos de Eletromagnetismo, etc. A separação e/ou agrupamento de li-

vros baseada apenas na cor da capa é chamada de Análise Univariada, pois uma única

caracteŕıstica é considerada na classificação. Seria chamada Bivariada se estivéssemos

levando em conta 2 parâmetros (cor da capa e tema principal, por exemplo). Quando

existem 3 fatores ou mais determinando o ordenamento (cor da capa, tema principal e

assunto), estamos tratando de uma Análise Multivariada.

Provavelmente a organização dos livros baseada apenas na cor da capa e uma outra

baseada na cor da capa e no tema principal levarão a diferentes resultados finais, mos-

trando que, embora os objetos possam ser organizados através de diferentes critérios,

quanto mais detalhada a classificação, mais útil ela se torna. De uma maneira geral, a

utilidade de uma análise multivariada sobre um determinado conjunto de objetos depende

tanto da técnica aplicada quanto do conjunto de parâmetros sob o qual a classificação se

baseia. Ou seja, a técnica utilizada deve ser adequada para o tipo de análise desejada e

o conjunto de parâmetros escolhido para descrever os elementos que serão classificados

deve fornecer informações pertinentes para o tipo de pergunta que o pesquisador pretende

responder.

3.2 TIPOS DE ANÁLISE MULTIVARIADA E DEFINIÇÃO DE GRUPOS

Como mencionamos anteriormente, existem diversas formas de se fazer uma análise

multivariada em um determinado conjunto de dados, e cada técnica deve ser escolhida

de forma espećıfica para responder a pergunta feita pelo investigador. Estes diferentes

métodos são subdivididos em dois grupos [45]:� Métodos dependentes: pertencem a este grupo as técnicas que permitem analisar

as estruturas de dependência entre dois conjuntos de parâmetros que caracterizam
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um mesmo conjunto de dados, ou seja, as relações de dependência entre os valo-

res de um conjunto de parâmetros A e um outro conjunto B. Sendo assim, estas

técnicas servem para explicar ou prever uma ou mais medidas de um conjunto de

parâmetros A que estejam correlacionadas com as medidas de um segundo conjunto

de parâmetros B. Como exemplo destas técnicas temos: Regressão Múltipla, Análise

Discriminante, Análise Logit (um caso especial da Análise Loglinear), Análise de

Variância Multivariada e Análise Canônica de Correlação.� Métodos independentes: utilizados na análise de interdependência entre todos os

parâmetros que formam o conjunto A, buscando obter uma associação mútua entre

todos, sem discriminar qualquer um deles. Tais métodos servem para simplifi-

car a complexidade de um determinado conjunto de dados, mostrando posśıveis

estruturas subjacentes. Fazem parte deste conjunto de técnicas: Análise da Com-

ponente Principal, Análise de Fator, Análise de Cluster, Escalamento Multidimen-

sional Métrico, Escalamento Multidimensional Não-Métrico e Modelos Loglineares.

Nesta dissertação pretendemos identificar os grupos de séries temporais de parasite-

mia de pacientes com malária que apresentam caracteŕısticas semelhantes em relação a

um determinado conjunto de parâmetros pré-estabelecido, sem priorizar ou desconside-

rar nenhuma variável. Ou seja, estamos em busca das estruturas de grupos (em inglês,

clusters2) que se formam em um espaço p-dimensional, onde p é o número de parâmetros

que caracterizam as séries de parasitemia dos pacientes. Sendo assim, devemos encon-

trar dentre os diversos métodos de análise multivariada o que seja mais apropriado para

encontrar estas estruturas de grupo no nosso conjunto de dados.

As estruturas de clusters podem, muitas vezes, ser identificadas de maneira intuitiva,

fora de qualquer definição formal. Sem fazer uso de qualquer conceito pré-estabelecido,

é posśıvel perceber a existência de 2 grupos na figura 3.1(a) e 3 grupos na figura 3.1(b).

Em 1694, Bonner [46,47] sugeriu que o critério fundamental para avaliar o significado do

termo cluster seria o próprio julgamento do pesquisador. Para Bonner, se a utilização

do referido termo produz uma resposta de valor para o investigador, isto é tudo que é

necessário. Porém, o argumento de Bonner não é inteiramente aceito pela maioria dos

2Termo utilizado na literatura, e portanto também será usado nesta dissertação.
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(a) (b)

Figura 3.1 Exemplos de clusters.

(a) (b) (c)

Figura 3.2 Exemplos de distribuição (a) unimodal, (b) bimodal e (c) multimodal.

autores [46]. Cormark (1971) [46, 48] e Gordon (1999) [46, 49] definem os clusters em

termos de coesão interna (homogeneidade) entre os elementos de um grupo e isolamento

externo (separação) em relação aos outros elementos do conjunto [46]. Ou seja, sem levar

em conta qualquer formalismo em particular, uma caracteŕıstica importante no processo

de reconhecimento de um cluster é a distância entre os pontos que o constituem.

A visualização gráfica da distribuição espacial de um conjunto de objetos pode nos

fornecer insights sobre a estrutura de organização dos dados, bem como pode sugerir a

maneira como eles podem ser agrupados. Se um conjunto de objetos é descrito por apenas

1 ou 2 variáveis, a construção de histogramas pode também auxiliar na identificação dos

seus respectivos “modos” de distribuição. Uma distribuição unimodal (como a exempli-

ficada na figura 3.2(a)) corresponde a uma população homogênea e não agrupável; já as

distribuições bimodais e multimodais indicam a heterogeneidade dos dados, sugerindo a

presença de populações agrupáveis [46], como mostram as figuras 3.2(b) e 3.2(c).
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Figura 3.3 Exemplo de uma matriz de espalhamento de um conjunto de objetos descritos por
4 variáveis.

Mas se os objetos de um determinado conjunto são descritos por mais que 2 variáveis,

a visualização gráfica e a construção de histogramas não são apropriados para a identi-

ficação de grupos, sendo necessária a construção de uma matriz de espalhamento [46],

exemplificada na figura 3.3. A matriz de espalhamento nada mais é do que o conjunto

de gráficos de todas variáveis aos pares (2D) que permitem a identificação de grupos de

objetos pelos métodos mencionados anteriormente. Contudo, estes cortes bidimensionais

nem sempre revelam a real estrutura de distribuição multidimensional dos objetos. Na

realidade, só é posśıvel analisar graficamente uma distribuição multidimensional se redu-

zirmos a dimensionalidade dos dados para 1 ou 2 dimensões de tal maneira que o novo

espaço preserve tanto quanto posśıvel a estrutura original [46]. Uma das maneiras de

realizar esta redução dimensional é utilizando a Análise da Componente Principal (do

inglês, Principal Component Analysis), como veremos a seguir.

3.2.1 Análise da Componente Principal

A Análise da Componente Principal (ACP) é uma técnica de redução do espaço de

parâmetros que descreve um certo conjunto de dados ou objetos e pertence ao grupo dos

métodos independentes de análise multivariada. Dado um conjunto de N objetos imersos

em um espaço p-dimensional, a Análise da Componente Principal tem como objetivo
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reduzir a dimensionalidade do espaço de parâmetros, encontrando k “novas variáveis” (ou

dimensões) que preservem tanto quanto posśıvel a variância do espaço original [45]. Ou

seja, esta técnica permite construir um novo espaço com k (< p) dimensões, reduzindo o

espaço para simplificar a visualização gráfica dos objetos. Na maioria dos casos, a Análise

da Componente Principal é adotada como um dos passos na análise multivariada, para

reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados antes de realizar, por exemplo, uma

análise de Regressão Múltipla ou uma Análise de Cluster [50].

As “novas variáveis” (ou “novas componentes”) são, na realidade, combinações line-

ares das p variáveis originais e geometricamente definem novas coordenadas ortogonais

entre si, ou seja, descorrelacionadas umas das outras. Algebricamente, isto é expresso da

seguinte forma:

Yj = ej
′−→X = ej1X1 + ej2X2 + . . . + ejpXp, (3.1)

onde Yj é a j -ésima nova componente,
−→
X é o vetor que contém as p coordenadas originais

(mais precisamente,
−→
X = [X1, X2, . . . , Xp]) e ej

′ é o vetor transposto do j -ésimo autovetor

da matriz de covariância de X, onde X é a matriz original formada pelos elementos xij

que dão as coordendadas dos N objetos no espaço p-dimensional.

Caso as p variáveis da matriz X sejam medidas em diferentes escalas ou unidades, é

necessário normalizar seus elementos antes de realizar a Análise da Componente Principal,

de acordo com:

x∗
ij =

xij − x̄j

sj

, (3.2)
onde x∗

ij é o valor normalizado de xij , x̄j corresponde à média do parâmetro j e sj sua

variância, que é dada por:

sj =
1

N

N
∑

i=1

(xij − x̄j)
2. (3.3)

De acordo com a equação 3.1, para que possamos construir o novo espaço gerando as

novas coordenadas Yj, é necessário obter os autovetores ej da matriz de covariância S,
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cujos elementos, slm, nada mais são que a covariância entre as variáveis l e m, ou seja

slm =
1

N

N
∑

i=1

(xil − x̄l)(xim − x̄m), com l e m = 1, 2, ... , p. (3.4)
Os autovetores ej da matriz de covariância S são obtidos através da relação:

Sej = λjej , (3.5)
onde λj é o j -ésimo autovalor da matriz de covariância S que satisfaz a relação:

det(S− λjI) = 0. (3.6)
Após obter os autovalores e os elementos normalizados da matriz X, a coordendada

yij de cada um dos N objetos no novo espaço será dada por [50]:

yij = ej
−→xi , (3.7)

onde j = 1, 2, 3, . . ., p, i = 1, 2, 3, . . ., N e −→xi é o vetor do i-ésimo elemento no espaço

original, ou seja, −→xi = [xi1, xi2, xi3, . . ., xip].

Cada nova direção Yj acumula uma fração da variância original dos dados, e o espaço

completo formado pelas p novas componentes acumula 100% da variância total do espaço

original formado pelas p variáveis. Na Análise da Componente Principal seleciona-se

apenas as k direções que acumulam a maior porcentagem posśıvel da variância total.

Desta maneira, a primeira componente principal, definida como Y1, é a que acumula a

maior parte desta variância. A segunda componente, por sua vez, é aquela que acumula

a segunda maior parte da variância total, e assim por diante.

A variância de Yj é igual ao próprio autovalor λj do autovetor ej [50]:

Var(Yj) = λj, (3.8)
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Figura 3.4 Exemplo de um scree plot utilizado na determinação do número de k novas direções.

e sendo assim, a variância da primeira componente principal Y1 é igual a λ1, ou seja:

λ1 > λ2 > λ3 > . . . > λp.

O número ideal de novas componentes que irão definir o novo espaço de parâmetros

pode ser escolhido de diferentes maneiras. Ele pode ser estimado utilizando o gráfico

do autovalor de cada componente em função do seu número de ordenamento em ordem

crescente (gráfico este chamado de scree plot), como mostra a figura 3.4. O número ideal

de novas componentes é determinado pela inflexão da curva, a partir da qual a diferença

entre autovalores consecutivos é muito pequena. No caso da figura 3.4, a mudança de

comportamento é observada em k = 3. No entanto, em alguns casos é dif́ıcil determi-

nar com clareza a localização desta mudança de comportamento (e consequentemente o

número k). Outro método de determinar k, utilizado com bastante frequência, seleciona

apenas as variáveis cuja variância é maior ou igual a 1 [45]. No caso da figura 3.4, o

número de novas direções de acordo com este método seria k = 2.

No contexto de análise de grupo, caso o número de novas variáveis k seja igual ou

menor que 2, os métodos de visualização gráfica e/ou construção de histogramas podem

ser utilizados a fim de se identificar os grupos de objetos no novo espaço de parâmetros.

Caso contrário, uma nova matriz de espalhamento deve ser constrúıda a partir das k
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Componente Principal Autovalor Variância Variância acumulada
1 3.23 24.84 24.84
2 2.33 17.93 42.77
3 1.65 12.68 55.45
4 1.25 9.64 65.09
5 1.10 8.45 73.54
6 0.79 6.06 79.60
7 0.73 5.61 85.21
8 0.51 3.94 89.15
9 0.50 3.81 92.96
10 0.34 2.65 95.61
11 0.30 2.30 97.91
12 0.22 1.66 99.57
13 0.06 0.43 100.00

Tabela 3.1 Autovalores e variância obtidos na Análise da Componente Principal de um con-
junto de 79 séries temporais caracterizads por 13 parâmetros.

componentes principais, visando averiguar a existência de grupos nos diferentes cortes

bidimensionais [46]. Se o número k de novas variáveis ainda for grande, a análise pela

matriz de espalhamento pode não descrever bem a estrutura de distribuição dos objetos,

e portanto estes resultados devem ser analisados com cuidado, verificando-se sempre a

necessidade ou não de se usar outros métodos.

Durante este trabalho utilizamos a Análise da Componente Principal num conjunto de

dados formado por 79 séries temporais de parasitemia de pacientes sem tratamento. Neste

estudo, a caracterização das séries foi feita através de um conjunto de 13 parâmetros3 (X

= 79×13). Pela análise dos autovalores da matriz de covariância, apresentados na tabela

3.1, observa-se que o novo espaço deverá ter 5 dimensões (pois λ6 < 1), que acumulam

79,6% da variância total. Desta maneira, o novo espaço de parâmetros não é suficiente-

mente pequeno (1-D ou 2-D) para que os clusters sejam identificados diretamente pelos

métodos gráficos e/ou pelos histogramas. Sendo assim, analisamos os cortes bidimensi-

onais fornecidos pela matriz de espalhamento, como mostra a figura 3.5, mas estes não

revelaram a formação de populações agrupáveis.

Tendo em vista a impossibilidade de encontrar grupos de pacientes a partir da matriz

de espalhamento constrúıda com as 5 novas direções obtidas pela ACP, resolvemos utili-

zar as coordenadas das séries de parasitemia neste novo espaço como matriz de entrada

3Este conjunto de 13 parâmetros é formado pelos 9 do conjunto MOL acrescidos de: posição do
máximo global, posição do 1º máximo, rugosidade do log(par+1) e inclinação máximo-mı́nimo.
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Figura 3.5 Matriz de espalhamento para as 5 novas componentes selecionadas na tabela 3.1.

para uma técnica de Análise de Cluster denominada agrupamento superparamagnético

(do inglês, Superparamagnetic Clustering - SPC), que será discutido em detalhes ainda

neste caṕıtulo. Ao coletarmos e compararmos os resultados deste estudo (ACP seguida

pela técnica de agrupamento superparamagnético) e os resultados de uma terceira análise,

na qual utilizamos a mesma técnica de agrupamento com os 13 parâmetros iniciais para

classificar os 79 pacientes, observamos a existência de uma equivalência entre ambos. Ou

seja, os grupos obtidos através da redução do espaço de parâmetros (ACP) seguida pelo

agrupamento superparamagnético (SPC) neste novo espaço são praticamente os mesmos

daqueles obtidos pela utilização direta da técnica SPC no conjunto de dados original.

Considerando o aumento no tempo necessário para a análise dos resultados quando com-

binamos ACP e SPC e a dificuldade de se entender o significado de cada nova direção

(que são combinações lineares dos parâmetros originais) tão necessária para entendermos

as diferenças existentes entre os grupos, conclúımos que o caminho ACP+SPC não traz

grandes benef́ıcios sobre o uso direto da técnica de agrupamento superparamagnético no

conjunto original dos dados, que foi adotada então nos estudos seguintes onde busca-

mos classificar os diferentes padrões de parasitemia observados nas séries temporais dos

pacientes do nosso banco de dados.
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3.2.2 Análise de Cluster

As técnicas de Análise de Cluster são utilizadas quando o pesquisador pretende detec-

tar a presença de grupos de elementos com caracteŕısticas homogêneas em um determi-

nado conjunto de dados [46]. A identificação destes grupos é feita a partir da distribuição

dos objetos em um espaço p-dimensional (denominado espaço de parâmetros), onde p é

o número de parâmetros (propriedades) que caracterizam as similaridades e dissimilari-

dades dos mesmos. As regiões de maior densidade de pontos e menor distância relativa

entre os objetos definem o tamanho dos grupos de elementos semelhantes entre si. Ou

seja, a divisão de N objetos em M grupos é definida de maneira tal que “os pontos que

pertencem ao mesmo grupo são mais similares em comparação aos pontos localizados em

grupos diferentes” [51]. Estas técnicas têm sido aplicadas em diversas áreas de pesquisa,

como por exemplo, em análises regionais - classificando as cidades em tipologias baseadas

em fatores demográficos e fiscais, em psicologia - classificando os indiv́ıduos em tipos de

personalidade, e em pesquisa de mercado - classificando os consumidores em segmentos

de acordo com os produtos utilizados.

As técnicas de agrupamento presumem que a similaridade entre dois pontos (objetos)

é uma função decrescente da distância mútua entre ambos no espaço de parâmetros, sendo

que esta distância (como veremos mais adiante - equação 3.26) depende da diferença entre

as coordenadas de cada ponto neste espaço. Isso quer dizer que quanto menor a distância

entre dois pontos no espaço de parâmetros, maior a similaridade entre eles. Entretanto, é

necessário definir a medida de similaridade de forma mais abrangente, que seja aplicável

às situações em que se pretente avaliar a similaridade entre mais de dois elementos que

possam vir a pertencer a um mesmo grupo. Ou seja, é preciso definir uma medida de

similaridade aplicável aos grupos de “muitos corpos”. Uma possibilidade é considerar que

o centro de massa de um determinado grupo de pontos seja representativo para todos

os pontos que o compõem. Sendo assim, um determinado ponto será agregado a este

cluster dependendo da distância entre ele e o centro de massa do grupo. Os métodos

de agrupamento deste tipo são chamados de paramétricos, já que as estruturas de

grupos são delineadas tomando por base certo parâmetro que é utilizado como medida

de similaridade entre um ponto e todos os outros que formam o grupo. A principal

desvantagem destas técnicas é a necessidade de se conhecer previamente a estrutura de
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grupos para poder definir a medida de similaridade, ou seja, é preciso que o investigador

possua algum conhecimento a priori sobre o conjunto de dados que está analisando, pois

sem este conhecimento a definição incorreta da medida pode levar a um resultado errado

ou induzir enganos [51].

Nos casos em que não existe nenhum conhecimento prévio sobre os dados, deve-se

fazer uso dos métodos de agrupamento não-paramétricos, nos quais a divisão de N

objetos em M grupos é feita da seguinte maneira [51]: “Os pontos que definem um

cluster localizam-se em regiões conectadas do espaço nas quais a densidade de pontos é

relativamente alta; dois clusters são separados por uma região na qual a densidade de

pontos é relativamente baixa”. Ou seja, os objetos similares estão próximos uns dos outros

no espaço p-dimensional, e irão constituir uma região de alta densidade. Já os objetos

não-semelhantes (ou pouco similares) estão distantes uns dos outros, e separados por

regiões de baixa densidade. Desta forma, podemos dizer que os métodos de agrupamento

não-paramétricos utilizam critérios locais para decidir se pontos vizinhos pertencem ou

não ao mesmo grupo.

Sistemas de spins são um exemplo clássico de sistemas de muitos corpos. Nestes

sistemas, as interações locais entre os spins podem fazer emergir comportamentos de

grupos [51], que surgem quando um determinado conjunto de spins está fortemente cor-

relacionado. Neste caso, a função de correlação spin-spin pode ser entendida como uma

medida de similaridade, haja vista que ela é uma propriedade inerente ao comportamento

de grupo. Esta propriedade é bem significativa para os spins localizados numa região de

tamanho ξD, onde ξ é o comprimento de correlação. Pensando desta forma, Blatt e

colaboradores [1] desenvolveram uma técnica que utiliza o modelo de Potts inomogêneo

como método de agrupamento não-paramétrico (ou não-supervisionado). Esta técnica,

chamada de agrupamento superparamagnético, ou SPC (Superparamagnetic Clustering

technique), foi aplicada com sucesso em diversos estudos de agrupamentos de dados,

incluindo em análises de cunho biológico relativos à expressão gênica [52].

3.3 TÉCNICA DE AGRUPAMENTO SUPERPARAMAGNÉTICO

A técnica de agrupamento superparamagnético não-supervisionado permite classificar

N objetos mapeando cada um deles em um spin do modelo de Potts ferromagnético e
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estudando os grupos de spins correlacionados na fase superparamagnética [1,53]. A idéia

básica do método é estudar o comportamento deste sistema no intevalo de temperatura

no qual ele sofra uma transição de 1ª ordem entre as fases ferromagnética (ordenada), em

que todos os spins estão num mesmo estado e formam um único cluster, e a paramagnética

(desordenada), onde os spins estão alinhados independentemente entre si, passando pela

fase superparamagnética. Nesta fase ocorre a formação de grupos de spins correlacionados

em diferentes estados. A região de interesse, para fins de agrupamento, é justamente a

fase superparamagnética, pois é nesta fase que os spins que interagem mais fortemente se

alinham, definindo grupos. Ou seja, o mapeamento spin-objeto permite que, ao identificar

os grupos de spins correlacionados, o pesquisador identifique os objetos agrupados através

de uma técnica não-supervisionada.

Todavia, para que este sistema passe por uma transição de 1ª ordem, é preciso que

ele seja descrito pelo modelo de Potts inomogêneo, com número de estados acesśıveis

ao sistema (q) maior ou igual a 10. Utilizando-se o método de simulação Monte Carlo,

em particular o algoritmo Swendsen-Wang, calcula-se a magnetização m do sistema e a

correlação cij de cada par de spin si e sj em cada uma das M configurações (amostras) do

sistema geradas em cada temperatura T pertencente ao intervalo escolhido. Para cada

temperatura T , calculam-se as médias termodinâmicas de m e cij e a susceptibilidade

magnética χ, que mede as flutuações na magnetização total do sistema em relação à

media. O gráfico da susceptibilidade magnética em função da temperatura permite iden-

tificar as transições de fase do sistema, e consequentemente o intervalo de temperatura

correspondente à fase superparamagnética. Já a média termodinâmica de cij permite

calcular a função de correlação Gij, quantidade esta que irá definir se os pares de spins

si e sj irão pertencer ou não ao mesmo grupo.

Antes de prosseguirmos com a apresentação da técnica de agrupamento superpara-

magnético, vamos introduzir alguns conceitos básicos do Modelo de Potts e dos métodos

de simulação Monte Carlo, que são a base do alicerce teórico do método.

3.3.1 O Modelo de Potts

Os modelos magnéticos usuais que consideraremos aqui são do tipo regular, com

N (LD) spins, associando-se cada spin a um śıtio da rede D-dimensional. Quando o
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(a) (b)

Figura 3.6 Spins em uma rede quadrada: (a) modelo de Ising; (b) modelo de Potts de 8
estados.

sistema magnético é descrito pelo modelo de Ising, os spins podem estar em apenas 2

estados, geralmente convencionados “para cima” e “para baixo”, como mostra a figura

3.6(a). Estes estados são representados numericamente pelos valores si = ±1 (+1 (↑)

e -1 (↓)), respectivamente. No caso do sistema ser descrito pelo modelo de Potts, o

número de estados acesśıveis para cada spin é maior que 2, o que significa dizer que

existem q > 2 estados acesśıveis aos spins. Estes q estados podem ser representados como

diferentes direções de alinhamento para os spins numa rede, como ilustra a figura 3.6(b).

Numericamente, os valores atribúıdos aos spins do modelo de Potts são convencionados

como si = 1, 2, . . ., q. Na realidade, o modelo de Ising nada mais é que um caso particular

do modelo de Potts, que neste caso assume q = 2.

Os spins de um magneto real interagem uns com os outros através de interações de

troca ou interações do tipo RKKY. O modelo de Ising descreve esta interação incluindo

termos proporcionais ao produto sisj no Hamiltoniano do sistema:

H(S) =
∑

〈i,j〉

−Jij(sisj), (3.9)
onde 〈i, j〉 representa o par de spins vizinhos e Jij é a constante de interação4 entre os

spins si e sj . A equação 3.9 descreve um sistema magnético em um campo externo nulo.

Já no modelo de Potts, também com campo externo nulo, as interações entre os spins são

4Na equação 3.9, o Jij substitui o termo (Es −Et), a diferença entre os autovalores do Hamiltoniano
de um sistema nos estados sigleto (s) e tripleto (t), o qual inclui apenas interações eletrostáticas. Esta
diferença de energias é a fonte dominante das interações magnéticas [54].
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definidas de maneira que o Hamiltoniano do sistema é dado por:

H(S) =
∑

〈i,j〉

Jij(1 − δsisj
), (3.10)

onde δsisj
é o delta de Kronecker para o par 〈si, sj〉, ou seja, se si = sj (mesmo estado),

δsisj
= 1 e a contribuição deste par para o Hamiltoniano do sistema é igual a zero.

No caso de si 6= sj (estados diferentes), δsi,sj
= 0 e a contribuição deste par para o

Hamiltoniano é igual ao próprio valor da interação entre eles (Jij). O modelo de Potts

é dito homogêneo quando a constante de interação Jij é igual para todos os pares; no

entanto, se estas interações variam entre os pares de spins o modelo é dito inomogêneo.

Sistemas magnéticos descritos pelo modelo de Ising ou de Potts homogêneo ou ino-

mogêneo com dimensionalidade D ≥ 3, ou seja, acima da dimensão cŕıtica inferior5 (dL),

exibem a fase ferromagnética (spins ordenados) em regime de baixas temperaturas. A

principal diferença entre estes modelos é que nos modelos de Ising e Potts homogêneo,

à medida que a temperatura aumenta, o parâmetro de ordem do sistema (m) sofre uma

transição de fase cont́ınua (2ª ordem) na temperatura cŕıtica Tc, passando da fase fer-

romagnética para a paramagnética (spins desordenados). Já no modelo de Potts ino-

mogêneo o parâmetro de ordem sofre uma transição de fase de 1a ordem, pois os spins

formam “grãos magnéticos” [53], de modo que os que pertencem ao mesmo grão inte-

ragem mais fortemente entre si do que com os que pertencem a grãos diferentes. A

presença destes grãos faz com que o aumento gradual da temperatura leve o sistema a

passar por uma fase intermediária entre a ferromagnética e a paramagnética, a fase su-

perparamagnética. Nela, os grãos fortemente acoplados ficam alinhados, cada um na

sua respectiva fase ferromagnética, aumentando assim as flutuações na magnetização do

sistema e resultando numa descontinuidade na sua 1a derivada. A presença da fase su-

perparamagnética é que torna interessante usar o modelo de Potts inomogêneo na técnica

de agrupamento não-supervisionado.

O cálculo da magnetização e da função de correlação spin-spin são de grande im-

5A dimensão cŕıtica inferior é um valor limite para a dimensão da rede acima do qual o sistema pode
exibir diferentes fases. Para modelos cujo parâmetro de ordem é discreto (por exemplo, Ising e Potts),
dL = 1; para modelos com parâmetro de ordem cont́ınuo (modelo XY ou Heisenberg), dL = 2 [55].
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portância no estudo de sistemas magnéticos, pois as médias termodinâmicas destas duas

quantidades refletem as propriedades de ordenamento do sistema [53]. Relembrando cer-

tos conceitos da Mecânica Estat́ıstica, sabemos que o cálculo da média termodinâmica

de qualquer quantidade f́ısica deve levar em conta todas as configurações posśıveis do

sistema. Assim, a média termodinâmica de um observável genérico A é definida por:

〈A〉 =
∑

S

ASPS, (3.11)
onde AS é o valor da quantidade f́ısica A numa dada configuração S (S = {si}

N
i=1) do

sistema, enquanto PS é o fator de Boltzmann desta configuração6:

PS =
exp{−HS

T
}

∑

S exp{−HS

T
}
, (3.12)

na qual HS é o Hamiltoniano do sistema na configuração S.

O cálculo da média termodinâmica em alguns poucos casos pode ser realizado analiti-

camente, utilizando métodos aproximados (tipo Campo Médio) ou através de simulações

computacionais, ou seja, realizando o cálculo numérico das médias [53]. No entanto, o

cálculo das médias termodinâmicas torna-se impraticável nos casos em que o número N

de elementos (spins) que constituem um sistema é muito maior que 1, pois o número total

de configurações acesśıveis a este sistema cresce exponencialmente com N (mais preci-

samente, com qN). Tomando como exemplo um sistema magnético de Ising, o número

total de configurações acesśıveis é igual a 2N e caso a rede possua apenas 25 spins (rede

5 × 5), existem 33.554.432 configurações posśıveis. Nos casos em que há um número

muito grande de configurações, o método Monte Carlo é ideal para calcular as médias

termodinâmicas das quantidades f́ısicas de interesse.

3.3.2 Método Monte Carlo

O método de simulação Monte Carlo simplifica o cálculo das médias termodinâmicas

da seguinte maneira: ao invés de levar em conta todas as configurações posśıveis do

6Na realidade, a temperatura T da equação 3.12 deve ser substitúıda por β−1 (β = 1

kT
) para corrigir

a dimensionalidade da referida equação. Na equação 3.12, a temperatura está em unidades de energia
([J]), ou seja, dizer que o sistema encontra-se em T = 2.0, por exemplo, significa que β−1 = 2.0 [56].
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sistema na equação 3.11, considera apenas um subconjunto M dentro das qN configurações

acesśıveis. Contudo, para que se obtenha uma boa estimativa de 〈A〉 utilizando apenas

uma fração das qN configurações, o subconjunto M deve ser formado pelas configurações

mais importantes, que são as configurações de equiĺıbrio do sistema.

Um sistema em equiĺıbrio passa a maior parte do tempo em um pequeno subconjunto

de estados nos quais a energia é mı́nima, e tanto a energia interna quanto outras propri-

edades do sistema variam dentro de um intervalo estreito de valores [56]. Sendo assim,

as configurações de equiĺıbrio são as mais prováveis de acontecer, pois seus respectivos

pesos de Boltzmann são elevados, contribuindo mais no cálculo da média termodinâmica

(ver equações 3.11 e 3.12). Sendo assim, a média termodinâmica de um observável A é

estimada pela quantidade AM (denominada estimador), onde [56]:

〈A〉 ≈ AM =
1

M

M
∑

i

A(Si), (3.13)
sendo que as M configurações utilizadas na equação 3.13 (S1, S2, S3, ... , SM) são geradas

através de processos Markovianos, com cada nova configuração constrúıda a partir da

configuração anterior do sistema. Existem muitos algoritmos que dão origem a uma

sequência Markoviana, sendo o algoritmo Metropolis, introduzido por Nicolas Metropolis

e seus colaboradores em 1953 [56,57], o mais famoso e o utilizado com maior frequência.

Através deste algoritmo, cada nova configuração Sν é gerada a partir da configuração

anterior Sµ mudando o estado de um único spin por vez, e este procedimento é o que

define um passo Monte Carlo (ou “passo de tempo”). A probabilidade de aceitar a nova

configuração, P (Sµ → Sν), é definida por:

P (Sµ → Sν) =











exp{−β(ESν
− ESµ

)} , se ESν
> ESµ

;

1 , se ESν
6 ESµ

,
(3.14)

onde ESν
e ESµ

são as energias do sistema na configuração final (Sν) e inicial (Sµ),

respectivamente, e β = 1
kT

, sendo k a constante de Boltzmann. De acordo com a equação3.14, a nova configuração será aceita se a energia de Sν for maior que a do estado Sµ. Caso

isto não ocorra, ou seja, se ESν
> ESµ

, a nova configuração será aceita com probabilidade
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Figura 3.7 Śıtio do spin si (listrado) e sua respectiva vizinhnaça (cinza) numa rede quadrada.

P (Sµ → Sν) proporcional ao fator de Boltzmann, conforme a equação 3.14. Em outras

palavras, se ESν
> ESµ

, sorteia-se um número aleatório r, e a nova configuração com

energia maior que a anterior só será aceita se r < P (Sµ → Sν).

Podemos exemplificar a utilização deste algoritmo para um sistema magnético de Ising

bidimensional, composto por N spins, cada um ocupando um único śıtio de uma rede

quadrada e inicialmente com igual probabilidade de ter seu valor de spin +1 ou -1. Vamos

considerar também que a interação Jij é igual a J para todos os pares de spins vizinhos,

e que a vizinhança de cada spin si abrange apenas os spins localizados imediatamente

acima, abaixo, à direita e à esquerda dele, como mostra a figura 3.7. Assim, a equação3.9 pode ser reescrita como:

H = −J
∑

j v.p. de si

sisj, com i = 1, 2, . . . , N , (3.15)
onde

∑

j v.p. de si
indica que a soma deve ser feita somente para os j vizinhos próximos de

si. A variação da energia do sistema ao passar da configuração Sµ para a configuração

Sν é dada por:

△E = ESν
− ESµ

= −J
∑

j v.p. de si

sν
i s

ν
j + J

∑

j v.p. de si

sµ
i sµ

j

= −J
∑

j v.p. de si

(sν
i s

ν
j − sµ

i s
µ
j ), (3.16)

onde sν
i é o estado do spin si na configuração Sν . No caso particular do modelo de Ising

bidimensional, a mudança de estado de um spin em cada passo Monte Carlo é tal que
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(a) (b)

Figura 3.8 Cı́rculos pretos ⇒ s = −1; ćırculos brancos ⇒ s = 1. (a) Configuração inicial Sµ.
(b) Configuração final Sν .

sµ
i = −sν

i para o spin invertido, enquanto seus vizinhos e os demais spins permancem no

mesmo estado, ou seja, sµ
j = sν

j para qualquer spin da vizinhança. Nestas condições, a

equação 3.16 pode ser reescrita da seguinte forma:

ESν
− ESµ

= −J
∑

j v.p. de si

sν
j (s

ν
i + sν

i )

= −2Jsν
i

∑

j v.p. de si

sν
j . (3.17)

Ainda no caso do modelo de Ising bidimensional, se a configuração inicial Sµ é igual

a da figura 3.8(a), de forma que o spin localizado no śıtio central esteja no estado sµ
i e

que os seus 4 vizinhos estejam no estado −sµ
i , a variação de energia na passagem para a

nova configuração Sν representada na figura 3.8(b) é dada por:

△E = −2J(−sµ
i )

∑

j v.p. de si

sν
j

= 2Jsµ
i ((−sµ

i ) + (−sµ
i ) + (−sµ

i ) + (−sµ
i )) = −8Jsµ

i . (3.18)
No exemplo da figura 3.8, sµ

i = 1, então △E = −8J e, já que a energia no novo estado

é menor que a energia no estado anterior (△E ≤ 0), a configuração Sν será aceita com

probabilidade igual a 1. No entanto, se tivéssemos a situação inversa, ou seja, a passagem

do estado Sν (sν
i = −1 e sν

j = −1) para o estado Sµ (sµ
i = 1 e sµ

j = −1), o gasto de
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energia seria igual a 8J , e a configuração Sµ só seria aceita se o número aleatório r fosse

menor que P (Sν → Sµ) dada pela equação 3.14.
Para garantir que as M configurações consideradas no cálculo da equação 3.13 sejam

configurações de equiĺıbrio, é imprescind́ıvel determinar o tempo de equiĺıbrio (ou

termalização) do sistema, que nada mais é que o número de configurações que precisam

ser geradas7 para que o sistema saia do seu estado inicial e atinja um estado em que as

flutuações das quantidades f́ısicas são mı́nimas, ou seja, estado de equiĺıbrio. Somente

as configurações geradas após a termalização do sistema devem ser levadas em conta no

cálculo da média termodinâmica, partindo do pressuposto que, atingido o equiĺıbrio, o

sistema permanece nele até o fim da simulação [56].

Uma das maneiras de se determinar o tempo de termalização do sistema é através da

análise da evolução temporal do valor de alguma quantidade f́ısica de interesse em função

do número de passos Monte Carlo. No caso dos sistemas magnéticos, esta quantidade

pode ser a magnetização média por spin ou a energia média por spin. No caso do modelo

de Ising, a magnetização média por spin numa certa configuração S é dada por:

m(S) =
1

N

N
∑

i=1

si. (3.19)
Na figura 3.9 apresentamos o gráfico da magnetização média por spin em função do

número de passos Monte Carlo por spin da rede8, para o modelo de Ising bidimensional

simulado numa rede de tamanho 100 × 100. O sistema atinge o equiĺıbrio aproximada-

mente após 1000 passos de Monte Carlo/spin, pois é a partir deste ponto que as flutuações

da magnetização são pequenas e giram em torno de um valor médio (entre 0,8 e 0,9).

É posśıvel que durante a evolução do sistema numa dada simulação, este fique preso

em regiões metaestáveis do espaço de estados, que são regiões de mı́nimos locais de ener-

gia, nas quais as quantidades f́ısicas também flutuam em torno de valores constantes,

confundindo assim este estado com o estado de equiĺıbrio. Para evitar este tipo de pro-

blema, é recomendável comparar o tempo de termalização de pelo menos duas simulações

do mesmo sistema numa mesma temperatura, partindo de configurações iniciais diferen-

7Leia-se: número de passos Monte Carlo que precisam ser executados.
8Um passo Monte Carlo por spin equivale a uma “varredura” na rede; do inglês, sweep.
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Figura 3.9 Tempo de equiĺıbio de uma simulação do modelo de Ising em uma rede 100× 100.

tes9. Caso o tempo de equiĺıbrio seja aproximadamente o mesmo nas duas simulações,

podemos concluir que este é, de fato, o mı́nimo de passos necessário para que o sistema

alcance o equiĺıbrio [56]. Caso contrário, é posśıvel que uma das simulações tenha atingido

um estado metaestável.

Além do tempo de termalização, o tempo de correlação τ também desempenha um

importante papel nas simulações Monte Carlo. O tempo τ é definido como o “intervalo

de tempo” necessário gerar duas configurações descorrelacionadas uma da outra [56]. Na

realidade, uma boa estimativa da média termodinâmica de uma quantidade genérica A é

obtida quando as configurações utilizadas no cálculo de 〈AM〉 são independentes entre si.

Por exemplo, supondo que as medidas da magnetização de um sistema sejam realizadas a

cada passo de Monte Carlo a fim de se calcular a quantidade 〈mM 〉, se as configurações são

geradas pelo algoritmo Metropolis, a diferença entre uma medida e outra será em módulo

igual a 1, tendo em vista que o algoritmo inverte a orientação de um único spin por vez.

Desta maneira, a média termodinâmica está sendo estimada por meio de configurações

fortemente correlacionadas, e caso a primeira medida seja obtida em uma configuração

de não-equiĺıbrio, as demais medidas serão semelhantes a ela, levando a uma estimativa

9Uma destas configurações inicias pode ser gerada para T = 0 (todos os spins para cima ou todos
para baixo) enquanto a outra pode ser criada para T = ∞ (distribuição aleatória dos estados ± 1); outra
possibilidade é gerar as duas configurações em T = ∞ utilizando diferentes sementes do mesmo gerador
de número aleatório.
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errônea da média termodinâmica de A.

O tempo de correlação pode ser calculado através de diferentes métodos. No caso

particular da simulação do modelo de Ising em duas dimensões através do algoritmo

de Metropolis, considera-se que o tempo de correlação é equivalente ao tempo de terma-

lização pelo simples fato que duas configurações de equilibrio são mais semelhantes do que

uma configuração de equiĺıbrio e outra de não-equiĺıbio [56]. Esta estimativa de τ é boa

mas não muito rigorosa. Uma maneira mais rigorosa de obter esta quantidade é através

do cálculo da função de autocorrelação temporal de quantidades f́ısicas do sistema, que

no caso da magnetização é dada por:

χ(t) =

∫

dt′[m(t′) − 〈m〉][(m(t′ + t) − 〈m〉], (3.20)
onde χ(t) é a medida da autocorrelação da magnetização entre dois estados diferentes

separados entre si por um intervalo de tempo t, m(t) é a magnetização em t e 〈m〉 o valor

médio da mesma [56]. De acordo com a equação 3.20, se as flutuações da magnetização

dos dois estados ocorrem na mesma direção, o produto dos termos resultará em um

valor positivo, indicando que os estados estão correlacionados. Caso contrário, o produto

resultará em um valor negativo. Ao integrar através do tempo, os estados inicial e final

estarão correlacionados enquanto χ(t) tiver um valor não-nulo, pois quando for zero (ou

muito próximo de zero) ambos os estados são considerados independentes entre si.

Matematicamente, a autocorelação no modelo magnético mencionado tem um decai-

mento exponencial no tempo dado por:

χ(t) = e−
t
τ , (3.21)

ou seja, o tempo de correlação é o tempo de escala t́ıpico (t = τ) no qual a autocorrelação

entre dois estados cai por um fator de 1
e do seu valor inicial. Por este motivo considera-se

que dois estados verdadeiramente independentes são obtidos após um intervalo de tempo

de 2τ . Por exemplo, se τ for da ordem de 100 passos Monte Carlo por śıtio, por precaução

consideramos que as configurações são independentes depois de 200 passos Monte Carlo.

Uma quantidade importante no estudo de transição de fase é o comprimento de
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(a) (b)

Figura 3.10 Configuração dos spins em uma rede quadrada (Ising) em T > 0 (a) logo abaixo
de Tc e (b) logo acima de Tc.

correlação ξ que mede o tamanho médio dos grupos de spins vizinhos que se encontram

num determinado estado (alinhados). No caso do modelo de Ising bidimensional, se

considerarmos que ξ mede o tamanho dos grupos de spins vizinhos que estão no estado

−1, então ξ = 0 se todos os spins estiverem no estado +1 em T = 0. No entanto, à medida

que T aumenta, alguns spins da rede passam para o estado −1 e pouco a pouco os grupos

de spins no estado −1 vão se formando, como mostra a figura 3.10(a). Consequentemente,

ξ passa a ser finito e positivo, até que na temperatura cŕıtica, Tc, o tamanho médio dos

grupos torna-se equiparável ao tamanho da rede L (já que o sistema é finito10). É neste

ponto em que ocorre que a transição de fase no sistema pois, se ligarmos todos os spins

vizinhos que estão no estado −1, é posśıvel conectar um spin no estado −1 localizado na

base da rede com um spin de estado −1 localizado no topo, como mostra a figura 3.10(b).

É por este motivo que observa-se um pico (no caso de sistemas finitos) na curva de curva

de ξ × T quando T = Tc. O comportamento de ξ em função de T nas proximidades da

temperatura cŕıtica é dado pela expressão:

ξ ∽ (|
T − Tc

Tc

|)−υ, (3.22)
onde υ é o expoente cŕıtico, cujo valor para um dado modelo de spins depende apenas da

dimensionalidade da rede.

10Seria uma divergência para o tamanho infinito no caso do sistema ser infinito.
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Assim como ξ, o tempo de correlação τ também diverge nas proximidades da tem-

peratura cŕıtica. Isto porque a probabilidade de inverter a orientação de um dado spin

pertencente ao grupo de spins no mesmo estado é pequena, e consequentemente ocorre um

aumento no intervalo de tempo necessário para se obter duas configurações independentes

entre si. A divergência de τ perto da temperatura cŕıtica é dada por [56]:

τ ∽ (|
T − Tc

Tc

|)−zυ, (3.23)
na qual z é o expoente dinâmico, cujo valor depende do algoritmo utilizado na simulação.

Em 1996 Nightingale e Blöte [56,58] obtiveram o valor 2,1665 ± 0,0012 para o expoente

dinâmico z do algoritmo de Metropolis para o modelo de Ising em 2D, indicando que o

algoŕıtimo Metropolis não seria o mais indicado para se estudar sistemas em temperaturas

próximas à da transição de fase. Na realidade, o algoritmo Metropolis fornece bons

resultados quando os sistemas são simulados em regimes de temperatura fora da região

de transição de fase. Na vizinhança da temperatura cŕıtica, os algoritmos de inversão

de grupos (cluster-flipping algoritms) são os mais eficientes, pois, ao invés de mudar a

direção ou sentido de apenas 1 spin por vez, todos os spins pertencentes ao mesmo grupo

têm sua direção ou sentido modificados em um único passo de Monte Carlo [56], tornando

a simulação mais rápida e mais confiável nas vizinhanças da criticalidade. O algoritmo

Wolff e o Swendsen-Wang são exemplos deste tipo de algoritmo.

O algoritmo proposto por Ulli Wolff em 1989 [56, 59] tem como ponto de partida a

construção de grupos de spins orientados na mesma direção. No caso do modelo de Ising

em 2D, estes grupos são obtidos da seguinte forma: dada uma configuração inicial Sµ, um

spin si é escolhido aleatoriamente na rede, e em seguida os grupos são formados conec-

tando o spin si aos vizinhos próximos que estiverem no mesmo estado com probabilidade

Pcon dada por:

Pcon = 1 − e−2βJ , (3.24)
onde o termo 2J do expoente está relacionado à contribuição de cada par de spin na
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spin sorteado

(a) (b)

Figura 3.11 Exemplo de um passo Monte Carlo pelo algoritmo Wolff numa simulação do
Modelo de Ising bidimensional: (a) em destaque, o grupo de spins no estado -1, conectados
entre si numa dada configuração inicial Sµ do sistema; (b) inversão da orientação do grupo de
spins conectados após 1 passo Monte Carlo, gerando a configuração final Sν .

variação da energia do sistema na passagem de uma configuração antiga para uma nova11.

Os vizinhos dos vizinhos do spin si que estejam no mesmo estado de si também serão

conectados ao grupo com a mesma probabilidade Pcon até que seja feita a varredura

completa de toda a rede, como ilustra a figura 3.11(a). Como a conexão entre spins no

mesmo estado será definida com probabilidade Pcon, nem todos os pares de spins vizinhos

no mesmo estado serão conectados. Finalizada a varredura, o grupo de spins conectados

deverá ser invertido por inteiro, dando origem à nova configuração Sν , como ilustrado na

figura 3.11(b). Este procedimento define 1 passo Monte Carlo, e é então repetido M vezes,

a fim de se calcular a quantidade 〈AM〉 através da equação 3.13. Pelo fato do tamanho

médio dos grupos ser da ordem de L na vizinhança da temperatura cŕıtica, o número

de spins invertidos em cada passo de tempo torna-se elevado, agilizando a execução da

simulação.

Para T > Tc a distribuição dos estados dos spins é absolutamente aleatória e conse-

quentemente não existe direção preferencial de alinhamento. Neste caso, a probabilidade

que dois spins vizinhos no mesmo estado estejam conectados um ao outro é muito pe-

quena, o que faz com que o tamanho médio dos grupos seja da ordem de um único spin

11Na referência [56] o leitor encontrará uma discussão detalhada sobre esta equação para Pcon.
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da rede. Ou seja, é muito provável que na passagem da configuração Sµ para Sν ape-

nas um spin seja invertido, da mesma maneira como acontece no algoritmo Metropolis,

mostrando que existe uma equivalência entre os dois algoritmos nos regimes de alta tem-

peratura. Pelo fato do algoritmo Wolff gastar um certo tempo analisando a vizinhança

do spin sorteado, o algoritmo Metropolis torna-se mais eficiente nos casos de T > Tc [56].

A equivalência entre o algoŕıtimo Wolff e o algoŕıtimo Metropolis também é observada

para T < Tc. As configurações de equiĺıbrio nos regimes de baixa temperatura são tais

que a grande maioria dos spins está orientada na mesma direção (apontando para cima

ou para baixo) e constituem um cluster percolante12. Uma pequena fração destes spins

aponta no sentido contrário da maioria, representando um rúıdo na rede. Ao sorteamos

aleatoriamente um spin, a probalidade de que ele e seus vizinhos (e os vizinhos dos

vizinhos) estejam no mesmo estado e que se estabeleça uma conexão entre eles é alta,

permitindo assim a formação de um grupo grande de spins que, pelo algoritmo Wolff,

serão invertidos num único passo Monte Carlo. Desta forma, os spins que antes eram

considerados rúıdo (e apontavam no sentido contrário ao da maioria) passam a fazer

parte do cluster percolante, enquanto os spins não-conectados ao grande grupo passam

então a constituir o rúıdo (apontando no sentido contrário ao da maioria). A equivalência

entre os algoritmos Wolff e o Metrópolis está no fato de que a atualização na rede para

o cluster percolante e rúıdo que ocorre após 1 passo Monte Carlo pelo algoritmo Wolff é

equivalente à atualização que ocorre após N passos Monte Carlo (1 varredura na rede)

pelo algoritmo Metropolis. Levando-se em conta, novamente, a fácil implementação do

algoritmo Metropolis (frente ao algoritmo Wolff), a adoção do mesmo é mais apropriada

nas simulações do modelo de Ising nos regimes de T < Tc. Desta análise fica claro

que os dois algoritmos possuem intervalos de temperatura espećıficos nos quais eles são

extremamente eficientes e que a combinação dos dois algoritmos permite estudar sistemas

em qualquer intervalo de temperatura de forma otimizada. Contudo, outros algoritmos

mais eficientes surgiram posteriormente para as simulações do modelo de Ising, que são

aplicáveis também para outros modelos de sistemas magnéticos. Citamos como exemplo

o algoritmo Swendsen-Wang, proposto por Robert H. Swendsen e Jian-Sheng Wang em

12Chama-se de cluster percolante o grupo de spins conectados cujo tamanho é da ordem do tamanho
da rede, de maneira tal que pelo menos 1 dos spins da base e 1 dos spins do topo da rede pertencem ao
mesmo grupo (ver figura 3.10(b)).
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1987 [56, 60]. Este algoritmo é muito semelhante ao algoritmo Wolff13 mas possui duas

diferenças básicas: ao invés de formar apenas 1 único grupo de spins conectados a partir

de um spin selecionado ao acaso (como faz o algoritmo Wolff), o algoritmo Swendsen-

Wang divide a rede em vários grupos de spins, conectando todos os pares de spins vizinhos

que estejam no mesmo estado com probabilidade Pcon [56] dada pela equação 3.24. A

segunda diferença é que na passagem de uma configuração para outra, ao invés de inverter

apenas 1 grupo em cada passo Monte Carlo, cada grupo tem probabilidade14 igual a 1
2

de ser invertido ou não. Ou seja, a decisão de se inverter ou não o grupo é tomada

individualmente para cada cluster através do sorteio de um número aleatório y que é

comparado a esta probabilidade15.

Fora da região cŕıtica, o algoritmo Swendsen-Wang é equivalente ao algoritmo Wolff e

consequentemente equivalente ao algoritmo Metropolis. Em T < Tc, como a maioria dos

spins está no mesmo estado e conectados entre si formando um único grupo, este será

invertido, em média, a cada dois passos de tempo. Caso os grupos não sejam invertidos,

teremos uma configuração semelhante à inicial a cada dois passos, que é exatamente o

que acontece com o algoritmo Wolff. Esta semelhança entre estes algoritmos também é

observada para T > Tc: pelo fato dos grupos serem, em média, constitúıdos por apenas

1 spin pelo algoritmo Swendsen-Wang, todos eles terão probabilidade igual a 1
2

de serem

invertidos em um único passo Monte Carlo que atualiza toda a rede. Neste caso, a confi-

guração obtida será equivalente à do algoritmo de Wolff (e consequentemente, Metropolis)

após uma varredura da rede. O fato do algoritmo Metropolis ser o menos complexo em

relação aos demais justifica que o mesmo seja usado fora da criticalidade. Na região

cŕıtica, o algoritmo Wolff é adotado com maior frequência pelo fato de ser mais simples

de ser implementado do que o Swendsen-Wang.

As simulações Monte Carlo para o modelo de Potts são realizadas da mesma maneira

que as do modelo de Ising16, com a diferença que o sorteio dos novos estados dos spins17

13Na realidade, o algoritmo Wolff tem como inspiração o algoritmo Swendsen-Wang, que por sua vez,
se inspiraram nos trabalhos de Fortuit e Kasteleyn (1972) e Coniglio e Klein (1980).

14Esta probabilidade é igual a 1

2
no caso espećıfico do modelo de Ising.

15Se y < 0, 5, inverte-se o grupo; se y ≥ 5, o grupo permanece no mesmo estado.
16O fato de utilizarmos o modelo de Ising para descrever em detalhes o funcionamento de 3 diferentes

algoritmos de Monte Carlo está relacionado à simplicidade do referido modelo, permitindo explicar os
métodos de uma maneira mais simples.

17Ou dos grupos de spins, no caso dos algoritmos de inversão de cluster.
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envolve mais de dois estados posśıveis. Assim como no modelo de Ising, a eficiência da

simulação depende substancialmente do algoritmo escolhido para tal fim.

Iniciando pelo algoritmo Metropolis, os passos são exatamente iguais aos descritos

anteriormente: escolhemos aleatoriamente um spin na rede; sorteamos um novo estado

para o spin dentre as q − 1 possibilidades dispońıveis; aceitamos a nova configuração

com probabilidade igual a 1 se △E ≤ 0 e igual a e−β△E caso contrário. Nos regimes de

alta temperatura, a probabilidade de aceitar uma nova configuração do sistema é igual a

(ou muito próximo de) 1 já que β é muito pequeno, o que leva o algoritmo Metropolis a

encontrar rapidamente as configurações de equiĺıbrio e estados descorrelacionados. Já nos

regimes de baixa temperatura, a eficiência do algoritmo Metropolis cai consideravelmente.

Quanto mais baixa a temperatura, mais e mais spins deverão estar no mesmo estado que

seus vizinhos, formando domı́nios de spins. Se a simulação é feita invertendo-se um único

spin por vez, o sistema levará muito tempo para que as configurações de equiĺıbrio sejam

obtidas. Por exemplo, para o modelo de Potts com q = 20 e uma configuração tal que

o spin si tem seus 4 vizinhos próximos em estados diferentes, existirão 16 possibilidades

(com probabilidade igual a 1 de serem aceitas pelo fato de não provocarem mudanças na

energia do sistema) de que na passagem da configuração Sµ para a configuração Sν o si

continue em um estado diferente dos seus vizinhos, contra apenas 4 possibilidades de que

si seja igual a seus vizinhos. Sendo assim, o sistema gasta em média 20/4 = 5 passos

para encontrar um dos 4 estados desejáveis. De maneira oposta, se o spin si estiver em

um estado igual ao de pelo menos 1 dos seus vizinhos, a probabilidade de aceitar uma

das 16 configurações é menor que 1 devido ao custo associado à excitação da rede (se a

temperatura é muito baixa, esta probabilidade torna-se muito pequena). Ou seja, uma

média de 16 a cada 20 novas configurações serão rejeitadas, contribuindo para um alto

custo computacional da simulação. Neste caso, é fácil perceber que quanto maior o valor

de q, menor a eficiência do algoritmo Metropolis em regimes de baixa temperatura. Nas

proximidades da temperatura de transição, o fato do tempo de correlação ser proporcional

a Lz também impõe limitações para a eficiência do algoritmo Metropolis. Schülke e

Zheng [56, 61] obtiveram z = 2, 198 ± 0, 008 para o modelo de Potts bidimensional com

q = 3, o qual é comparável ao coeficiente dinâmico z do modelo de Ising bidimensional.

Sendo assim, a solução para simular o modelo de Potts em torno da temperatura cŕıtica de
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forma otimizada é usar algoritmos de inversão de cluster. No algoritmo Wolff, a diferença

entre o modelo de Ising e o de Potts é que neste último os pares de spins vizinhos vão

sendo conectados entre si com Pcon = 1 − e−βJ (que é diferente da equação 3.24 por um

fator de 2 no expoente, devido a contribuição de cada par de spins na variação da energia

do sistema na passagem de uma configuração para outra - ver referência [56]), e o grupo

de spins conectados passará para um novo estado a ser sorteado dentre os q−1 possiveis.

Usando o algoritmo de Wolff, Coddington e Baillie [56, 62] obtiveram z = 0, 60 ± 0, 02

para o modelo de Potts com q = 3 em duas dimensões, que é consideravelmente menor

que o coeficiente dinâmico obtido com o algoritmo Metropolis para este mesmo problema,

mostrando que a simulação do modelo de Potts com o algoŕıtmo de Wolff é mais rápida na

criticalidade e leva a resultados mais confiáveis. Na realidade, os algoritmos de inversão de

cluster de um modo geral são ideais para trabalhar na criticalidade, tanto para o modelo

de Ising quanto para o modelo de Potts. Contudo, a escolha do algoritmo a ser utilizado,

seja ele Wolff, Swendsen-Wang ou algum outro, depende muito das propriedades f́ısicas

do modelo que se pretende investigar [56].

3.3.3 Utilizando a técnica SPC para o agrupamento de dados

Como dissemos anteriormente, as técnicas de agrupamento tem como objetivo prin-

cipal classficar N objetos em grupos, nos quais os elementos tem forte correlação entre

si. Mapeando os objetos em spins do modelo de Potts (q ≥ 10) e analisando os grupos

obtidos na fase superparamagnética, conforme sugerido por Domany e colaboradores, é

posśıvel classificar os objetos através de uma técnica não supervisionada, que hoje é conhe-

cida como técnica de agrupamento superparamagnético (SPC). No algoritmo proposto

por Domany e colaboradores [1] em 1996, eles adotaram o algoritmo Swendsen-Wang

para gerar as sequências Markovianas por ser o mais adequado para se trabalhar na fase

superparamagnética de um modelo de Potts com q ≥ 10 [53].

Na seção 3.3.1 vimos que a caracteŕıstica inomogênea do modelo de Potts se manifesta

na interação variável entre os diferentes pares de spins; no algoritmo de agrupamento

superparamagnético (SPC), a interação Jij entre os spins si e sj é definida como [53]:
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Jij =
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2a2 } , se si e sj são vizinhos entre si;

0 , em outros casos,
(3.25)

onde dij é a distância Euclideana entre os spins si e sj num espaço de parâmetros p-

dimensional, a é o comprimento de escala local e K̂ é o número médio de vizinhos dos

spins. O comprimento de escala local a no espaço de parâmetros nada mais é que a média

de todas as distâncias dij neste espaço entre os pares de spins vizinhos si e sj . A distância

Euclideana entre os spins si e sj no espaço de parâmetros é dada pela equação

dij =

√

√

√

√

p
∑

k=1

(xik − xjk)2, (3.26)
onde xik e xjk são os valores das k-ésimas coordenadas (parâmetros) dos spins si e sj ,

respectivamente, no espaço de p dimensões. Definida desta maneira, a distância dij in-

troduz um caráter fortemente inomogêneo ao modelo de Potts: spins vizinhos localizados

em uma região de alta densidade de pontos (mais próximos) no espaço de parâmetros

interagem com maior intensidade em comparação aos spins vizinhos que estão em regiões

de baixa densidade (menor proximidade). Além disso, a interação Jij entre pares de spins

não-vizinhos é nula.

Como no mapeamento não há estrutura de rede, a vizinhança de cada spin, neste caso,

é definida pelo valor K de vizinhança mútua. De acordo com este critério, para que

os spins si e sj sejam considerados vizinhos é necessário que o spin si seja um dos K spins

mais próximos do spin sj e o spin sj deve ser um dos K spins mais próximos do spin si. O

valor ideal de K deve ser tal que todos os spins estejam conectados entre si, no entanto,

como este valor cresce com a dimensionalidade do conjunto de dados, recomenda-se fixar

K = 10 para D > 100 [53]. A estratégia de considerar apenas a interação entre os pares

de spins vizinhos reduz o custo computacional para o cálculo do Hamiltoniano do sistema.

Neste trabalho utilizamos o software da técnica de agrupamento superparamagnético

desenvolvido no grupo do Prof. Eytan Domany, que nos cedeu o direito de uso do mesmo.

Para dar ińıcio à simulação, é necessário definir o valor de 5 parâmetros do programa:

a) o intervalo de temperatura que o modelo de Potts será simulado (△T ); b) o valor K

de vizinhança mútua; c) o número de estados q acesśıveis aos spins do modelo de Potts
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(lembrando que ele deve ser ≥ 10); d) o número de configurações a serem geradas pelo

algoritmo de Swendsen-Wang (Swendsen-Wang Steps - SWC); e) a fração dos passos

Monte Carlo que serão descartados para efeito de termalização do sistema (Swendsen-

Wang Fraction - SWF). A matriz de entrada que contém as informações dos objetos a

serem classificados deve ser constrúıda organizando nas linhas os objetos (no nosso caso,

os pacientes) e nas colunas os valores dos p parâmetros sob os quais eles são caracterizados.

Esta matriz de entrada permite calcular os diferentes dij, e consequentemente os

valores da interação Jij (equação 3.25) entre os spins vizinhos. A simulação do sistema

em cada valor de T é realizada através da seguinte rotina:

1. Gera-se a configuração inicial do sistema atribuindo valores aleatórios para o estado

q de cada spin (objeto);

2. Atribuem-se as conexões entre os spins vizinhos si e sj que estão no mesmo estado,

com probabilidade Pcon definida como:

Pcon = 1 − exp{
Jij

T
δSiSj}. (3.27)

3. Identificam-se os grupos de spins conectados;

4. Para cada cluster identificado, muda-se o estado do grupo sorteando-se um novo

valor entre os (q − 1) posśıveis. Um passo Monte Carlo corresponde a todo proce-

dimento que leva (ou não) à mudança dos estados dos spins dos grupos;

5. Repete-se os passos 2 a 4 caso o número de configurações a serem geradas para

efeito de termalização não tenha sido atingido (SWF);

6. Calculam-se as quantidades f́ısicas de interesse na nova configuração do sistema:

magnetização mS e correlação cij entre os pares de spins vizinhos, utilizando:

m(S) =
qNmax(S)

− N

(q − 1)N
(3.28)

e
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cij =











1 , se os spins si e sj estão no mesmo estado;

0 , se os spins si e sj estão em estados diferentes.
(3.29)

7. Caso o número SWC ainda não tenha sido atingido, retornar para o passo 2. Caso

contrário, calcular:

a) susceptibilidade magnética:

χ =
N

T
(〈m2〉 − 〈m〉2); (3.30)

b) função de correlação Gij entre os spins si e sj:

Gij =
(q − 1)Cij + 1

q
, (3.31)

onde Cij é a média termodinâmica de cij .

Ao término da simulação para cada temperatura T , o valor médio da função de cor-

relação Gij é utilizado para obter a classificação dos objetos em grupos. Isto é feito da

seguinte forma [53]:

1. Conectam-se os pares de vizinhos si e sj cuja função de correlação é maior que 0,5;

2. Conecta-se cada spin si ao seu vizinho de maior correlação, permitindo, desta forma,

que os spins eventualmente não conectados a nenhum grupo no passo anterior sejam

capturados por algum dos grupos formados previamente.

Estabelecidas as ligações dos passos 1 e 2, os grupos de spins conectados fornecem o

agrupamento dos objetos em clusters em cada temperatura T . O fluxograma da figura

3.12 resume esquematicamente todos os passos do algoritmo descritos acima.

Escolha dos parâmetros da simulação

Para utilizar o software é necessário fornecer 5 valores de parâmetros: intervalo de

temperatura no qual o sistema magnético será simulado (△T ), valor da vizinhança mútua

(K), número de estados acesśıveis ao spin (q), número de passos Monte Carlo (SWC) e
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atribuir ligacoes entre pares de gerar a configuracao inicial
conspins vizinhos atraves do P

obter a classificacao dos 
objetos em grupos

identificar os grupos de spins
conectados e atribuir novos
estados (novas configuracoes)

termodinamicas das quantidades
de interesse: <m> e C     ij

calcular as medias realizar M medidas da
magnetizacao e da correlacao 
entre pares de spins vizinhos

gerar novas configuracoes ate
que o sistema entre em 
equilibrio

correlacao G     ij

magnetica    e a funcao deχ
calcular a susceptibilidade

Figura 3.12 Fluxograma do algoŕıtimo do SPC

fração dos passos Monte Carlo a ser descartado para termalização (SWF). A escolha

destes parâmetros deve ser feita através de testes, cujo objetivo principal é encontrar os

valores mais adequados para se obter uma curva de susceptibilidade cujas transições de

fase do sistema sejam identificadas com clareza. Ou seja, os valores de △T , K, q, SWC

e SWF devem ser tais que o pico e o decaimento abrupto observados na curva de χ × T

sejam bem definidos.

A menos da escolha do intervalo de temperatura, os testes para K, q, SWC ou SWF

são realizados fixando o valor das outras 3 variáves. Ao realizar o 1º teste, o intervalo de

temperatura será escolhido aleatoriamente (geralmente entre 0 e 0,6). Ao obter a curva

de susceptibilidade, observa-se se este intervalo de temperatura escolhido abrange as 2

transições de fase do sistema, ou seja, se podemos identificar Tfs que define a transição

da fase ferromagnética para a superparamagnética, e Tsp que define a transição da fase

superparamagnética para a paramagnética.

Teste K: A figura 3.13 mostra um teste para o valor de K numa análise de um dado

conjunto de objetos18, cujo valor varia entre entre 5 e 11 e as demais variáveis foram

mantidas fixas (q = 10, SWC = 50000 e SWF = 0,8). Nas curvas obtidas com K ≥ 7,

a fase superparamagnética do sistema está bem demarcada, pois tanto o pico quando

o decaimento da susceptibilidade estão bem definidos. Já para K = 5 observamos um

pico definido, mas o mesmo não pode ser dito quanto ao decaimento da susceptibilidade.

18Não especificamos este conjunto de dados pois os mesmos estão sendo utilizados apenas para exem-
plificar as escolhas de K, q, SWC e SWF.
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Figura 3.13 Análise dos diferentes comportamentos de χ × T quando variamos o valor da
vizinhança: K = 5 (preto), 7 (vermelho), 9 (verde) e 11 (azul). No caso, escolhemos K = 7
como o valor mais adequado para a simulação.

Neste caso, consideramos K = 7 o valor mais adequado por fornecer uma curva cujo pico

é mais elevado em relação aos demais, o que sugere uma transição mais robusta entre as

fases ferromagnética e superparamagnética.

Teste q: Segundo Domany e colaboradores, mudanças no valor de q não interferem

no número de grupos formados em uma simulação [53]. No entanto, influenciam no

comportamento das curvas da susceptibilidade e nas temperaturas em que as transições

de fase acontecem [53]. A figura 3.14 mostra os testes realizados para a variável q, na

qual o valor q = 10 se mostra mais adequado: o pico da curva é mais elevado e o intervalo

que o sistema permanece na fase superparamagnética é mais longo.

Testes SWC e SWF: Tanto a análise do comportamento da susceptibilidade em

função de T para o SWC quanto para o SWF, como mostram as figuras 3.15 e 3.16,

indicam que ambos exercem influência na quantidade de flutuações da curva da suscepti-

bilidade magnética. Conforme discutido anteriormente, o baixo número de flutuações na

curva de χ × T indica que as configurações que estão sendo utilizadas para o cálculo das

médias termodinâmicas são boas amostragens dos estados do sistema em equiĺıbrio. Do

ponto de vista f́ısico, a presença de muitas oscilações indicam que as configurações utiliza-
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Figura 3.14 Análise dos diferentes comportamentos de χ × T quando variamos o número de
estados: q = 10 (preto), 20 (vermelho), 30 (verde) e 40 (azul). No caso, escolhemos q = 10
como o valor mais adequado para a simulação.
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Figura 3.15 Análise dos diferentes comportamentos de χ × T quando variamos o valor do
número de passos de Monte Carlo: SWC = 10000 (preto), 20000 (vermelho) e SWC = 50000
(verde). Escolhemos SWC = 50000 como o valor mais adequado para a simulação.
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Figura 3.16 Análise dos diferentes comportamentos de χ × T quando variamos a fração de
passos de Monte Carlo necessária para termalização: SWF = 0,4 (preto), 0,6 (vermelho) e 0,8
(verde). Escolhemos SWF = 0,8 como o valor mais adequado para a simulação.

das no cálculo da média termodinâmica não correspondem às configurações de equiĺıbrio,

haja vista que, fora do equiĺıbrio as variações nas quantidades f́ısicas são grandes, en-

quanto que no equiĺıbrio suas variações ocorrem dentro de um intervalo estreito e em

torno de um valor médio. Sendo assim, as figuras 3.15 e 3.16 mostram que os valores

mais adequados para SWC e SWF são 50000 e 0,8, respectivamente.

Ao escolhermos SWF = 0,8, estamos descartando 20% das configurações para efeito

de termalização do sistema, ou seja, 10000 passos de Monte Carlo se SWC = 50000. Para

saber se esta quantidade é suficiente para equilibrar o sistema, realizamos uma análise

mais detalhada que, de acordo com a figura 3.17, indica que a curva de susceptibilidade

obtida com SWC = 10000 (3.17(a)) apresenta menos flutuações em relação à de SWC =

1000 (figura 3.17(b)) e 100 (3.17(c)). Este comportamento sugere que 10000 passos de

Monte Carlo são suficientes para compensar a termalização do sistema.

É certo que quanto maior o número de passos Monte Carlo, maior o número de confi-

gurações utilizadas nos cálculos das médias termodinâmicas e consequentemente maior a

confiabilidade dos resultados obtidos na simulação. Por outro lado, o aumento do SWC

também eleva o tempo da simulação. Por este motivo, deve haver um compromisso entre
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Figura 3.17 Comparações entre curvas de χ × T para SWC (a) 10000, (b) 1000 e (c) 100.
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Figura 3.18 Tamanho dos 6 maiores clusters em função da temperatura. As linhas cheias
representam os grupos: Cluster 0 (preto), 1 (vermelho), 2 (verde), 3 (azul), 4 (amarelo), 5
(marrom). A linha tracejada é a susceptibilidade magnética do sistema, multiplicada por um
fator de 10000.

a confiabilidade do resultado e o tempo gasto na simulação, ou seja, o SWC deve ser

suficientemente grande para gerar uma quantidade razoável de configurações do sistema

e suficientemente pequeno para reduzir o custo computacional.

Escolha de T : No intervalo de temperatura em que o sistema encontra-se na fase

superparamagnética ([Tfs, Tsp]) existem várias subfases nas quais os spins exibem dife-

rentes formas de organização. Ao aumentar a temperatura do sistema a partir da 1ª
separação que ocorre, novos clusters vão surgindo enquanto outros vão sendo desfeitos,

de tal maneira que diferentes valores de T levam a diferentes partições no sistema, e

consequentemente, diferentes formas de classificar os objetos.

As diferentes subfases são facilmente percebidas no gráfico da figura 3.18, que mostra

o comportamento dos seis maiores clusters19 em função da temperatura (em linha cheia).

O algoŕıtimo do SPC constrói os grupos de spins conectados ao término da simulação para

cada passo de temperatura, ligando pares de spins vizinhos cuja correlação é maior que

0,5. Com isso, cada spin (em cada temperatura) recebe um rótulo que identifica o grupo ao

qual pertence, de acordo com o tamanho dos mesmos, ou seja, os pacientes que pertencem

19Subentenda “tamanho do cluster” como o número de pacientes classificados no grupo.



3.3 TÉCNICA DE AGRUPAMENTO SUPERPARAMAGNÉTICO 83

ao maior grupo, chamado de Cluster 0 recebem o rótulo 0; os pacientes que pertencem ao

segundo maior grupo recebem o rótulo 1 e assim por diante. Estes rótulos permitem que

seja feita a contagem do número de pacientes em cada cluster, possibilitando a construção

do gráfico do tamanho dos grupos em função da temperatura. Na figura 3.18, a linha

tracejada corresponde à curva de susceptibilidade em função da temperatura multiplicada

por um fator de 10000. A superposição destes dois tipos de informação na mesma figura

é feita para uma melhor análise do agrupamento em função da temperatura. Observa-se

que as linhas horizontais correspondentes aos diferentes clusters se quebram sempre que

ocorre a passagem de uma subfase para outra, dando origem a degraus, indicados pelas

setas na figura 3.18. Os degraus como o indicado pela seta inclinada de nº 1 indicam

tanto a redução do tamanho do grupo, causada pela perda de pacientes, quanto a sua

subdivisão em grupos menores. Ou seja, a cada temperatura analisada os clusters 0, 1, 2...

correspondem sempre aos maiores grupos em ordem decrescente. O que mostramos na

figura 3.18 pela seta de nº 1 é o comportamento do maior cluster, A0 quando aumentamos

a temperatura T , comportamento este observado também na subdivisão de outros grupos

subsequentes no dendograma. Já o comportamento indicado pela seta nº 2, indica que o

2º maior cluster para cada T pode aumentar de tamanho, como obsrvamos no dendograma

da figura 3.19.

Diante da diversidade de posśıveis partições no conjunto de dados, o pesquisador deve

se questionar sobre qual temperatura será mais adequada para a classificação. Domany

e colaboradores [53] sugerem que Tclass =
Tsp−Tfs

2
, mas, no nosso caso, observamos que

muitas vezes é necessário analisar as várias possibilidades. Sendo assim, escolhemos

diferentes valores de T e comparamos as classificações obtidas a fim de identificar a mais

importante ou mais significativa.

A construção de um dendograma auxilia na visualização da dinâmica das divisões e

subdivisões no conjunto de dados, pois mostra a hierarquia e a relação entre os grupos

formados em cada temperatura escolhida. É importante que as temperaturas escolhidas

para a análise e construção do dendograma estejam em regiões de estabilidade do sistema.

A estabilidade de um grupo é definida pelo intervalo de temperatura no qual o mesmo

permanece inalterado, ou seja, quanto maior este intervalo, maior será a estabilidade do

grupo. Neste sentido, as temperaturas escolhidas devem conter o maior número posśıvel
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de grupos estáveis.

Na figura 3.18, as setas verticais indicam as 4 temperaturas em que o sistema se mostra

mais estável, e na figura 3.19 apresentamos o dendograma obtido, indicando apenas os

clusters de tamanho igual ou maior a 4 (consideramos que grupos com menos de 4 objetos

são pequenos para representar o comportamento de um grupo). Nesta figura, usamos a

notação A0, A1 e A2 para indicar que a distribuição dos rótulos dos grupos em cada

temperatura ocorre em função do tamanho dos mesmos, e assim sendo, o A0 é sempre o

1º maior grupo, o A1 é sempre o segundo maior, o A2 é sempre o terceiro maior e assim por

diante. Uma vez obitido o dendograma, cabe ao pesquisador avaliar cuidadosamente os

grupos obtidos e verificar qual a classificação é mais adequada para responder a pergunta

feita sobre o conjunto de dados.

3.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS CLUSTERS

Vamos supor que estamos utilizando a técnica SPC para agrupar um conjunto de

cortes de carnes de diferentes animais, levando em conta as seguintes propriedades nutri-

cionais: valor calórico e quantidades (em mg) de prot́ıdios, glićıdios e liṕıdios presentes

em 100 gramas de alimento. Partindo de T = 0 (fase paramagnética), inicialmente todos

os itens pertencem ao mesmo grupo, mas as estruturas de grupos começam a surgir à

medida que a temperatura aumenta. É posśıvel que na passagem de uma temperatura

Ti para outra Tf mais elevada, um grupo antes formado por diferentes tipos de carnes se

subdivida em três novos grupos: um de carne bovina, um de carne de frango e o terceiro

de carne súına, como ilustra a figura 3.20. Suponha agora que queiramos saber quais os

fatores (ou parâmetros) que influenciaram esta subdivisão; ou melhor, sob que aspectos

nutricionais as carnes bovina, de frango e súına apresentam caracteŕısticas distintas. Na

realidade, esta pergunta deve ser reformulada procurando identificar os parâmetros que

influenciam na subdivisão de um grupo numa dada temperatura em novos grupo numa

temperatura posterior. A resposta a esta pergunta pode ser obtida pelo teste Kruskal-

Wallis, um teste de hipótese não-paramétrico que identifica se existem ou não diferenças

entre 2 ou mais grupos em relação a um ou mais parâmetros. Utilizando como exemplo

a separação das carnes de boi, de frango e de porco na passagem de Ti para Tf , este teste

permite identificar os parâmetros para os quais existem diferenças entre os grupos, e es-
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Figura 3.20 Exemplo de uma classificação de alimentos

tes parâmetros são então identificados como os que influenciam na subdivisão do grupo

anterior.

3.4.1 O Teste Estat́ıstico Kruskal-Wallis

A hipótese que dois ou mais grupos possuem caracteŕısticas diferentes em relação a uma

ou mais propriedades pode ser testada por meio das técnicas de inferência estat́ıstica20,

que se subdividem em duas classes [63]:

1. Paramétrica: que utiliza valores como média, desvio padrão, variância, etc... de

um determinado parâmetro para testar a similaridade/dissimilaridade entre grupos;

2. Não-paramétrica: que faz uso de quantidades que emergem indiretamente dos

valores das propriedades dos elementos de cada grupo, obtidas através do ordena-

mento dos mesmos.

Para que os testes paramétricos, tais como o Teste “t”de Student ou o Teste do

Coeficiente de Variação, possam ser aplicados, é necessário que as amostras obedeçam

uma série de condições, como por exemplo, terem sido extráıdas de populações cuja

distribuição de frequências é normal21 [63]. Os testes não-paramétricos, pelo contrário,

podem ser aplicados nos casos em que as amostras foram extráıdas de populações que

20A inferência estat́ıstica é um dos ramos da Estat́ıstica possibilita o pesquisador a testar hipóteses
sobre semelhanças ou diferenças entre amostras (grupos).

21Gaussiana
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apresentam qualquer tipo de distribuição [64]. Além da possibilidade de serem aplicadas

em qualquer conjunto de amostras, os testes não paramétricos têm outras vantagem sobre

os paramétricos: são desnecessárias as manipulações aritméticas (soma, multiplicação,

divisão, etc...) para o cálculo de média, desvio padrão, etc..., que em algumas situações

provocam distorções nos dados22 e geram dúvidas com relação à validade dos resultados

[63].

O teste Mann-Whitney (ou teste Wilcoxon) é um tipo de teste não-paramétrico apli-

cado quando se deseja identificar as diferenças existentes entre dois grupos em relação

a um determinado conjunto de p parâmetros. Já o teste Kruskal-Wallis estende este

problema de comparação de dois grupos para um caso mais geral, permitindo comparar

simultaneamente 2 grupos ou mais. O teste Kruskal-Wallis verifica a hipótese de que

todas as k amostras são idênticas (H0) contra a hipótese de que pelo menos uma das

populações apresenta valores diferentes (sejam eles menores ou maiores) em relação a

algum parâmetro (H1) [64]. Para isso, os elementos de cada grupo recebem posições ou

escores23 para cada parâmetro, ordenando os valores do menor para o maior. Em seguida,

calcula-se o valor médio dos escores de cada grupo em relação a cada parâmetro, a fim

de testar a hipótese H0 contra H1.

Para facilitar a compreensão desta técnica, vamos utilizar como exemplo a suposta

sudivisão do grupo das carnes da figura 3.20. Na tabela 3.2 apresentamos os valores dos

4 parâmetros de todos os itens, cujos escores serão atribúıdos da seguinte maneira:

1. O menor dos N valores fica na posição 1 (recebe escore = 1); o segundo menor

fica na posição 2 (escore = 2) e assim sucessivamente, até que o valor mais elevado

receba o escore N ;

2. Caso haja repetição de valores (em relação ao mesmo parâmetro), o escore de cada

valor repetido será igual ao escore médio destes valores caso não houvesse repetições.

Por exemplo, na tabela 3.3 mostramos as quantidades de glićıdios em 100 gramas

de 8 cortes diferentes de frango. Dos 8 valores, 2 deles têm repetição (1,14 para

moela e peito sem osso). Ao invés de receberem escores 4 e 5, recebem o valor

médio destes valores: 4,5.

22Casos em que os valores não são propriamente numéricos.
23Do inglês, ranks.
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ALIMENTOS KCAL PROTÍDIOS GLICÍDIOS LIPÍDIOS

Carne de boi
Carne magra crua, moida (hamburger) 256 27,73 0,00 15,30
Carne magra, gre- 250 25,93 0,00 15,48
lhada (hamburger) 196 12,57 0,00 15,83
Coração cozido 175 28,79 0,42 5,62
Costela s/osso cozida 353 23,14 0,00 28,20
Dobradinha (tripa) crua 98 14,56 0,00 3,95
F́ıgado cozido 161 24,38 3,41 4,89
Filé mignon cozido 235 27,19 0,00 13,15
Lingua cozida 283 22,11 0,33 20,74
Lombo cozido 250 30,68 0,00 13,16
Peito c/gordura cozido 358 23,53 0,00 28,50
Peito s/gordura cozido 222 31,52 0,00 9,70

Carne de frango
Carne s/osso, s/pele, cozida 219 30,57 1,69 9,72
Coração cozido 185 26,41 0,10 7,92
Coxa s/osso, s/pele, cozida 218 28,18 1,10 10,30
F́ıgado cozido 157 24,36 0,88 5,45
Miudos cozidos (cabidela) 277 32,54 4,35 13,46
Moela cozida 153 27,15 1,14 3,66
Peito s/osso, s/pele, cozido 187 33,44 1,14 4,71
Pescoço s/osso, s/pele, cozido 229 26,87 1,77 11,88

Carne de porco
Carne moida cozida 2,65 23,55 0,00 18,19
Carne de costela, sem osso, assada 370 24,26 0,00 29,58
Cérebro cozido 118 17,27 1,33 4,36
Coração cozido 148 23,60 0,40 5,05
F́ıgado cozido 165 26,02 3,76 4,40
Lombo fresco 145 19,02 0,76 7,18
Orelha cozida 166 15,95 0,20 10,80
Presunto regular assado 178 22,62 0,00 9,02
Presunto magro, assado, sem osso 145 20,93 1,50 5,53
Rabo, sem osso, cozido 396 17,00 0,00 35,80
Rim cozido 151 25,40 0,00 4,70

Tabela 3.2 Tabela dos valores dos parâmetros dos itens dos grupos da carne de boi, de frango
e de porco, submetidos ao teste Kruskal-Wallis com o objetivo testar H0 (que pressupõe que
todas as amostras são iguais) contra H1 (que pressupõe que pelomenos um dos grupos apresenta
caracteŕıstica(s) diferentes dos demais).
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Carne Glićıdios Escore (sequencial) Escore (com repetições)
Carne s/osso, s/pele, cozida 1,69 6 6

Coração cozido 0,10 1 1
Coxa s/osso, s/pele, cozida 1,10 3 3

F́ıgado cozido 0,88 2 2
Miudos cozidos (cabidela) 4,35 8 8

Moela cozida 1,14 4 4,5
Peito s/osso, s/pele, cozido 1,14 5 4,5

Pescoço s/osso, s/pele, cozido 1,77 7 7

Tabela 3.3 Exemplo de atribuição de escores para o teste estat́ıstico Kruskal-Wallis

Em seguida, calcula-se o escore médio de cada grupo em relação a cada parâmetro:

Rgj =

ng
∑

i=1

R(Xij), (3.32)
onde Rgj é a média do j-ésimo parâmetro para o grupo g, R(Xij) é o escore do i -ésimo

elemento do grupo g em relação ao j -ésimo parâmetro e ng é o número de elementos

do grupo. De posse de todos os valores Rgj , calcula-se o χ2 (leia-se “chi-quadrado”24)

para cada parâmetro, sendo esta a quantidade estat́ıstica que mede o quanto o escore Rgj

de todos os grupos difere do escore médio dos N objetos, dado por R̄. Ou seja, se há

concordância entre os valores dos N elementos, a diferença entre os Rgj e o R̄ é pequena,

e consequentemente o χ2
calc também é pequeno. Caso contrário, a diferença entre Rgj e R̄

é grande, elevando o valor do χ2.

Existe um conjunto finito de valores de χ2
calc para os quais a hipótese H0 é verdadeira.

A curva de distribuição amostral, ilustrada na figura 3.21, é uma curva de distribuição

teórica de frequência de valores que seria obtida caso fosse posśıvel calcular χ2 utilizando

todas as amostras posśıveis, de mesmo tamanho, extráıdas aleatoriamente de uma mesma

população [63]. Sobre o eixo x coloca-se os posśıveis valores χ2
calc para que H0 seja

verdadeira e no eixo y sua respectiva probabilidade de ocorrência. No entanto, dentro

deste conjunto de posśıveis valores de χ2
calc, existe um subconjunto de valores tal que,

sendo H0 uma hipótese verdadeira, a probabilidade de ocorrência de um valor igual ou

maior que ele é muito pequena. A este subconjunto de valores dá-se o nome de região de

24alguns livros chamam esta quantidade de H [63], outros de T [64]; contudo, para evitar confusões
de H com o H0 ou H1, ou T com o T de temperatura, adotamos a mesma notação do programa que
utilizamos para a realização dos testes estat́ısticos: χ2.
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Figura 3.21 Distribuição amostral.

rejeição, que fica localizada nas caudas da curva da distribuição amostral, limitada para

valores de χ2
calc cuja probabilidade de ocorrência é menor ou igual a α, como indica a a

área listrada na figura 3.21.

A obtenção de um valor de χ2
calc cuja probabilidade de ocorrência é pequena pode ser

decorrente de dois motivos: a) H0 é verdadeiramente falsa, ou seja, existem diferenças

entre as amostras testadas; b) H0 é verdadeira e decorrente de um evento raro, cuja

probabilidade de acontecer é igual a p, chamada de significância.

Os processos de tomada de decisão consideram primeira alternativa como a correta,

e sendo assim, rejeitamos H0 quando obtemos um valor de χ2
calc cuja probabilidade de

ocorrência p ≤ α. Entretanto, esta escolha envolve uma probabilidade p de se cometer um

erro ao rejeitar H0, pois existe uma probabilidade p 6= 0 que H0 seja, de fato, verdadeira.

Na verdade, α limita a probabilidade de se cometer um erro quando rejeitamos H0 em

favor de H1: quanto maior o valor de α, maior se torna a possibilidade de se cometer um

erro desta natureza. A este valor de α dá-se o nome ńıvel de significância.

Voltando à comparação dos alimentos, ao aplicarmos o teste Kruskal-Wallis entre os

três grupos B, C e D, cujos resultados estão na tabela 3.4, observamos que, a um ńıvel de

5%, os três tipos de carne apresentam caracteŕısticas distintas em relação à quantidade

de Prot́ıdeos e Glićıdios presentes em 100g e alimento. Isto porque a probabilidade

de ocorrência de χ2
calc iguais a 10,954 e 19,554 quando H0 é verdadeira é inferior a 0,05.

Neste caso, rejeitamos H0 em prol de H1, e consideramos que as quantidades de prot́ıdeos

e liṕıdeos influenciam na subdivisão das carnes quanto à sua origem.
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Nutrientes χ2
calc Significância Carnes - Escore médio

Boi Frango Porco
Kcal 5,323 0,070 20,00 16,50 11,27
Prot́ıdios 10,954 0,004 16,33 23,88 9,91
Glićıdios 10,554 0,005 11,04 23,88 15,68
Liṕıdios 2,805 0,246 19,33 12,88 14,64

Tabela 3.4 Teste estat́ısticos Kruskal-Wallis quanto ao valor nutritivo em termos de Kcal,
Prot́ıdios, Glićıdios e Lipidios encontrados nas carnes de boi, frango e porco. O χ2

calc dos
Prot́ıdios e Glićıdios possuem significância (probabilidade de ocorrência) menor que 5%, ńıvel
de significância adotado.

Figura 3.22 Exemplo do boxplot

3.4.2 Detectando outliers dentro de um cluster

Uma outra questão que se coloca quando analisamos o dendograma da figura 3.19

é sobre quais os fatores que levam à eliminação de 1 ou mais pacientes de um cluster

na passagem de uma temperatura para outra? A identificação de outliers, ou seja, de

objetos (no nosso caso, pacientes) que apesentam comportamentos diferentes em relação

ao grupo ajudam a responder este tipo de pergunta.

A análise do boxplot é um dos métodos de identificação de outliers. Por este método,

os valores dos parâmetros de cada objeto são distribúıdos em uma caixa, como mostra a

figura 3.22. A linha central, mais escura, é a mediana destes valores: acima dela temos

50% dos objetos cujos valores dos parâmetros são os mais elevados e abaixo dela os outros

50%, com os valores mais baixos. Os limites da caixa que definem o contorno vermelho

são chamados de (hinges) e limitam 25% dos valores mais elevados e mais baixos. Os

whiskers são as linhas mais extremas da caixa e completam o percentual de 50% acima e
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abaixo. A presença de outliers é marcada pelos ćırculos (◦) e asteriscos (∗) que aparecem

na figura 3.22. Os outliers marcados pelos ćırculos são valores são de 1,5 e 3 vezes

maior que valor do tamanho da caixa, limitada pelos hingles. Já os outliers marcados

pelos asteriscos são valores que superam a marca de 3 vezes o tamanho da caixa, e são

alternativamente denominados “extremos”.



CAṔITULO 4

RESULTADOS - CLASSIFICAÇÃO DOS 193

PACIENTES COM TRATAMENTO

Neste caṕıtulo apresentaremos os resultados obtidos quando utilizamos a técnica de

agrupamento superparamagnético para agrupar pacientes cujas séries temporais de para-

sitemia apresentam comportamentos semelhantes em relação a um determinado conjunto

de parâmetros que as caracterizam. Apesar de ao longo deste trabalho termos analisado

dois conjuntos distintos de pacientes, 79 não tratados e 193 tratados com diferentes pro-

tocolos e drogas, aqui reportaremos apenas os resultados relativos ao estudo do grupo de

pacientes tratados. A razão que nos motivou a optar por este formato de tese, é que a

análise de um único conjunto de pacientes já permite entender o papel dos parâmetros

adotados para a caracterizar as séries (reduzindo espaço de parâmetros das mesmas) e

a eficiência desta técnica em agrupar os pacientes cujos comportamentos das séries são

similares e que possuem correlação quanto às informações adicionais que dispomos sobre

os mesmos. Sendo assim optamos por apresentar a análise (mais complexa) dos grupos

obtidos entre os 193 pacientes tratados, cujos resultados, como veremos, são mais im-

pactantes, já que estas envolvem tanto as informações sobre sexo, raça, cepa e forma de

inoculação como informações sobre tratamentos e respostas a eles. Se fossemos apresentar

o estudo dos dois grupos teŕıamos que apresentar primeiro o dos pacientes não tratados e

depois dos tratados, o que implicaria em muita informação, sendo parte dela redundante.

Ao deixarmos os resultados relativos aos pacientes não tratados para serem reportados

em publicação futura, tornamos a leitura deste trabalho mais agradável e nos permitimos

apresentar as discussões dos resultados do grupo de pacientes tratados de forma mais

detalhada.

No estudo do conjunto de 193 pacientes submetidos a diferentes protocolos de trata-

mento e drogas utilizamos os dois conjuntos de parâmetros apresentados anteriormente,

MOL e MOL+5 (ver tabela 4.1), para caracterizar as séries temporais e obter a separação

93
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Parâmetros
Código Descrição

M
o
li
n
e
a
u
x

IncInicial Inclinação inicial
Log(par+1)1ºMáxLoc Log(pararasitemia+1) do 1º máximo local
NTML Número total de máximos locais
IncMáxLoc Inclinação dos máximos locais
MG Média geométrica dos intervalos entre

máximos locais consecutivos
DesvPad Desvio padrão do log dos intervalos entre

máximos locais consecutivos
Prop1ª Proporção de observações positivas

na 1ª metade da série
Prop2ª Proporção de observações positivas

na 2ª metade da série

ÚltDia Último dia de parasitemia positiva

M
o
l+

5

9 parâmetros acima (Molineaux) acrescidos de:
Pos1ºMáx Posição do 1º máximo da série
PosMáxGlo Posição do máximo global
Log(par+1)MáxGlo Log(par+1) do máximo global
IncMáxMı́n Inclincação máximo-mı́nim
IncMáxSec Inclincação dos máximos secundários

(sem considerar o 1º máximo)

Tabela 4.1 Tabela resumo dos 2 conjuntos de parâmetros utilizados na caracterização das
séries temporais de parasitemia.

em grupos de acordo com as similaridades no comportamentos de suas séries. Uma vez

obtidas as duas classificações, definimos os grupos significativos para cada temperatura

analisada e realizamos a análise de cada um deles levando em conta a existência ou não

de correlação quanto às outras informações que temos sobre estes pacientes e que não

foram levadas em conta na separação dos grupos. Como veremos mais adiante, este

procedimento difere do adotado em outras aplicações desta técnica. No estudo da clas-

sificação de pontos distribúıdos em 2D e na classificação de flores (ver referência [53])

analisam-se os grupos obtidos numa única temperatura previamente definida, e no estudo

de expressão gênica em tecidos (referências [52] e [65]) os grupos são escolhidos com base

na estabilidade dos mesmos e na variação temporal da expressão gênica. Além disso, nas

duas classificações aqui apresentadas analisamos a existência ou não de outliers em cada

cluster significativo através do boxplot e para cada subdivisão de grupos utilizamos a

técnica Kruskal-Wallis para determinar os parâmetros relevantes para que tal subdivisão

ocorresse.

Dentre as informações utilizadas para analisar a correlação entre os pacientes de cada

grupo, consideramos as cepas inoculadas, rotas de contamianção, sexo e raça do paci-
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ML EL SC CL TH CO
80 65 35 6 2 1

Cepas WA SR V40G s/info
1 1 1 1

sangue picada esporozóıtos-inoc
Rota 117 68 8

masculino feminino s/ info
Sexo 163 27 3

negra branca s/ info
Raça 185 5 3

P. malariae P. ovale

Reinfecção 6 2

Tabela 4.2 Caracteŕısticas intŕınsecas dos 193 pacientes. Legenda das cepas: ML = McLendon;
EL = El Limon; SC = Santee Cooper; CL = Colombia; TH = Tailândia; CO = Costa; WA =
Walker; SR = So Rhode. Desconhecemos a origem da cepa V40G.

ente, etc., aos quais nos referiremos daqui por diante como caracteŕısticas intŕınsecas. A

tabela 4.2 resume estas informações sobre os 193 pacientes, já apresentadas no caṕıtulo

2. Além destas caracteŕısticas, adotamos os critérios da OMS para o uso de drogas anti-

maláricas (tabela 1.1) para diferenciar os protocolos adotados, ou seja, consideramos sub-

terapêuticos os protocolos cujas drogas foram utilizadas em dosagem ou sequência de

dias inferiores às recomendações da OMS e terapêuticos os protocolos em concordância

com tais recomendações. Os diferentes tipos de respostas parasitológicas dos 193 paci-

entes ao(s) tratamento(s) a que foram a submetidos também são levados em conta na

análise dos grupos, de acordo com os critérios discutidos em detalhes no caṕıtulo 1, a

saber, senśıvel (S), resistência do tipo I precoce e tardia e resitências do tipo II e III.

No CD em anexo apresentamos na pasta MOL+5 todas as tabelas com os dados utiliza-

dos na análise da classificação obtida a partir da caracterização das séries utilizando 14

parâmetros, bem como os resultados pertinentes a tal análise. Nas tabelas de tratamento

que constam no CD e nas que serão apresentadas no decorrer deste caṕıtulo adotamos o

código FC para falha na continuidade do tratamento, FD para falha na dosagem da droga

adotada (qualquer uma destas falhas resulta num protocolo subterapêutico) e T para o

tratamento terapêutico. Consideramos que cada intervalo de 7 dias entre as aplicações

das drogas demarcam um novo protocolo de tratamento, que nas tabelas estão separados

pelas linhas cont́ınuas; para cada novo protocolo o tipo de resposta parasitológica é ana-

lisada. Na coluna de observações, C-TE significa cura confirmada pelo teste estendido,
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C-TS cura confirmada pelo teste simplificado e CNC indica que a parasitemia que vai

a zero no final da série, por meio de tratamento, sem confirmação de cura; ZN-C(TE)

indica a que a parasitemia zera naturalmente e a cura é confirmada pelo teste teste es-

tendido, ZN-C(TS) indica cura natural confirmada pelo teste simplificado e ZN-CNC que

a parasitemia que vai a zero naturalmente, sem confirmação de cura.

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS 193 PACIENTES UTILIZANDO A TÉCNICA SPC E

O CONJUNTO MOL+5

4.1.1 Escolha dos parâmetros da simulação

Na figura 4.1 mostramos os resultados dos testes realizados para a escolha dos valores

mais adequados para os parâmetros da simulação do modelo de Potts inomogêneo (K, q,

SWC e SWF), conforme discutido na seção 3.3.3.

Nenhuma das curvas de susceptibilidade em função da temperatura obtidas nos testes

realizados para o parâmetro K (figura 4.1(a)) permite identificar claramente o intervalo em

que o sistema encontra-se na fase superparamagnética já que, após o pico que caracteriza

a transição da fase ferromagnética para superparamagnética, não se observa o decaimento

abrupto da susceptibilidade que caracteriza a transição da fase superparamagnética para

a paramagnética. Adotando o maior valor da susceptibilidade magnética no ponto de

transição (pico) como segundo critério de escolha, as curvas observadas para K = 9 e K

= 11 possuem valores máximos muito próximos. Comparando as divisões obtidas com K

= 9 e K = 11, optamos por K = 9 ao observarmos que este valor fornece mais divisões

estáveis do que para K = 11.

Já o teste para os valores do número de estados q (figura 4.1(b)) indica que q = 10 é o

valor mais adequado, pois sua curva tem um pico ligeiramente mais elevado e é mais larga

em relação às demais. Este comportamento para q = 10 sugere que o sistema permanece

na fase superparamagnética num intervalo de temperatura mais largo em relação aos

demais valores analisados, o que nos permite estudar mais subdivisões estáveis do sistema

nesta fase.

De acordo com os testes realizados para SWC e SWF (figuras 4.1(c) e 4.1(d), respec-

tivamente) escolhemos SWC = 50000 e SWF = 0,8, por fornecerem curvas de suscepti-

bilidade mais suaves, ou seja, com menos flutuações.
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Figura 4.1 Curvas da susceptibilidade em função da temperatura obtidas nos testes dos
parâmetros da simulação na classificação dos 193 pacientes com tratamento, utilizando o SPC
e o conjunto de parâmetros Molineaux+5 (a) variando K (mantendo q = 10, SWC = 50000 e
SWF = 0,8): 5 (preto), 7 (vermelho), 9 (verde), 11 (azul) e 13 (amarelo); (b) variando q (man-
tendo K = 9, SWC = 50000 e SWF = 0,8): 10 (preto), 20 (vermelho), 30 (verde) e 40 (azul);
(c) variando SWC (mantendo K = 9, q = 10 e SWF = 0,8): 10000 (preto), 20000 (vermelho) e
50000 (verde); (d) variando SWF (mantendo K = 9, q = 10 e SWC = 50000): 0,4 (preto), 0,6
(vermelho) e 0,8 (verde).
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Figura 4.2 Tamanho dos 6 maiores clusters (em cores e linha cheia) e susceptibilidade (roxo e
tracejado) em função da temperatura, obtidos na classificação dos 193 pacientes com tratamento
cujas séries foram caracterizadas pelo conjunto de parâmetros Molineaux+5, utilizando o SPC
como técnica de agrupamento (K = 9, q = 10, SWC = 50000 e SWF = 0,8). Cluster 0 (preto),
Cluster 1 (vermelho), Cluster 2 (verde), Cluster 3 (azul), Cluster 4 (amarelo) e Cluster 5
(marrom); susceptibilidade (tracejada). As setas indicam as temperaturas escolhidas para a
análise de grupos.

4.1.2 Escolha das temperaturas de classificação

A figura 4.2 mostra o comportamento do tamanho dos 6 maiores grupos em função

da temperatura. Levando em conta a estabilidade destes clusters, selecionamos 5 tem-

peraturas para a análise dos grupos: T1 = 0, 06, T2 = 0, 11, T3 = 0, 16, T4 = 0, 18 e

T5 = 0, 275. O dendograma da figura 4.3 mostra a estrutura de classificação dos pacien-

tes nas 5 temperaturas selecionadas, onde incluimos apenas os grupos com 4 pacientes ou

mais. Cada grupo que aparece no dendograma representa uma classe de pacientes com

uma ou mais caracteŕısticas conmuns, e a presença de vários grupos reflete a diversidade

de caracteŕısticas observadas no conjunto de 193 pacientes.

Na trabalho de Blatt e colaboradores [1] a melhor classificação é escolhida numa

temperatura da fase superparamagnética igual a Tclass =
Tfs+Tsp

2
, onde Tfs e Tsp são,

respectivamente, as temperaturas de transição das fase ferromagnética para a superpa-

ramagnética e da fase superparamagnética para a fase paramagnética. Em aplicações

desta técnica no estudo da expressão gênica em diferentes tecidos (ver por exemplo re-
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ú
m

ero
total

d
e

p
acien

tes
classifi

cad
os.

O
s

gru
p
os

estáveis
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ferências [52] e [65]) os grupos são escolhidos de acordo com sua estabilidade em função

da temperatura e/ou com seu significado biológico (no caso dos genes, são escolhidos os

grupos cuja variação da intensidade de expressão dos genes que o compõe está na es-

cala do ciclo celular). Como observamos na figura 4.1, no nosso caso, não seria posśıvel

identificar com exatidão o valor de Tclass (pois a curva de χ × T não permite identificar

univocamente Tsp). Mas certamente Tclass estaria entre T = 0,125 e T = 0,2. Como ve-

remos mais adiante, as classificações obtidas em T = 0,16 e T = 0,18 (compreendidas no

referido intervalo) claramente separam os pacientes em função do protocolo de tratamento

a que foram submetidos e da resposta parasitológica apresentada ao mesmo, agrupando

num mesmo cluster os pacientes que possuem caracteŕısticas semelhantes quanto a es-

tas informações. Entretanto, observamos que alguns grupos formados em temperaturas

menores e que são subdividos em grupos menores antes de alcançar T4 (e portanto desa-

parecem na nossa classificação) também são significativos, como é o caso dos grupos F1

e F2 em T1 = 0,06 e F3 em T2 = 0,11. Ou seja, estes grupos que em prinćıpio seriam des-

considerados, reúnem pacientes com grande correlação entre o padrão de parasitemia, as

caracteŕısticas intŕınsecas dos pacientes, o protocolo adotado e a resposta parasitológica,

e portanto não serão descartados e farão parte da nossa analise de grupos significativos.

Sendo assim, analisaremos em detalhes os grupos obtidos em T = 0,18 (cuja separação

mostra maior estabilidade) e os grupos relevantes (que permanecem ou não até T4) for-

mados em temperaturas mais baixas.

A análise dos grupos obtidos no dendograma será organizada de forma que para cada

temperatura vamos descrever as caracteŕısticas gerais de todos os grupos formados, fa-

zendo isto de forma resumida para os instáveis (grupos heterogêneos em relação a carac-

teŕısticas importantes e que sofrem subdivisões posteriores), marcados com fundo cinza

escuro na figura 4.3, e com mais detalhes para os grupos estáveis (grupos homogêneos

e que não são subdivididos), sendo estes últimos os que têm maior significado biológico

e aparecem na figura 4.3 com fundo cinza claro. No decorrer da análise, sublinhamos

os grupos que serão descritos em detalhes1. Para melhor compreensão sobre a escolha

1Embora somente os grupos estáveis sejam apresentados e discutidos em detalhes no corpo deste
caṕıtulo, apresentamos no CD em anexo todas as séries temporais de parasitemia e gametocitemia,
tabelas de tratamento, resultados de boxplot, resultados dos testes estat́ıtisticos entre amostras (Kruskal-
Wallis), tabelas de febre, infectividade e reinfecção, bem como os dados de todos os pacientes de todos
os grupos que aparecem no dendograma.
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Parâmetros χ2 Significância Escores dos grupos
(GL = 2) (p) F0 F1 F2

IncInicial 1,032 0,597 83,84 86,75 108,75
Log(par+1)1ºMáxLoc 5,157 0,076 85,38 32,25 101,50
NTML 8,020 0,018 83,66 56,50 146,13
IncMáxLoc 5,381 0,068 82,77 136,25 102,00
MG 18,167 0,000 81,01 165,00 143,75
DesvPad 15,851 0,000 83,83 33,00 163,00
Prop1ª 24,763 0,000 88,21 7,25 13,50
Prop2ª 22,097 0,000 88,06 21,00 5,50

ÚltDia 11,609 0,003 82,70 74,88 166,00
Pos1ºMáx 0,812 0,666 85,25 69,00 70,13
PosMáxGlo 6,083 0,048 84,16 132,88 49,88
Log(par+1)MáxGlo 4,564 0,102 85,52 33,88 94,25
IncMáxMı́n 14,556 0,001 87,70 22,00 19,00
IncMáxSec 2,601 0,272 83,69 122,00 79,50

Tabela 4.3 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F0, F1 e F2 em T1 =
0,06 para classificar 193 pacientes tratados, utilizando a técnica SPC e o conjunto parâmetros
Mol+5. As séries de parasitemia dos pacientes dos 3 grupos possuem caracteŕısticas distintas
em relação aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de
0,05.

das temperaturas de classificação, no final analisaremos qual seria o efeito se levássemos

em conta as subdivisões que os grupos F0 e F1 obtidos em T = 0,18 sofrem em T =

0,275 (fase paramagnética). Além desta última temperatura classificar menos de 50%

dos pacientes iniciais, veremos que há um decaimento no ńıvel de correlação dos pacien-

tes pertencentes aos diferentes grupos em relação aos tipos de protocolos e respostas, ou

seja, a classificação passa a ser relevante apenas em relação às caracteŕısticas das séries

temporais.

4.1.3 Análise da classificação

T1 = 0,06

Nesta primeira etapa, dos 193 pacientes apenas 168 são classificados em 3 grupos: F0

(160 pacientes), F1 (4 pacientes) e F2 (4 pacientes). Os resultados do teste Kruskal-Wallis

mostram que, para um ńıvel de significância de 5%, esta subdivisão foi infuenciada por 8

dos 14 parâmetros, destacados em negrito na tabela 4.3. Os escores dos grupos mostram

que o cluster F0 agrupa as séries com valores mais elevados para os parâmetros Prop1ª,
Prop2ª e IncMáxMı́n, o grupo F1 as séries com valores elevados para MG e PosMáxGlo

e o grupo F2 as séries que se destacam pelo NTML, DesvPad e ÚltDia.
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a) Grupo F0: Formado por 160 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria dos

pacientes é da raça negra (95%), do sexo masculino (81%). Este grupo mistura

pacientes com diferentes caracteŕısticas em relação às cepas sendo que as cepas ML

(44%) e EL (32%) predominam. A maioria (61%) dos pacientes foi contaminada

pela inoculação de sangue parasitado, 34% por picada do mosquito e 5% por ino-

culação de esporozóıtos. Sete dos 8 pacientes reinfectados encontram-se classificados

neste grupo. Caracteŕısticas das séries - O tamanho das séries é variado, entre 10 e

240 dias, e estas apresentam diferentes números de máximos locais. Tratamento -

Com relação aos protocolos de tratamento, a grande maioria (87%) foi submetida

a tratamento nas 3 primeiras semanas (os demais foram tratados somente na me-

tade e/ou no final da série), e são observadas respostas parasitológicas dos 5 tipos

(S, RI precoce, RI tardia, RII e RIII). No entanto, as respostas com padrão do

tipo S (31%, independente do acompanhamento de 14 ou 28 dias necessário para

a confirmação da cura) e padrão tipo RIII (26%) aparecem em percentuais muito

próximos. Outras informações - Setenta e um destes pacientes foram capazes de

infectar mosquitos. Dentre as 160 curvas de gametocitemia, em 127 a contagem de

gametócitos torna-se positiva entre o 5º e o 15º dia, em 26 a contagem de gameto-

citemia é nula em toda a série, em 6 a contagem torna-se positiva a partir do 20º
dia e em 1 a gametocitemia torna-se positiva a partir do 35º dia. Apenas 2 entre os

160 pacientes não tiveram febre ao longo da infecção, sendo que os dois estão entre

os 36 outliers deste grupo. Na proxima temperatura analisada (T = 0.11), dos 36

outliers, 18 permanecerão como outliers do grupo F0, 9 farão parte de F1, 5 de F2,

1 de F3 e 2 de F4.

b) Grupo F1: Formado por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ho-

mens, negros, não-reinfectados, sendo a maioria (3) contaminada com sangue para-

sitado. Entretanto, o grupo mistura pacientes contaminados com diferentes cepas

do plasmódio. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.4) - As séries de parasitemia têm

tamanhos que variam entre 30 e 50 dias, apresentam apenas 2 máximos separados

um do outro por um intervalo de parasitemia nula que compreende a 1ª e a 2ª
metade da série. Tratamento (Tabela 4.4) - Todos foram submetidos a tratamento

subterapêutico (fora do protocolo recomendado pela OMS) nas 2 primeiras sema-
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Figura 4.4 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F1 (T = 0,06). Cepas: 2 EL, 1 WA,
1 ML; Rotas: 3 sangue, 1 picada; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G301 6 CLG 0,3 × RI tardia
33 CLG 0,3 × S C-TE

S1161 6 CLG 0,3 × RI tardia
28 CLG 0,3 S C-TE

S1297 8 CLQ 0,45 × × RI tardia
46 PRT 0,05 × × S C-TE

S995 7 CLG 0,3 × RI tardia
31 CLG 0,3 × S C-TE
51 CLG 0,3 após zerar

Tabela 4.4 Protocolos de tratamento do grupo F1 (T = 0,06). Os 4 pacientes foram submetidos
a tratamento subterapêutico entre o 6º e o 8º dia (CLG (3), CLQ (1)), e um novo protocolo de
tratamento subterapêutico no final da série (CLG(3), PRT(1)).

nas, sendo que em sua maioria (3) com Clorguanide, e apresentam resposta tipo

RI tardia. Todos foram submetidos a tratamento subterapêutico no final da série,

sendo novamente a maioria (3) com Clorguanide, e apresentam resposta do tipo

S (cura) confirmada pelo teste estendido. Outras informações: Dos 4 pacientes, 3

foram apresentam resultados positivos para o teste de infectividade e todos tiveram

febre nos 8 primeiros dias da série (que em 1 dos casos se prolonga até o 15º dia

e no outro até o 31º). A contagem de gametócitos torna-se positiva entre o 7º e

o 12º dia, mantendo-se positiva até o 64º-82º dia, e apresentam comportamento

qualitativo bastante semelhante. Nenhum paciente foi apontado como outlier, e o

grupo permanece estável até T = 0,11.

c) Grupo F2: Composto por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ho-
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Figura 4.5 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F2 (T = 0,06). Cepas: 2 EL, 2 SC;
Rotas: 2 sangue, 2 picada; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G194 7 NR - RI tardia TNC

G305 8 CLG 0,3 × RI tardia
33 CLG 0,3 × RI tardia ZN-CNC

G368 7 CLG 0,1 × × RI tardia
318 ao 320 PRT 0,5 × × após zerar

ZN-C(TE)

G427 5 CLG 0,1 × × RIII ZN-C(TE)

Tabela 4.5 Protocolos de tratamento do grupo F2 (T = 0, 06). Os 4 pacientes foram tratados
entre o 5º e o 8º dia, 3 deles com protocolos subterapêuticos (CLG(3)) e 1 não possui registro
da droga utilizada. Dos 4 pacientes, 3 não foram mais tratados e o 4º paciente foi submetido a
um novo tratamento subterapêutico (CLG) na metade da série.

mens, negros, não-reinfectados, contaminados com diferentes cepas do plasmódio e

por diferentes vias de inoculação. Caracteŕısticas das séries (Figura4.5) - As séries

de parasitemia são longas (de 250 e 400 dias), com muitos máximos (acima de

10) e muitos pontos de parasitemia nula distribúıdos na 1ª e 2ª metades da série.

Tratamento (Tabela 4.5) - Os 4 pacientes foram tratados nas 2 primeiras semanas

da série, a maioria (3) com Clorguanide, dos quais 3 apresentam resposta do tipo RI

tardia (e o outro, resposta RIII). Dos 4 pacientes, 3 tiveram a parasitemia reduzida

a zero naturalmente e o 4º paciente teve a série truncada. Outras informações:

Dos 4 pacientes, 2 foram submetidos ao teste de infectividade com resultados po-

sitivos. Todos tiveram febre entre o 3º e o 7º dia, sendo que em um dos casos a

febre se prolonga até o 11º dia, em outro até o 99º dia e no terceiro até o 109º dia.

A curva de contagem de gametócitos torna-se positiva em torno do 10º dia (para o
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4º paciente a contagem é nula durante toda a série), mostram muitas oscilações em

padrões variados, sendo observada contagem positiva significativa até 104-153 dias.

Nenhum paciente foi apontado como outlier, e este grupo se subdivide em grupos

com menos de 4 pacientes na passagem para T = 0,11.

Em suma, os dois agrupamentos significativos desta temperatura (F1 e F2) separam

as séries por tamanho e número de máximos. Esta separação é pouco senśıvel à rota

(via) de contaminação e não é senśıvel à cepa, já que os pacientes que compõem estes

grupos foram contaminados por cepas e vias variadas. Os pacientes destes dois grupos são

tratados nas duas primeiras semanas em sua maioria com CLG, e apresentam o mesmo

tipo de resposta ao tratamento, resposta esta em sua maioria absoluta do tipo RI tardia.

Além disso há separação de padrões de gametocitemia quanto a duração da mesma, já

que em ambos os grupos a contagem positiva se inicia no 10º dia.

T2 = 0,11

Se aumentarmos a temperatura obteremos 163 pacientes classificados em 6 grupos:

F0 (128), F1 (12), F3 (3), F4 (4) e F5 (4), sendo que este último grupo foi obtido na

temperatura mais baixa (correspondente a F1 em T = 0, 06) e já foi apresentado e ana-

lisado em detalhes. Os grupos que analisaremos nesta temperatura, do F0 ao F4, são

formados a partir da subdivisão do antigo grupo F0 (T = 0.06), e os resultados do teste

Kruskal-Wallis mostram que esta subdivisão foi influenciada por 9 dos 14 parâmetros,

como mostra a tabela 4.6. Pela análise dos escores dos grupos para cada parâmetro

temos que: no F0 estão as séries com valores elevados para a IncMáxLoc e Prop1ª, no

F1 estão as séries com valores altos para o Log(par+1)1ºMáxLoc, o Log(par+1)MáxGlo

e a IncMáxMı́n, as séries do grupo F2 se destacam pelo DesvPad, as do F3 pela MG e

IncMáxSec e as do F4 pela IncInicial.

a) Grupo F0: Composto por 128 pacuebtes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Dentre os 128

pacientes que o compõem, uma parcela significativa é composta por pacientes ne-

gros (95%) e do sexo masculino (81%), porém diferentes caracteŕısticas intŕınsecas

da infecção são observadas: assim como no F0 anterior (T1 = 0, 06), predominam

os pacientes contaminados pelas cepas ML (43%) e EL (33%) enquanto os demais

foram contaminados pelas cepas SC, CL, TH, V40G e 1 sem informação a respeito.
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 4) (p) F0 F1 F2 F3 F4

IncInicial 19,909 0,001 73,45 105,33 84,50 120,20 152,00
Log(par+1)1ºMáxLoc 13,919 0,008 83,47 93,75 53,25 19,80 69,75
NTML 5,247 0,263 78,67 71,83 99,60 66,30 115,25
IncMáxLoc 30,045 0,000 88,77 20,00 56,30 56,80 67,75
MG 18,896 0,001 73,50 94,00 114,40 142,20 82,25
DesvPad 20,113 0,000 75,46 85,08 135,85 52,60 104,75
Prop1ª 49,412 0,000 87,88 85,29 6,70 62,90 16,75
Prop2ª 3,921 0,417 81,80 79,67 55,30 79,60 85,75
UltDia 5,823 0,213 78,73 66,58 105,70 71,40 107,38
Pos1ºMáx 9,346 0,053 84,70 66,13 71,35 41,50 41,00
PosMáxGlo 8,926 0,063 81,18 99,33 73,55 30,40 62,38
Log(par+1)MáxGlo 17,711 0,001 82,31 107,29 55,15 15,00 67,50
IncMáxMı́n 12,207 0,016 82,72 92,67 32,10 77,60 77,75
IncMáxSec 48,186 0,000 86,55 7,33 59,40 146,30 57,00

Tabela 4.6 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F0, F1, F2, F3 e F4

em T2 = 0,11, para classificar 193 pacientes tratados utilizando a técnica SPC e o conjunto de
parâmetros Mol+5. As séries de parasitemia dos 5 grupos possuem caracteŕısticas distintas em
relação aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

Quanto a rota de infecção 61% foram contaminados pela inoculação de sangue pa-

rasitado 34% por picada de mosquito e os demais pela inoculação de esporozóıtos.

Caracteŕısticas das séries - Este grupo ainda mistura as caracteŕısticas gerais das

séries, com tamanhos que variam de 10 a 240 dias e número de máximos varia-

dos. Tratamento - Com relação aos protocolos de tratamento, a maioria (86%) foi

submetida a tratamento (terapêutico ou subterapêutico) nas 3 primeiras semanas,

sendo observada ainda uma mistura dos 5 tipos de respostas parasitológicas a es-

tes tratamentos, com maiores percentuais para os padrões S (38%) e RIII (29%).

Outras informações - Somente 54 pacientes deste grupo apresentaram resultados

positivos para o teste de infectividade. Dos 128 apenas 2 não apresentam febre.

São observados diferentes comportamentos das curvas de gametocitemia, pois em

75 delas a contagem de gametócitos torna-se positiva entre o 4º e o 11º dia, em 26 a

contagem torna-se positiva entre o 11º e o 20º dia, em outras 26 a contagem é nula

em todo o intervalo da série e em 1 a gametocitemia torna-se positiva no 35º dia.

Trinta e dois pacientes são outliers sendo que 18 deles são os mesmos do cluster F0

(T1) e se mantém como outliers nesta temperatura.

Apesar de sofrerem subdivisões posteriores, descreveremos os grupos F1 e F2 em deta-
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lhes para melhor entender estas subdivisões que ocorrem com o aumento da temperatura.

b) Grupo F1: Constitúıdo por 12 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - O grupo mos-

trado na figura 4.6 é formado na sua maioria por negros (91%) e homens (83%).

Caracteŕısticas das séries - As séries dos 12 pacientes que compõem este grupo têm

duração máxima de 60 dias, apresentam de 4 a 5 máximos, poucos pontos de pa-

rasitemia nula na 1ª metade e na 2ª metade. Neste grupo há mistura de cepas,

com predominância de ML (42%) e EL (33%), sendo que a maioria dos pacientes

(67%) é infectada com sangue contaminado. Tratamento - Quanto aos protoco-

los de tratamento, a maioria (92%) foi tratada entre a 1a e a 2a semana, sendo

que dentre estes 82% foram tratados com Quinina, e apresentam respostas do tipo

RII (55%) e RIII (36%). Estes pacientes foram então submetidos a um segundo

tratamento no final da série que provocou a redução da parasitemia a zero, inde-

pendentemente de haver confirmação ou não de cura. Outras informações - Dos 12

pacientes, 9 são outliers do F0 de T1 e destes 3 permanecem como outliers neste

grupo. Oito pacientes apresentam resultados positivos para o teste de infectividade

e a mesma proporção (67%) deles apresenta febre nas primeiras 3 semanas. As

séries de gametócitos permanecem com contagem nula no peŕıodo inicial de 9 a 12

dias e a maioria tem padrão semelhante de contagem de gamatócitos, em peŕıodos

que variam de 30 a 60 dias. Este grupo é subdividido em dois outros (F2 e F5) na

temperatura posterior (T3).

c) Grupo F2: Formado por 10 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacien-

tes deste grupo são negros e 80% é do sexo masculino. No entanto, ocorre mistura

de cepas com maioria (61%) contaminada por ML, e rotas de inoculação, sendo

a metade dos pacientes inoculada com sangue parasitado e metade por picada do

mosquito. Somente 2 pacientes foram reinfectados. Caracteŕısticas das séries - As

10 séries de parasitemia que constituem este grupo possuem padrões de compor-

tamento muito semelhantes, como mostra a figura 4.7. Estas séries têm tamanhos

que variam de 35 a 110 dias e têm de 4 a 5 máximos, com poucos pontos de pa-

rasitemia positiva na primeira metade e cerca de 40-75% de parasitemia positiva

na segunda metade. Tratamento - Outra caracteŕıstica comum entre os 10 paci-

entes é que todos foram tratados nas 3 primeiras semanas da série com diversas
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Figura 4.6 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F1 (T = 0,11).
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Figura 4.7 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F2 T = 0,11.
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drogas, sendo 50% com Clorguanide, e apresentam resposta parasitológica do tipo

RI tardia ao protocolo de tratamento. O reflexo desta resposta (em termos de

parâmetros) é a redução na proporção de observações positivas na 1a metade da

série. Outras informações. Cinco dos pacientes deste grupo são outliers de F0 em

T1, sendo que três deles permanecem como outliers neste grupo. Cinquenta por

cento dos pacientes apresentam resultados positivos para o teste de infectividade.

Nove pacientes apresentam febre na primeira semana de infecção, sendo que a febre

se prolonga por até 2 meses em 7 deles. Nas séries dos gametócitos, a contagem é

nula entre o 9º e o 12º dia, quanto torna-se positiva até o 58º-119º dias.

d) Grupo F3: Composto por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes são negros, não-reinfectados, a maioria (4) é do sexo masculino e contaminada

pela inoculação de sangue parasitado, mas foram inoculados com diferentes cepas

do plasmódio. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.8). As séries possuem tamanho

médio, entre 20 e 50 dias, com poucos máximos (no máximo 3) e poucos pontos

de parasitemia nula, distribúıdos na 1ª ou na 2ª metade da série. Tratamento (Ta-

bela 4.7) - A maioria (4) dos pacientes foi submetida a tratamento nas 2 primeiras

semanas da série (o quinto paciente foi tratado apenas no final da série) com proto-

colo subterapêutico utilizando Quinina, sendo que 3 deles apresentam resposta do

tipo RI precoce e 1 apresenta resposta do tipo RIII. Todos tiveram a parasitemia

reduzida a zero no final da série, sendo 4 através de tratamento com diferentes

medicamentos e protocolos e 1 naturalmente. Destes, 2 tiveram a cura confirmada

e 3 não. Outras informações - Todos os pacientes tiveram febre nos 10 primeiros

dias da série, sendo que em 1 dos casos a febre se estende até o 18º dia, em outro

até o 23º e num terceiro paciente até o 34º dia. Dois pacientes foram submetidos

ao teste de infectividade com resultados positivos. Na análise de boxplot, 4 dos 5

pacientes foram apontados como outliers, como mostra a tabela 4.8. É posśıvel

que pelo fato de 4 dos 5 pacientes serem apontados como outliers em relação a no

mı́nimo 2 parâmetros, este grupo se divida em grupos menores (não contabilizados)

na próxima temperatura selecionada para análise. Só um dos outliers o era também

do grupo F0 da temperatura anterior analisada. Nas curvas de gametócitos a con-

tagem é zero nos primeiros 9-20 dias e depois é positiva durante um peŕıodo que
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Figura 4.8 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F3 (T = 0,11). Cepas: 2EL, 1SC,
1 CL, 1ML; Rotas: 4 sangue, 1 picada; Sexo: 4 homens, 1 mulher; Raça: 5 negros; Nenhum
reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G428 5 QNN 10 × ×
6 QNN/CLG 10/0.1 × × RI precoce

34 ao 36 CLG 0,5 × S C(TS)

G491 7 QNN - RIII
35 ao 37 CLQ/PRQ 0,5/0,015 × CNC

S1298 4 QNN 10 × × RI precoce
6 e 7 QNN 30 ×
19 PRT 0,1 × S C(TE)

S1336 48-51 QNN 30 × CNC

S505 3 QNN 10 × × RI precoce ZN-CNC

Tabela 4.7 Protocolos de tratamento do grupo F3 (T = 0,11). Dentre os 5 pacientes deste
grupo, 4 foram tratados com protocolos subterapêuticos entre o 3º e o 7º dia (QNN(3),
QNN+CLG(1)). Três deles foram tratados no final da série com protocolo terapêutico (CLG(1),
PRT (1), CLQ+PRQ (1)). O 5º paciente deste grupo foi submetido a tratamento apenas no
final da série, com protocolo subterapêutico (QNN), provocando a redução da parasitemia a
zero mas sem confirmação de cura.

Paciente Parâmetros Observações

S505-MLbloMB IncInicial, Prop1a, Pos1ºMax, PosMáxGlo Único contaminado pela cepa ML

S1298-ElbloMB NTML, ÚltDia

S1336-CLbloMB MG, ÚltDia Único contaminado pela cepa CL

G491-SCbloMB Pos1ºMax, PosMáxGlo Único contaminado pela cepa SC

Tabela 4.8 Tabela de outliers do grupo F3 (T = 0,11).
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Figura 4.9 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F4 (T = 0,11). Cepas: 4 ML; Rotas:
3 sangue, 1 picada; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; Nenhum reinfectado

varia de 40 a 60 dias.

e) Grupo F4: Composto por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes são negros, do sexo masculino e foram contaminados pela cepa McLendon,

sendo que na maioria (3) dos casos por inoculação de sangue parasitado. Nenhum

foi reinfectado. Dois dos 4 pacientes são outliers do grupo F0 de T1, mas este

grupo não tem outliers. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.9) - A principal carac-

teŕıstica do grupo é a baixa proporção de observações positivas na primeira metade

da série, decorrente da presença de uma ressurgência neste intervalo. Os tamanhos

das séries variam de 40 a 120 dias e apresentam oscilações (entre 6 e 12 máximos

locais). Tratamento (Tabela 4.9) - Os 4 pacientes foram submetidos a protocolos

subterapêuticos nas 3 primeiras semanas da série, 3 deles com Clorguanide. Fo-

ram observadas 3 respostas do tipo RI (2 precoce e 1 tardia) e 1 do tipo RII.

Todos pacientes tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série, 3 através

de tratamento e 1 naturalmente, sendo que 2 tiveram a cura confirmada e 2 não.

Outras informações - Os 4 pacientes têm registro de febre entre o 2º e o 15º dia,

sendo que em 3 casos a febre se prolonga, cessando entre o 62º e o 75º dias. A

gametocitemia torna-se positiva entre o 10 e o 15º dia, estendendo-se assim até o

60º-100º dia. Somente 2 pacientes foram submetidos ao teste de infectividade com

resultados positivos. Nenhum é outlier. Este grupo é estável até a temperatura T4.

Nesta temperatura surgem 4 clusters com separações significativas dos pacientes. Dois

deles (F1 e F2) ainda sofrem subdivisões em T = 0.16; um deles (F3) surge nesta tempera-
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1150 14 CLG 0,25 × ×
15 QNN 30 × RI tardia
45 AMQ 0,6 × × S C(TE)

54 ao 56 QNN 30 após zerar
57 ao 66 QNN 20 após zerar

S1164 5 CLG 0,3 × RI precoce
38 BSM 0,2 RII

90 ao 92 CLQ 1,5 × CNC

S1165 5 CLG 0,3 × RII
38 e 39 BSM 0,2 RII
90 ao 92 CLQ 1,5 × S T(TS)

S627 9 e 12 ATB 0,4 RI tardia ZN-CNC

Tabela 4.9 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F4 (T = 0,11). Os 4 pacientes do
grupo foram tratados entre a 1ª e 3ª semana da série, 3 deles com protocolos subterapêuticos
(CLG(2), CLG+QNN (1)) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos de informações
terapêuticas (ATB). Dentre eles, 3 foram submetidos a tratamento subseqüente ao inicial, dos
quais 2 foram tratados com BSM na metade da série e ambos tiveram a parasitemia reduzida
a zero no final da série após o tratamento terapêutico (CLQ) ao qual foram submetidos. O
terceiro paciente foi tratado com protocolo terapêutico (CLQ) no final da série.

tura, mas se desfaz nas subsequentes em grupos menores; e o quarto grupo (F4) permanece

estável até T = 0, 18. Três dos 4 grupos são compostos por outliers de F0 (T1). O grupo

F1 (12 pacientes) agrega séries curtas (20-60 dias) com 4-5 máximos, mistura cepas, mas

a maioria destes pacientes foi infectada com sangue contaminado (67%), sendo que 92%

deles foram tratados nas primeiras duas semanas (92%) e em sua maioria (82%) com Qui-

nina, observando-se respostas do tipo RII e RIII. Nove dos 12 pacientes já eram outliers

do grupo F0 da temperatura anterior. Já o grupo F2 (10 pacientes) contem 5 outliers do

F0 da temperatura precedente. As séries são mais longas (35-110 dias) com 4-5 máximos,

a maioria (61%) é contaminada com a cepa ML e o grupo mistura equivalentemente as

formas de contaminação por picada e por sangue contaminado. Todos pacientes são tra-

tados nas primeiras 3 semanas (50% com Clorguanide) e apresentam respostas do tipo

RI tardia. Já o grupo F3 é composto por 5 pacientes com séries pequenas (20-50 dias)

que possuem até 3 máximos locais. A maior parte dos pacientes é tratada nas primeiras

2 semanas usando Quinina, com respostas predominantemente RI precoce. Quatro dos

5 pacientes são outliers apenas nesta temperatura, ou seja, não correspondem a outliers

da temperatura precedente, fato que poderia justificar a instabilidade deste grupo para
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T maiores. O grupo F4 contem 4 pacientes infectados pela cepa ML, sendo a maioria por

sangue contaminado. As séries aqui são mais longas (40-120 dias) e com muitos máximos

(6-12). Todos pacientes foram submetidos a protocolos subterapêuticos nas primeiras 3

semanas (3 deles com Clorguanide) apresentando respostas misturadas do tipo RI e RII.

Este último grupo contem dois outliers do F0 de T1 = 0, 06. Observamos que os grupos F1

e F2 se separam pela duração da gametocitose, já que ambos iniciam a contagem positiva

em 12 dias. Já os grupos F3 e F4 se separam pela duração, F3 finalizando entre o 40º-60º
dias e F4 entre o 60º-100º dias.

Ao contrário da temperatura precedente, o sistema torna-se senśıvel ao tipo de cepa,

rota de infecção, sendo também senśıvel, como naquele caso, ao tamanho das séries,

número de máximos e respostas parasitológicas.

T3 = 0,16

Nesta temperatura o sistema provavelmente encontra-se no ińıcio da fase superpara-

magnética e 150 pacientes estão classificados em 7 grupos, como mostra o dendograma da

figura 4.3. Dentre estes grupos, somente 1 deles (F6) já tinha sido obtido anteriormente

(F4 (T2)), enquanto os demais (de F0 a F5) foram gerados a partir de subdivisões dos

grupos F0, F1 e F2 pré-existentes em T2.

O resultado do teste Kruskal Wallis para a subdivisão do grupo F0 (T2) em dois novos

grupos, apresentado na tabela 4.10, mostra que as séries de parasitemia dos novos F0 e

F1 apresentam comportamentos diferentes em relação a 9 dos 14 parâmetros, destacados

em negrito na referida tabela. Pelos valores dos escores observamos que os pacientes do

novo grupo F0 possuem valores mais elevados para os parâmetros NTML, MG, DesvPad,

ÚltDia e PosMáxGlo, enquanto os do F1 possuem valores elevados para a IncMáxLoc,

Prop1ª, Prop2ª e IncMáxSec.

a) Grupo F0: Formado por 74 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria dos

pacientes é da raça negra (93%) e do sexo masculino (77%). Há 5 pacientes reinfec-

tados cujas infecções ocorrem entre o 54º e o 92º dia. Este grupo mistura pacientes

contaminados com diferentes cepas do plasmódio, sendo 40% do tipo EL, iguais

proporções (16%) para os contaminados pelas cepas ML e SC, enquanto os demais

foram contaminados pelas cepas CL, TH e V40G. Mais da metade dos pacientes
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 1) p F0 F1

IncIni 2,282 0,131 59,82 69,83
Log(par+1)PML 0,886 0,347 61,40 67,63
NTML 95,520 0,000 90,26 27,34
IncMáxLoc 82,230 0,000 39,62 98,04
MG 97,067 0,000 90,49 27,02
DesvPad 88,331 0,000 88,71 29,50
Prop1ª 15,041 0,000 55,24 76,23
Prop2ª 40,183 0,000 48,64 85,44

ÚltDia 91,796 0,000 90,47 27,04
Pos1ºMáx 3,261 0,071 68,93 57,11
PosMáxGlo 11,159 0,001 73,15 51,23
Log(par+1)MáxGlo 0,475 0,491 62,09 66,66
IncMáxMı́n 2,948 0,086 68,74 57,38
IncMáxSec 56,016 0,000 44,27 91,55

Tabela 4.10 Resultado do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F0 e F1 em T3 =
0,16. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

(61%) foi contaminada com sangue parasitado, 35% contaminados pela picada do

mosquito e 4% pela inoculação de esporozóıtos. Caracteŕısticas das séries - As séries

possuem entre 2 e 21 máximos locais, são de tamanhos variados, com poucos pontos

de parasitemia nula na 1ª metade, número este que varia na 2ª metade da série.

Tratamento - A maioria dos pacientes foi tratada entre a 1ª e a 2ª semana da série.

Com relação às respostas parasitológicas observadas, 47% apresentam resposta RIII,

12% resposta RI precoce, 11% RII, enquanto os 30% restantes correspondem aos

pacientes que apresentam mais de um tipo de respostas parasitológica ao trata-

mento inicial ou que não foram tratados neste peŕıodo. Outras informações - Dos

24 outliers deste grupo, 14 já o eram nos F0 anteriores: 6 eram outliers do F0 de

T = 0, 06 e 0,11 e 8 apenas do F0 de T2. Dos 74 pacientes, 43 apresentam resul-

tados positivos no teste de infectividade e apenas 1 não apresentou febre. Os que

apresentam febre o fazem na primeira semana, com prolongação variada que pode

se estender até 3 meses (em um dos casos a febre se estende até 6 meses). Em 62

curvas de gametócitos a contagem torna-se positiva entre o 8º e o 18º dia e em 5

entre o 20º e o 30º dia, estendendo-se até o 40º-350º dia; nas outras 7 curvas a

contagem permanece nula em toda a série.

b) Grupo F1: Formado por 53 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maior parte
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deste grupo é formada por pacientes negros (51), do sexo masculino (46) e nenhum

deles foi reinfectado. O grupo mistura pacientes com diferentes caracteŕısticas de

infecção: 55% foram contaminados pela cepa ML, igual proporção (22%) para os

contaminados pelas cepas SC e EL e 1 não possui informação da cepa inoculada.

A maioria absoluta (62%) foi contaminada através da inoculação de sangue pa-

rasitado, 32% pela picada do mosquito e 6% pela inoculação de esporozóıtos).

Caracteŕısticas das séries (Figuras2 4.10 e 4.11) - As séries de parasitemia são

curtas, entre 5 e 25 dias, apresentam poucos máximos (entre 1 e 3) e na maioria

dos casos elevada proporção de observações positivas na 1ª e 2ª metade da série.

Tratamento (Tabela3 A.1) - Os 53 pacientes foram submetidos a tratamento entre

a 1ª e a 3ª semana, na maioria (36) dos casos com protocolos subterapêuticos. Dos

53, 49 tiveram a parasitemia reduzida a zero devido ao tratamento, e dentre estes 49

pacientes 6 apresentam resposta RII ou RIII a um tratamento prévio antes de terem

a parasitemia reduzida a zero através de um novo protocolo. Dos 49 pacientes, 28

apresentam resposta do tipo S (cura) confirmada (20 pelo teste estendido e 8 pelo

teste simplificado) e 21 não tiveram confirmação de cura. Os 4 pacientes restantes

apresentaram resposta RII ou RIII ao tratamento neste peŕıodo e tiveram parasite-

mia reduzida a zero naturalmente, todos cura confirmada pelo teste estendido (3)

ou pelo simplificado (3). Outras informações - Dentre os 53 pacientes, 51 possuem

registro de febre entre o 1 e o 15º dia, sendo que em 1 caso a febre se estende até

o 16º dia, em 2 até o 18º e em 1 até o 26º dia. Dos 8 pacientes submetidos a

teste de infectividade, 5 tiveram resultados postivos e 3 tiveram resultados nulos.

Na análise de boxplot, 15 pacientes foram apontados como outliers, como mostra a

tabela 4.11. Dos 15 outliers, 7 o eram para o grupo F0 (T1 = 0, 06 e T2 = 0, 11) e

apenas 1 para o F0 (T2 = 0, 11). Não se observa nenhuma relação expĺıcita entre os

outliers e as caracteŕısticas intŕınsecas da infecção ou dos pacientes. São observados

dois comportamentos distintos nas curvas de gametocitemia: nula em toda a série

ou contagem positiva com inicio entre o 5º-15º dia e término entre o 30º-50º dia.

Podemos então concluir que a divisão do grupo F0 em função dos parâmetros mostra-

2Pelo fato do grupo ser grande, dividimos as séries em duas figuras.
3Deslocamos a tabela de tratamento dos pacientes deste grupo para o apêndice, pelo fato dela ser

muito extensa para ser inclúıda neste caṕıtulo.
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Ã

O
D

O
S

1
9
3

P
A

C
IE

N
T

E
S

U
T

IL
IZ

A
N

D
O

A
T

É
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Paciente Parâmetros Observações
G114-SCbloMB Pos1ºMáx, PosMáxGlo
G144-SCspobiteFB Pos1ºMáx, PosMáxGlo 1 das 7 mulheres do grupo
G160-SCbloMB NTML, IncMáxLoc, MG
G167-MLbloMB IncInicial
G220-SCbloMB NTML, IncMáxLoc, MG, PosMáxGlo

IncMáxSec
G258-ELspobiteMB Prop1ª
G263-ELspobiteMB Prop2ª
G94-SCbloMB NTML, MG
S1073-MLbloMB Prop2ª
S1079-MLspobiteMB Prop1ª
S1128-MLspobiteMB Prop1ª
S882-?spoMB NTML, IncMáxLoc, MG único sem informação de cepa;

1 dos 3 contaminados pela
inoculação de esporozóıtos.

S884-MLbloMB NTML, IncMáxLoc, MG, Prop2ª
S941-ELspobiteMW IncInicial, Prop1ª 1 dos 2 pacientes brancos
S954-MLspobiteMB IncInicial

Tabela 4.11 Tabela de outliers do grupo F1 (T = 0,16).

se senśıvel às respostas parasitológicas apresentadas pelos pacientes ao tratamento inicial.

Na descrição dos grupos F0 em T = 0,06 e T = 0,11 destacamos que ambos misturavam,

em percentuais equivalentes, os pacientes cuja resposta parasitológica ao tratamento ini-

cial era do tipo S (embora nem todas tivessem a cura confirmada) ou do tipo RIII. Ao

ser subdividido, 77% dos pacientes do novo grupo F0 apresentam respostas dos três ti-

pos resistentes ao tratamento inicial (23% não foram tratados neste peŕıodo), enquanto

no novo grupo F1, 93% dos pacientes apresentam respostas parasitológicas do padrão S

(53% confirmadas) e um pequeno percentual (7%) de pacientes apresenta resposta do tipo

resistente. Quanto as caracteŕısticas intŕınsecas, F0 mistura cepas, tem maioria (61%)

contaminada com sangue parasitado e séries de tamanho e número de máximos variável.

Já em F1 a maioria é infectada por sangue contaminado e cepa ML, as séries são curtas

e apresentam poucos máximos. Tanto F0 quanto F1 contém outliers dos F0 de T1 e T2.

Buscando uma relação entre os parâmetros que influenciam a quebra do grupo F0

anterior (T2 = 0,11) em dois novos grupos e as diferentes respostas parasitológicas obser-

vadas em cada um deles, observamos a importância dos parâmetros NTML e ÚltDia que

separam em grupos distintos os pacientes que apresentam sensibilidade ao tratamento

daqueles que apresentam resistência ao mesmo. Pelo fato dos pacientes do novo grupo

F0 apresentarem resistência (seja do tipo RI precoce, RII ou RIII) ao tratamento inicial,
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 1) p F2 F5

IncIni 0,060 0,806 4,80 5,25
Log(par+1)PML 6,000 0,014 3,00 7,50
NTML 0,000 1,000 5,00 5,00
IncMáxLoc 6,000 0,014 7,00 2,50
MG 4,860 0,027 3,20 7,25
DesvPad 0,240 0,624 5,40 4,50
Prop1ª 0,000 1,000 5,00 5,00
Prop2ª 0,072 0,788 5,20 4,75
UltDia 0,976 0,323 4,20 6,00
Pos1ºMáx 1,998 0,157 3,90 6,38
PosMáxGlo 3,972 0,046 6,60 3,00
Log(par+1)MáxGlo 2,160 0,142 3,80 6,50
IncMáxMı́n 2,940 0,086 6,40 3,25
IncMáxSec 0,240 0,624 5,40 4,50

Tabela 4.12 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F2 e F5 em T3 =
0,16. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

caracterizada pela redução na densidade de parasitas (e não eliminação) durante um inter-

valo de no mı́nimo 14 dias após o tratamento, suas séries de parasitemia são mais longas

e consequentemente com maior número de máximos quando comparadas com as séries

do grupo F1. Este último é formado quase que em totalidade por pacientes que apresen-

tam sensibilidade ao tratamento, caracterizada pela reducção a zero na parasitemia no

intervalo máximo de 6 dias após o tratamento, sem ressurgência posterior.

A respeito da divisão do antigo grupo F1 (T2) nos novos grupos F2 e F5, o resultado do

teste estat́ıstico Kruskal-Wallis indica que as séries de parasitemia dos mesmos possuem

caracteŕısticas diferentes em relação a 4 parâmetros, como mostra a tabela 4.12. A

análise dos escores mostra que no grupo F2 estão as séries com valores elevados para os

parâmetros IncMáxLoc e PosMáxGlo, enquanto no grupo F5 as séries possuem valores

altos para o Log1oMáx e MG.

c) Grupo F2: Formado por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria (4)

dos pacientes deste grupo são homens negros e nenhum paciente foi reinfectado.

Estes pacientes foram contaminados com diferentes cepas do plasmódio e através de

diferentes rotas de inoculação. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.12) - As séries

de parasitemia são de tamanho médio, variando entre 20 e 40 dias, apresentam

poucos máximos (apenas 3) e muitos pontos de parasitemia positiva são observados
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Figura 4.12 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F2 (T = 0,16). Cepas: 3 EL, 2
ML; Rotas: 2 sangue, 2 picada, 1 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 4 homens, 1 s/ info; Raça: 4
negros, 1 s/ info; Nenhum reinfectado.

na 1ª e na 2ª metade da série. Tratamento (Tabela 4.13). Dos 5 pacientes, 4 foram

tratados nas 3 primeiras semanas com protocolo subterapêutico (o 5º paciente foi

tratado somente no final da série), dos quais 3 apresentam resposta RII e 1 resposta

RI precoce. Estes mesmos pacientes foram novamente tratados entre o 20º e o

30º dia, com diferentes protocolos de tratamento, mostrando-se senśıveis (S), com

curas confirmadas pelo teste estendido (2) ou simplificado (2). Outras informações

- Todos os pacientes tiveram febre na 1ª semana, sendo que em 1 caso a febre se

estende até o 20º dia, em 2 casos até o 22º e em 1 caso até o 28º dia. Dos 5 pacientes,

3 foram submetidos a teste de infectividade e apresentam resultado positivo. Dos

5 pacientes, 3 foram apontados como outliers na análise de boxplot (apenas 1 era

outlier no antigo F1 em T = 0,11), como mostra a tabela 4.14. Este grupo permanece

estável até T = 0, 275, quando o paciente S1199 é eliminado do grupo; no entanto,

não identificamos nenhuma caracteŕıstica que o diferencie dos demais pacientes do

grupo que justifique sua eliminação. A densidade de gametócitos é nula até o 7º-14º
dia, quando torna-se positiva e assim permanece até o 35º-50º dia.

d) Grupo F5: Composto por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pa-

cientes do grupo são negros, não-reinfectados e a maioria (3) é do sexo mascu-
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G145 12 QNN 10 × × RII
24 ao 26 CLQ 0,5 × S C(TE)

G269 8 QNN 20 × ×
10 QNNIM 7,5 × × RII

20 ao 22 CLQ 0,5 × S C(TS)

S1199 6 e 8 CLG 0,1 × × RII
16 CLG 0,2 × × RI precoce
28 CLG 0,2

28 a 30 CLQ 1,5 × S C(TS)

S1296 4 e 5 QNN 10 × × RIII
11 QNN 30 × RI precoce
20 PRT 0,025 × × S C(TE)

45 ao 47 CLQ 0,5 após zerar

S565 36 NR - TNC

Tabela 4.13 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F2 (T = 0,16). Dos 5 pacien-
tes, 4 foram tratados entre o 4º e o 16º dia com protocolos subterapêuticos (QNN (3), CLG
(1)). Estes 4 pacientes foram novamente tratados entre o 20º e 30º dia, sendo que 3 deles
com protocolo terapêutico (CLQ (2), CLG+CLQ(1)) e 1 com protocolo subterapêutico (PRT).
Diferentemente destes, o 5º paciente do grupo foi tratado apenas no final da série (sem registro
da droga utilizada).

Paciente Parâmetros Observações
G145-ELspobiteMB Prop1ª, PosMáaxGlo, IncMáxSec

S565-Mlblo?? IncInicial, DesvPad, IncMáxSec Único paciente sem
identificação de sexo e raça

S1199-MLbloMB IncMáMı́n

Tabela 4.14 Tabela de outliers do grupo F2 (T = 0,16).
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 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

G98-SCbloFB

 0
 0.5

 1
 1.5

 2
 2.5

 3
 3.5

 4
 4.5

 5

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45

S1185-MLbloMB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

S1323-ELbloMB

 0
 0.5

 1
 1.5

 2
 2.5

 3
 3.5

 4
 4.5

 5

 0  5  10  15  20  25  30  35  40

S501-MLspo/biteMB

Figura 4.13 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F5 (T = 0,16). Cepas: 2 ML, 1
EL, 1 SC; Rotas: 3 sangue, 1 picada; Sexo: 3 homens, 1 mulher; Raça: 4 negros; Nenhum
reinfectado.

lino. Quanto às caracteŕısticas da inoculação, a maioria (3) foi contaminada da

inoculação de sangue parasitado, no entanto, com diferentes cepas do plasmódio.

Caracteŕısticas das séries (Figura 4.13) - As séries de parasitemia são de tamanho

médio, entre 25 e 40 dias, apresentam poucas oscilações (apenas 3 máximos) e ele-

vada proporção de observações positivas na 1ª e na 2ª metade da série. Tratamento

(Tabela 4.15) - Os 4 pacientes foram tratados nas 2 primeiras semanas com proto-

colos de tratamento subterapêuticos, dos quais 3 apresentam resposta do tipo RIII

e 1 do tipo RII. A maioria (3) teve a parasitemia reduzida a zero no final da série,

sendo que 2 deles através de tratamento (1 com protocolo terapêutico e outro com

protocolo subterapêutico) e resposta tipo S (cura) confirmadas pelo teste simplifi-

cado, enquanto o 4º paciente teve a parasitemia reduzida a zero naturalmente, sem

confirmação de cura. Outras informações - Os 4 pacientes possuem registro de

febre entre o 2º e o 18º dia, que em 1 dos casos se estende até o 21º e em outro

até o 29º dia da série. Somente 1 paciente foi submetido ao teste de infectividade,

cujo resultado foi negativo. A contagem de gametócitos torna-se positiva entre o

7º e o 13º dia, com duração de 30 a 45 dias. Nenhum paciente foi apontado como

outlier na análise de boxplot. O grupo permanece estável até T = 0, 275, quando

sofre subdivisão.

Embora existam diferenças relacionadas aos parâmetros, a subdivisão de F1 em F2 e

F5 não envolve outliers e não mostra sensibilidade às caracteŕısticas intŕınsecas das séries
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G98 6 QNN 10 × × RIII
29 ao 35 QNN 30 × S C(TS)

S1185 5 CLG 0,1 × ×
6 CLG 0,3 × RIII ZN-CNC
34 CLG 0,3 ×
36 CLQ 0,45 após zerar

S1323 7 QNN 30 ×
8 AMQ 0,3 × × RII
25 AMQ 0,6 ×
26 AMQ 0,4 × S C(TS)

S501 7 e 8 QNN 10 × × RIII TNC

Tabela 4.15 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F5 (T = 0,16). Os 4 pacientes
foram tratados com protocolos subterapêutico entre o 5º e o 8º dia (QNN (2), QNN+AMQ (1),
CLG (1)). Dentre os 4 pacientes, 2 foram novamente tratados no final da série, 1 deles com
protocolo subterapêutico (AMQ) e 1 com protocolo terapêutico (QNN).

(pois ambos têm séries de tamanho médio e poucos máximos). Dois dos 3 pacientes que

tinham sido apontados como outliers no antigo grupo F1 (T = 0,11), ambos em relação

ao parâmetro NTML, foram exclúıdos da classificação. O terceiro outlier foi classificado

no novo grupo F2. O grupo F2 mistura rotas de infecção, no entanto agrega pacientes

na sua maioria com resposta do tipo RII ao primeio tratamento e tipo S ao segundo

tratamento. Já o grupo F5 separa pacientes em sua maioria contaminados com sangue

parasitado e cuja maioria apresenta resposta RIII ao tratamento inicial, e dentro destes

alguns apresentam resposta S ao tratamento subsequente.

Para a divisão do grupo F2 (T2) nos grupos F3 e F4, o resultado do teste estat́ıstico

Kruskal-Wallis apresentado na tabela 4.16 mostra que as séries dos dois novos grupos

possuem caracteŕısticas diferentes em relação a 3 parâmetros. Pelos escores de cada grupo,

observamos que no grupo F3 estão as séries com valores mais elevados para o parâmetro

IncInicial e no grupo F4 as séries com valores elevados para NTML e Pos1ºMáx.

e) Grupo F3: Constitúıdo por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes do grupo são homens, negros, contaminados pela cepa ML e a maioria (4) foi

inoculada pela picada do mosquito. Somente 1 foi reinfectado, com o plasmódio da

espécie P. malariae no 71º dia. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.14) - A prin-

cipal caracteŕıstica destas séries é a presença de uma ressurgência entre o 20º e o

40º dia, que em termos de parâmetros caracteriza a baixa proporção de observações
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 1) p F3 F4

IncInicial 6,818 0,009 8,00 3,00
Log(par+1)1ºMáxLoc 1,320 0,251 4,40 6,60
NTML 4,087 0,043 3,60 7,40
IncMáxLoc 3,153 0,076 3,80 7,20
MG 0,535 0,465 6,20 4,80
DesvPad 0,011 0,917 5,40 5,60
Prop1ª 2,151 0,142 4,10 6,90
Prop2ª 1,098 0,295 4,50 6,50
UltDia 2,455 0,117 4,00 7,00
Pos1ºMáx 7,305 0,007 3,00 8,00
PosMáxGlo 3,378 0,066 3,80 7,20
Log(par+1)MáxGlo 0,098 0,754 5,20 5,80
IncMáxMı́n 1,844 0,175 6,80 4,20
IncMáxSec 1,844 0,175 4,20 6,80

Tabela 4.16 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F3 e F4 em T3 =
0,16. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.
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Figura 4.14 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F3 (T = 0,16). Cepas: 5 ML; Rotas:
4 picada, 1 sangue; Sexo: 5 homens; Raça: 5 negros; Apenas 1 paciente reinfectado: S1004 com
P. malariae - 71º dia.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1004 5 CLG 0,3 × RI tardia ZN-C(TE)

S1050 6 ao 9 TER 4 RI tardia ZN-C(TE)

S410 5 ao 7 QNN 30 × RI tardia
32 ao 34 QNN 30 × RII ZN-CNC

S697 7 ATB 0,2 × RI tardia ZN-CNC

S994 9 CLG 0,3 × RI tardia
89 ao 91 CLQ 0,5 × CNC

Tabela 4.17 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F3 (T = 0,16). Os 5 pacientes
do grupo foram tratados com protocolos de tratamento subterapêutico entre o 5º e o 9º dia
(CLG (2), TER (1), QNN (1), ATB (1)). Dentre eles, 3 não foram submetidos a outro protocolo
de tratamento enquanto o 4º paciente foi submetido a um tratamento subterapêutico (QNN)
na metade da série. Por último, o 5º paciente foi tratado com protocolo terapêutico (CLQ) no
final da série.

positivas na 1ª metade da série. O tamanho das séries varia entre 35 e 120 dias e

elas apresentam entre 3 e 9 máximos. Tratamento (Tabela 4.17) - Os 5 pacientes

foram tratados com protocolos não-terapêuticos nas 2 primeiras semanas da série

e apresentam resposta do tipo RI tardia ao mesmo. Todos tiveram a parasitemia

reduzida a zero no final da série, sendo 4 naturalmente e somente 1 através de

tratamento terapêutico com CLQ, dos quais 3 não tiveram cura confirmada e 2 ti-

veram cura confirmada pelo teste estendido. Outras informações - Dos 5 pacientes

do grupo, 4 tiveram febre entre o 1º e o 11º dia, que em 1 dos casos se estende

até o 37º dia, em outro até o 45º e em outro até o 78º. Diferentemente destes, o

5º paciente do grupo apresentou febre apenas entre os dias 21 e 26. Três pacientes

foram submetidos a teste de infectividade, sendo que 2 deles apresentam resultado

positivo enquanto o 3º resultou em infectividade foi nula4. Dentre as 5 curvas de

gametocitemia, em 4 casos a contagem torna-se positiva entre o 8º e o 12º dia

enquanto na 5º ela torna-se positiva no 35º dia, e assim permanece até o 65º-95º
dia. Na análise de boxplot, cujos resultados estão apresentados na tabela 4.18, 3

pacientes foram apontados como outliers, dos quais 2 já o foram no antigo grupo F2.

É posśıvel que 1 dos pacientes (S410) tenha sido apontado como outlier pelo fato

de ser o único do grupo que foi contaminado pela inoculação de sangue parasitado.

4Ou seja, o percentual de mosquitos infectados é igual a zero.
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Paciente Parâmetros Observações
S1050-MLspobiteMB DesvPad

S410-MLbloMB IncInicial, Pos1ºMáx, IncMáxSec Único contaminado pela inoculação
de sangue parasitado.

S697-MLspobiteMB DesvPad, LogMáxGlo, IncMáxSec

Tabela 4.18 Lista de outliers do grupo F3 em (T = 0,16).
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Figura 4.15 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F4 (T = 0,16). Cepas: 2 EL, 1 SR,
1 ML, 1 SC; Rotas: 4 sangue, 1 picada; Sexo: 3 homens, 2 mulheres; Raça: 5 negros; Apenas 1
paciente reinfectado: S1032 com P. malariae no 115º dia.

f) Grupo F4: Formado por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacien-

tes do grupo são negros, e a maioria (4) foi contaminada pela inoculação de sangue

parasitado, e apenas 1 foi reinfectado, com o plasmódio P. malariae no 115º dia.

O grupo mistura, em proporções equivalentes, pacientes contaminados com dife-

rentes cepas e pacientes do sexo masculino e feminino. Caracteŕısticas das séries

(Figura 4.15) - A baixa proporcção de observações positivas na 1ª metade da série

é, claramente, a principal caracteŕıstica comum (em termos de parâmetros) entre

os pacientes deste grupo. As séries de parasitemia são relativamente longas, cujo

tamanho varia entre 80 e 120 dias, e algumas oscilações (entre 7 e 10 máximos

locais). Tratamento (Tabela 4.19) - Os 5 pacientes do grupo foram submetidos a

tratamento subterapêuticos entre a 1ª e 3ª semana, e todos apresentam resistência

do tipo RI tardia. Todos tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série,

sendo que 3 deles através de tratamento (2 deles com protocolos terapêuticos e 1
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G316 9 CLG 0,3 × RI tardia
109 ao 111 CLQ 0,5 × S C(TE)

G333 6 QNN 10 × ×
10 CLG 0,1 × × RI tardia
78 QNN 20 × ×
79 CLG 0,1 × ×

80 ao 82 CLQ 0,5 × CNC

S1032 8 CLG 0,3 × RI tardia
16; 22 CLG 0,1 × × ParNula
29;39 CLG 0,1 × × RI precoce ZN-CNC

S1301 17 PRT 0,025 × × RI tardia
59 PRT 0,05 × × RII ZN-CNC

S1330 14 e 15 QNN 20 × × RI tardia
85 PRT 0,05 × × S C(TE)

94 ao 96 CLQ 0,5 após zerar

Tabela 4.19 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F4 (T = 0,16). Os 5 pacientes
do grupo foram submetidos a tratamento entre a o 6º e o 17º dia com protocolos subterapêuticos
(CLG (2), QNN+CLG(1), QNN (1), PRT (1)). Os 5 pacientes foram submetidos a tratamento
subseqüentes ao inicial, 2 deles com protocolo terapêutico (CLQ(1), CLG+QNN+CLQ (1)) e 1
com protocolo subterapêutico (PRT). Os outros 2 pacientes foram submetidos a tratamento na
metade da série, ambos com protocolos subterapêuticos (CLG (1), PRT (1)).

Paciente Parâmetros Observações

G333-SCbloFB Log1ºMáx, DesvPad, Prop1ª, Único contaminado pela cepa SC
LogMáxGlo, IncMáxMı́n

S1032-MLbloMB Prop2ª Único contaminado pela cepa ML

Tabela 4.20 Lista de outliers do grupo F4 (T = 0,16).

com protocolo sub-tepêutico) e 2 naturalmente, dos quais 3 não têm confirmação

de cura e 2 têm cura confirmada pelo teste estendido. Outras informações - Os 5

pacientes tiveram febre entre o 2º e o 9º dia, entretanto, em 4 dos 5 casos a febre

se estende por vários dias, cessando entre o 39º dia e o 78º dia. Somente 2 foram

submetidos a teste de infectividade, com resultados positivos. Em 4 das 5 curvas

de gametocitemia a contagem torna-se positiva entre o 10º e o 15º dia cuja duração

varia entre 90 e 120 dias; na 5ª curva a contagem permanece nula em toda a série.

Como mostra a tabela 4.20, apenas 2 pacientes foram apontados como outliers

na análise de boxplot, um deles (G333) apontado como outlier também no antigo

grupo F2. Embora os únicos pacientes contaminados pelas cepas ML e SC tenham

sido apontados como outliers (sendo 1 deles reinfectado e outro já ter sido apon-
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tado como outlier no antigo F2 (T2 = 0, 11), pelo fato do grupo ser heterogêneo em

relação às cepas inoculadas não podemos afirmar que existe relação entre os outliers

e este tipo de informação.

A quebra do antigo grupo F2 em dois novos grupos mostra sensibilidade às carac-

teŕısticas intŕınsecas da infecção, pois todos os pacientes do grupo F3 foram contamina-

dos pela cepa ML, na maioria (4) dos casos por picada do mosquito, enquanto no grupo

F4 os pacientes foram contaminados com diferentes cepas do plasmódio (apenas 1 deles

com a cepa ML) e na maioria dos casos a infecção foi induzida pela inoculação de san-

gue parasitado. Pelo fato dos dois grupos serem formados exclusivamente por pacientes

negros e que apresentam resposta do tipo RI tardia ao protocolo de tratamento inicial,

a divisão não é (nem poderia ser) senśıvel à raça e às respostas parasitológicas. Dos 3

pacientes apontados como outliers no antigo grupo F2, 2 foram classificados no novo F3

(ambos eram outliers para MG) e o terceiro foi classificado no novo F4. Esta separação

também é senśıvel ao comprimento das séries e números de máximos, pois F3 é composto

de séries médias e longas (35 a 120 dias) com número de máximos variável entre 3 e 9 e

F4 é composto de séries longas (80-120 dias) com número de máximos entre 7 e 10.

Destacamos aqui uma posśıvel relação entre o parâmetro IncInicial e a separação

dos pacientes quanto à rota de contaminação nesta última subdivisão. Como vimos, o

grupo F3 é formado em grande parte por pacientes contaminados através da picada do

mosquito, e no grupo F4 estão os pacientes contaminados pela inoculação de sangue pa-

rasitado. Relembrando os aspectos do ciclo de vida do parasita, são liberados entre 10000

e 30000 merozóıtos na corrente sangúınea após a reprodução assexuada dos esporozóıtos

nos hepatócitos, enquanto que após a reprodução assexuada dos merozóıtos dentro dos

eritrócitos o número de novos merozóıtos liberados decai bastante em ordem de gran-

deza, para uma faixa de 8 e 32. Esta diferença significativa no número de merozóıtos

favorece que a inclinação inicial da parasitemia dos pacientes contaminados pela picada

do mosquito seja mais acentuada em relação à curva dos pacientes contaminados pela

inoculação do sangue parasitado, tendo em vista que o percentual de eritrócitos parasi-

tados nas primeiras semanas é mais elevado para os pacientes contaminados pela picada

do mosquito. Assim sendo, o parâmetro IncInicial mostra-se importante para distinguir

os pacientes contaminados por diferentes rotas.
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Em resumo, sob o ponto de vista das caracteŕısticas intŕınsecas e extrinsecas da in-

fecção, das 3 subdivisões ocorridas nesta temperatura, a que divide o F0 nos novos F0 e

F1 mostra sensibilidade às respostas parasitológicas, ao tamanho das séries, número de

máximos e rota de infecção, mas não mostra sensibilidade às cepas inoculadas; ambos

contém outliers de F0 anteriores. A subdivisão do F1 nos novos F2 e F5 mosta sensibi-

lidade apenas à rota de contaminação e repostas parasitológicas. Já a subdivisão de F2

(T2) nos novos F3 e F4 é senśıvel à cepa, rota de contaminação, tamanho e número de

máximos das séries, mas não é senśıvel à resposta parasitológica, que em ambos os grupos

é do tipo RI tardia.

Os seis grupos obtidos nesta temperatura são formados substancialmente por pacien-

tes negros do sexo masculino; em 5 ocorre mistura de cepas inoculadas (F0-F2, F4 e F5)

enquanto apenas 1 é formado exclusivamente por pacientes contaminados pela cepa ML;

em 3 ocorrem mistura de rotas de contaminação (F0-F2), em 2 a maioria foi contaminada

com sangue parasitado (F5 e F3) e em 1 (F4) a maioria foi contaminada pela picada do

mosquito. Dos 6 grupos, 5 são formados por pacientes que apresentam resposta resistente

ao tratamento inicial, dos quais 3 agregam pacientes que apresentam diferentes tipos de

respostas resistente (F0, F2 e F5) e 2 cuja maioria apresenta resposta RI tardia (F3 e F4),

enquanto no 6º grupo a grande maioria apresenta resposta senśıvel a este protocolo (F1).

T4 = 0,18

Consideramos a classificação geral dos pacientes obtida nesta temperatura como a

mais significativa dentre as 5 temperaturas selecionadas. Nela, 150 dos 193 pacientes

encontram-se classificados em 9 grupos que incluem 6 grupos já estáveis desde T3 e 3

novos grupos formados da subdivisão de F0 (T3) (ver dendograma). Como 6 dos 9 grupos

ja foram analisados previamente, aqui nos concentraremos em descrever os 3 clusters

formados a partir do F0 da temperatura anterior. O resultado do teste Kruskal-Wallis,

apresentado na tabela 4.21, mostra que estes três grupos são formados por séries que

apresentam comportamentos diferentes em relação a 7 parâmetros. No novo F0 estão as

séries com valores elevados para os parâmetros NTML, IncMáxLoc, DesvPad e ÚltDia,

no novo F4 as séries com valores elevados para MG e Pos1ºMáx e no novo F8 as séries

com valores elevados para a IncMáxSec.
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
F0 F4 F8

IncInicial 4,013 0,134 39,25 20,40 30,50
Log(par+1)1ºMáxLoc 4,125 0,127 35,62 50,20 52,25
NTML 19,656 0,000 41,59 5,00 11,63
IncMáxLoc 12,551 0,002 39,91 4,60 39,50
MG 11,811 0,003 35,26 69,40 34,00
DesvPad 13,000 0,002 40,25 4,40 34,25
Prop1ª 1,898 0,387 36,83 49,00 34,00
Prop2ª 5,141 0,076 36,07 37,70 60,50

ÚltDia 17,227 0,000 41,35 8,10 11,63
Pos1ºMáx 8,182 0,017 34,88 57,30 55,38
PosMáxGlo 1,637 0,441 36,36 47,80 43,13
Log(par+1)MáxGlo 2,830 0,243 35,95 47,00 50,75
IncMáxMı́n 0,639 0,727 37,28 44,00 33,00
IncMáxSec 14,605 0,001 34,15 53,40 72,00

Tabela 4.21 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F0, F4 e F8 em T4

= 0,18. As séries de parasitemia dos 3 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

a) Grupo F0: Composto por 65 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maior parte

deste grupo é formada por pacientes negros (60) e do sexo masculino (50). Não

se observa homogeneidade em relação às caracteŕısticas da infecção: os pacientes

foram contaminados com diferentes cepas do plasmódio, havendo mistura em pro-

porções equivalentes das cepas EL (26) e ML (25) (os demais, foram contaminados

pelas cepas SC, CL, TH e V40G) e pouco mais da metade (38) foi contaminada pela

inoculação de sangue parasitado (os demais, pela picada do mosquito ou inoculação

de esporozóıtos). Somente 5 pacientes foram reinfectados, 3 com o plasmódio da

espécie P. malariae entre os dias 54 e 92 e 2 com o P. ovale, um no dia 83 e outro

no dia 84. Caracteŕısticas das séries (Figuras5 4.16 e 4.17) - O grupo mistura séries

com padrões de comportamentos diferentes, com tamanhos que variam entre 20 e

240 dias, algumas séries apresentam muitos máximos e pontos de pontos de para-

sitemia nula na 1ª e/ou na 2ª metade da série, enquanto outras séries apresentam

poucos máximos e poucos pontos de parasitemia nula na 1ª e/ou na 2ª metade da

série. Tratamento (Tabela A.1) - Com relação aos protocolos de tratamento, 49

dos 65 pacientes foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana da série (os demais foram

tratados apenas na metade ou no final da série), na maioria (44) dos casos com

5Novamente, pelo fato do grupo ser muito grande, dividimos as séries em 2 figuras.
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Ç
Ã
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É
C

N
IC

A
S
P

C
E

O
C

O
N

J
U

N
T

O
M

O
L
+

5133

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

S1319-Elspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1320-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120

S1321-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  20  40  60  80  100  120

S1326-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  10  20  30  40  50  60

S1329-MLbloFB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  20  40  60  80  100  120  140

S1334-CLbloMW

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  20  40  60  80  100  120

S1337-CLspoMW

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  50  100  150  200  250

S1344-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

S558-Mlspo/biteMB

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

S566-V40Gblo??

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140

S578-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S625-MLbloMB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

S793-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

S807-Mlblo??

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  20  40  60  80  100  120

S858-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

S859-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

S1201-MLbloMB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1235-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  10  20  30  40  50  60  70

S1243-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1251-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1270-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  10  20  30  40  50

S1291-MLbloFB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

S1309-Elspo/biteMB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1316-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1346-THbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

S1347-THbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S282-MLbloMW

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

S402-MLspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

S493-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  20  40  60  80  100  120

S502-MLspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S507-MLbloMB

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

S519-MLspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

S988-Mlspo/biteMB

F
ig

u
ra

4
.1

7
S
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Paciente Parâmetros Observações
G132-SCspobiteMB Prop1ª
G227-SCbloMB DesvPad, Prop1ª
G246-ELbloMB IncInicial
G290-ELspobiteMB IncMáxMı́n
G300-SCbloFB IncMáxSec 1 das 13 mulheres do grupo
G382-ELspobiteMB IncMaxLoc, DesvPAd, Prop1ª
G398-ELspobiteMB PosMáxGlo

G457(2)-ELspobiteMB ÚltDia
G476-ELspobiteMB IncMáxSec
G493(2)-ELspobiteFB IncMáxSec 1 das 13 mulheres do grupo
S1291-MLbloFB IncMaxLoc 1 das 13 mulheres do grupo
S1329-MLbloFB IncMáxSec 1 das 13 mulheres do grupo
S1344-MLbloMB DesvPad

S1346-THbloMB Prop1ª Único contaminado pela cepa TH
S402-MLspobiteMB IncMáxLoc
S558-MLspobiteMB Log1ºMax, LogMaxGlo
S578-MLbloMB IncMáxSec
S625-MLbloMB Prop1ª
S807-Mlblo?? IncMáxSec 1 dos 2 pacientes s/ info de sexo e raça

Tabela 4.22 Tabela de outliers do grupo F0 (T = 0,18).

protocolos de tratamento subterapêuticos, ao qual se observam respostas parasi-

tológicas do tipo RIII (29), RII (8), RI precoce (7), RIII/RI precoce (4) e RII/RIII

(1). Outro fato comum é que 55 tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da

série (os 10 restantes tiveram a série truncada), sendo que em 36 casos a redução

ocorreu naturalmente e em 19 através de tratamento. Dentre os 55, 25 não tiveram

confirmação de cura, 18 tiveram cura confirmada pelo teste estendido e 12 tiveram

cura confirmada pelo teste simplificado. Outras informações - Dentre os 65 pacien-

tes, 64 tiveram febre entre a 1ª e a 2ª semana (o 65º não possui registro de febre),

que em alguns casos vai além do 100º dia, e 36 pacientes foram submetidos a teste

de infectividade. Dos 65 pacientes, 19 foram apontados como outliers na análise

de boxplot, e estão listados na tabela 4.22. Não se observa relação expĺıcita entre

os outliers deste grupo e suas caracteŕısticas intŕınsecas. Dos 19 outliers, 5 faziam

parte dos grupos F0 (T = 0,06 e 0,11), 7 apenas de F0 (T = 0,06) e 3 apenas de

F0 (T = 0,11). Existem dois comportamentos distintos nas curvas de gametocitose:

nula (7) em todo o intervalo da série ou com densidade de parasitas positiva e sig-

nificativa num intevervalo que varia entre 35 e 220 dias, com maioria tendo ińıcio

entre o 8º e o 15º dia.
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Figura 4.18 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F4 (T = 0,18). Cepas: 2 SC, 1 EL,
1 ML, 1 CL; Rotas: 4 sangue, 1 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 4 homens, 1 mulher; Raça: 5
negros; Nenhum reinfectado.

b) Grupo F4: Formado por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes são negros, não-reinfectados e a maioria (4) é do sexo masculino. A maioria

(4) dos pacientes foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado, mas ocorre

mistura quanto às cepas do plasmódio inoculadas. Caracteŕısticas das séries (Fi-

gura 4.18) - As séries são de tamanho médio, entre 20 e 50 dias e com poucos

máximos. Tratamento (Tabela 4.23) - Quatro dos 5 pacientes foram tratados entre

a 2ª e a 3ª semana da série (o 5º foi tratado apenas no final da série) com protocolos

de tratamento subterapêuticos envolvendo Quinina, Clorguanide ou ambos, ao qual

se observam respostas do tipo RIII (3) e RI precoce (1). Dos 5 pacientes, 4 tiveram

a parasitemia reduzida a zero no final da série (o 5º teve a série truncada), sendo que

em 3 casos a redução foi provocada por um tratamento subsequente ao inicial (dife-

rentes protocolos) e no outro a redução ocorreu naturalmente. Outras informações

- Os 5 pacientes do grupo têm registro de febre entre o 3º e o 12º dia, sendo que em

1 dos casos se estende até o 28º dia, em outro até o 29º e em outro até o 33º. Dentre

os 5 pacientes, 4 foram submetidos ao teste de infectividade (resultados positivos).

Três pacientes deste grupo foram apontados como outliers na análise de boxplot,

com possivel relação com sexo e com a rota de contaminação, como mostra a tabela
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G119 9 QNN 5 × × RIII
29 ao 31 CLQ 0,5 × CNC

G234 10 QNN 15 × ×
15 ao 17 CLQ 0,5 × RI precoce ZN-CNC

G54 40 ao 42 CLQ 0,5 × CNC

S1220 17 ao 19 QNN 10 × × RIII
32 e 33 BSM/CLQ 0,2/0,45 × × TNC

S1338 12 ao 14 AMQ 0,47 × RIII
49 QNN 30 × S C(TE)

Tabela 4.23 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F4 (T = 0,18). Dos 5 pacientes
do grupo, 4 foram tratados entre o 9º ao 19º dia, sendo 2 deles com protocolos subterapêuticos
(QNN) e 2 com protocolos terapêuticos (AMQ, QNN/CLQ). Ainda com relação a estes 4 paci-
entes, 3 foram novamente tratados no final da série, sendo que 2 foram tratados com protocolos
subterapêutico (QNN, BSM/CLQ) e 1 com protocolo terapêutico (CLQ). O 5º paciente do
grupo foi tratado apenas no final da série, com protocolo terapêutico (CLQ).

Paciente Parâmetros Observações
G119-SCbloMB IncMáxMı́n -

G54-SCbloFB IncMáxLoc, MG Único paciente do sexo feminino
S1338-CLspoMB NTML, DesvPad, Prop1ª, único contaminado pela

IncMáxLoc, IncMàxMı́n inoculação de esporozoitos

Tabela 4.24 Tabela de outliers do grupo F4 (T = 0,18).

4.24. Um deles foi apontado como outlier no F0 de T1 = 0, 06 e no F0 de T2 = 0, 11

(G54) e 1 tinha já o tinha sido apenas no F0 de T3 = 0, 16. Este grupo se desfaz

na próxima temperatura analisada. A densidade de gametócitos é nula até o 15º
dia, quando torna-se diferente de zero e assim permanece por um peŕıodo que varia

entre 20 e 60 dias.

c) Grupo F8: Composto por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacien-

tes são negros, não-reinfectados e a maioria (3) foi contaminada pela cepa EL. Entre-

tanto, este grupo mistura pacientes contaminados por diferentes rotas e mistura, em

proporções iguais, pacientes do sexo feminino e masculino. Caracteŕısticas das séries

(Figura 4.19) - As séries são de tamanho médio, variando entre 30 e 60 dias, e pos-

suem poucos máximos. Tratamento (Tabela 4.25) - Os 4 pacientes do grupo foram

submetidos a tratamento não-terapêutico com QNN nas 2 primeiras semanas da

série, e a maioria (3) apresenta resposta do tipo RIII (o 4º apresenta RI precoce).

Todos tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série, sendo que em 3 casos
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Figura 4.19 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F8 (T = 0,18). Cepas: 3 EL, 1 SC;
Rotas: 2 sangue, 1 picada, 1 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 2 homens, 2 mulheres; Raça: 4
negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G222 10 ao 12 QNN 10 × × RI precoce ZN-CNC

G261 4 QNN 10 × ×
9 QNN 7,5 × ×
10 QNN 10 × × RIII
11 QNN 20 × × RIII

29 ao 31 CLQ 0,5 × S C(TE)

S1312 6 e 7 QNN 10 × × RIII
20 PRQ 0,02 × × RIII
27 PRQ 0,02 × × RIII
34 PRQ 0,02 × × RIII
41 PRQ 0,02 × × RIII
48 PRQ 0,02 × ×

52 ao 54 CLQ 0,5 × CNC

1332 9 e 10 QNN 10 × × RIII
35 ao 45 PRQ 0,0075 × ×

38 CLQ 0,6 × CNC

Tabela 4.25 Protocolos de tratamento dos pacientes do grupo F8 (T = 0,18). Os 4 pacientes
foram tratados nas 2 primeiras semanas da série (entre 4º e 12º dia) com droga administrada
de modo não-terapêutico (QNN (4)). Três foram submetidos a novos protocolos de tratamento:
2 deles foram tratados com PRQ de modo subterapêutico seguido de CLQ (em um dos casos
administrada de modo terapêutico e no outro não), enquanto o 3º paciente foi novamente tratado
apenas com doses terapêuticas de CLQ.
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a redução ocorreu através de (diferentes) protocolos de tratamento e 1 ocorreu na-

turalmente, sem confirmação de cura na maioria dos casos (3). Outras informações

- Os 4 pacientes do grupo possuem registro de febre entre o 2º e o 32º dia, sendo

que em um dos casos a febre se estende até o 52º dia. Somente 2 foram submetidos

a teste de infectividade, e ambos apresentam resultado positivo. A contagem de

gametocitemia torna-se positiva entre o 9º e o 13º dia, extendendo-se até o 45º-60º
dia. Nenhum paciente foi apontado como outlier na análise de boxplot. O grupo

desaparece na fase paramagnética (T4 = 0, 275).

A subdivisão do antigo grupo F0 (T3 = 0,16) é marcadamente influenciada pelo

número de máximos e pelo comprimento das séries, classificando no grupo F0 as séries

de tamanho maior e com maior número de máximos em relação às séries dos grupos F4

e F8, com tamanho médio e poucos máximos. Os três grupos são formados, em maioria,

por pacientes negros do sexo masculino. Nos grupos F0 e F4 ocorre mistura de pacientes

inoculados por diferentes rotas, enquanto no grupo F8 a maioria (3) foi inoculada com

sangue parasitado. Nos grupos F0 e F8 ocorre mistura de pacientes contaminados com

diferentes cepas do plasmódio, enquanto no grupo F4 a maioria foi contaminada pela cepa

EL. Portanto a subdivisão também é senśıvel à rota e à cepa. Nos três grupos prevalece

a resposta do tipo RIII ao tratamento inicial, apesar de F0 ser o que mistura os vários

tipos de respostas resistentes, e portanto separação não tem a ver com o tipo de resposta;

mas existe relação com as drogas usadas, pois F4 tem predominância do uso de Quinina

e Clorguanide e F8 de Quinina. Nestes dois grupos prevalece resposta do tipo S ao 2º
tratamento. Nesta subdivisão o grupo F0 é o que contem o maior número (15) de outliers,

que são outliers também nos F0 anteriores.

T5 = 0,275

Como dissemos anteriormente, realizamos a análise da classificação dos pacientes nesta

temperatura (fase paramagnética) apenas para entender qual e como seria a próxima

partição do conjunto de dados, e se esta revela alguma outra caracteŕıstica intŕınseca

ou extŕınseca dos pacientes relacionada com os padrões de parasitemia. Nesta última

temperatura analisada, temos 86 pacientes classificados em 11 grupos, que corresponde

a menos de 50% do total de pacientes que compõem o conjunto de dados. Dentre os
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 4) p F2 F3 F4 F7 F8

IncInicial 11,786 0,019 21,38 22,63 17,75 14,50 3,50
Log(par+1)1ºMáxLoc 22,727 0,000 28,50 9,38 23,25 11,67 9,00
NTML 22,070 0,000 4,56 26,75 16,50 21,17 21,38
IncMáxLoc 15,095 0,005 6,38 21,38 24,00 19,83 15,50
MG 3,950 0,413 16,63 21,13 19,50 16,33 9,75
DesvPad 10,829 0,029 9,13 23,13 20,50 20,83 12,00
Prop1ª 7,288 0,121 19,38 14,00 22,63 11,67 19,25
Prop2ª 25,311 0,000 27,25 5,38 24,38 13,50 14,50

ÚltDia 23,334 0,000 4,63 28,31 17,63 20,42 17,00
Pos1ºMáx 17,708 0,001 17,38 7,94 18,00 19,83 32,38
PosMáxGlo 8,316 0,081 10,81 16,69 19,75 17,92 27,38
Log(par+1)MáxGlo 20,181 0,000 27,00 11,38 24,00 10,67 8,00
IncMáxMı́n 22,450 0,000 9,25 23,88 25,75 6,33 21,50
IncMáxSec 4,244 0,374 22,00 14,38 19,25 17,50 11,25

Tabela 4.26 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F2, F3, F4, F7 e F8

em T5 = 0,275. As séries de parasitemia dos 5 grupos possuem caracteŕısticas distintas em
relação aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

11 grupos, somente 2 (F9 e F10) já tinham sido obtidos em temperaturas mais baixas,

enquanto os demais (F0 a F8) foram obtidos nas subdivisões dos antigos F0 e F1.

O resultado do teste Kruskal-Wallis indica que a subdivisão do antigo F0 foi influen-

ciada por 10 parâmetros, destacados em negrito na tabela 4.26. A análise dos escores

que cada grupo recebe para cada parâmetro indica que no grupo F2 estão as séries com

valores mais elevados para os parâmetros Log1ºMáx, Prop2ª e LogMáxGlo, o grupo F3

contém séries com valores elevados para IncInicial, NTML, DesvPad e ÚltDia, no F4 estão

as séries com os valores mais elevados para os parâmetros IncMáxLoc e IncMàxMı́n e as

séries do grupo F8 apresentam valores elevados para Pos1ºMáx.

a) Grupo F2: Formado por 8 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacientes

são do sexo masculino, não-reinfectados, sendo a maioria (7) da raça negra. Mistura

pacientes contaminados com diferentes cepas do plasmódio e com diferentes rotas de

contaminação: pouco mais da metade (5) foi contaminada pela picada do mosquito

(os demais, com esporozóıtos) e metade foi contaminada pela cepa EL (os demais,

pelas cepas ML, SC e CL). Caracteŕısticas das séries - A figura 4.20 mostra que as

séries deste grupo apresentam poucas oscilacões, a maioria têm parasitemia positiva

durante toda a série e o comprimento varia entre 25 e 80 dias. Tratamento -

Conforme as informações da tabela 4.27, 7 dos 8 pacientes do grupo foram tratados
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Figura 4.20 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F2 (T = 0, 275). Cepas: 4 EL, 2
ML, 1 SC, 1 CL; Rotas: 5 picada, 2 sangue, 1 spo-inoc; Sexo: 8 homens; Raça: 7 negros, 1
branco. Nenhum reinfectado.

nas 3 primeiras semanas da série (o 8º foi tratado apenas no final da série), e

são observadas respostas do tipo RII (3), RIII (2), RI precoce (1) e RI precoce

seguida de RIII. Os 8 pacientes tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da

série (com ou sem a intervenção de medicamentos), e a maioria (6) teve a cura

confirmada. Outras informações - Dos 8 pacientes, 7 tiveram febre nos 15 primeiros

dias, podendo estender-se até o 47º dia (o 8º paciente tem registro de febre igual

a -1 do 1º ao 50º dia, sendo esta uma informação duvidosa). Seis pacientes foram

submetidos ao teste de infectividade e apresentam resultados positivos. Dentre os

8 pacientes, 3 foram apontados como outliers, como mostra a tabela 4.28, dos quais

2 já o foram nos grupos F0 (T = 0, 18). A gametocitemia torna-se positiva entre o

9º e o 15º dia e perdura até o 50º-100º dia.

b) Grupo F3: Formado por 8 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são do

sexo masculino, negros, e apenas 1 foi reinfectado, com o plasmódio P. ovale no 83º
dia. Estes pacientes foram contaminados com diferentes cepas do plasmódio, sendo

pouco mais da metade (5) com a cepa EL (os demais com a as cepas ML e TH)
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G116 9 QNN 10 × × RIII
20 QNN 20 × × RIII ZN-CNC

G322 7 QNN 20 × ×
8 QNN 10 × ×
13 QNN 13 × × RIII

47 ao 49 CLQ 0,5 × CNC

G360 6 CLG 0,05 × × RII
65 e 66 QNN/PRQ 10/0,015 × ×
68 ao 79 QNN/PRQ 10 / 0,015 × × CNC

G382 6 CLG 0,1 × × RI precoce
65 ao 67 CLQ 0,5 após zerar

ZN-C(TE)

G476 6 QNN 10 × ×
7 QNN/CLG 20/0,05 × × RII
17 QNN 10 × ×
20 QNN 10 × ×

25 ao 27 CLQ 0,5 × S C(TS)

S1337 5 ao 7 AMQ 0,46 ×
7 ao 9 QNN 0,03 × ×

10 QNN 20 × × RI precoce
20 HDXCLQ 1,2 × × RIII
75 PRT 0,05 × × S C(TE)

S402 10 QNN 5 × × RII ZN-CNC

S793 68 ao 77 CLG 4 × CNC

Tabela 4.27 Protocolos de tratamento do grupo F2 (T = 0, 275). Dentre os 8 pacientes do
grupo, 7 foram tratados entre o 5º e o 20º dia, sendo 6 com protocolos subterapêuticos (QNN
(3), CLG (2), QNN+CLG (1)) e 1 com protocolo terapêutico (AMQ+QNN). Ainda com relação
à estes 7 pacientes, 4 foram submetidos a tratamento subseqüente ao inicial, sendo que 3 foram
tratados no final da série, 2 deles com protocolos terapêuticos (CLQ(2)) e 1 com protocolo
subterapêutico (QNN+PRQ(1)). O 4º paciente foi tratado na metade da série com protocolo
subterapêutico (HDXCLQ), seguido de um tratamento terapêutico (PRT). Diferentemente des-
tes 7, o 8º paciente do grupo foi tratado apenas no final da série, com protocolo terapêutico
(CLG).

Paciente Parâmetros Observações
G116-SCbloMB IncInicial ùnico paciente contaminado pela

cepa SC; 1 dos 2 inoculados com
sangue parasitado.

G382-ELspobiteMB DesvPad, Prop1ª, Prop2ª, IncMáxMı́n Único paciente do sexo feminino
G476-ELspobiteMB IncMáxSec

Tabela 4.28 Tabela de outliers do grupo F2 (T = 0, 275).
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 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

G304-ELspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  50  100  150  200

G414-ELspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  50  100  150  200

G419-ELspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1251-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

S1309-ELspo/biteMB

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1316-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

S1347-THAbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  50  100  150  200

S493-MLbloMB

Figura 4.21 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F3 (T = 0, 275). Cepas: 5 EL, 2
ML, 1 TH; Rotas: 4 sangue, 4 picada; Sexo: 8 homens; Raça: 8 negros; 1 paciente reinfectado:
S1316 com P. ovale no 83º dia.

havendo igual proporção entre os infectados pela picada do mosquito e os infecta-

dos pela inoculação de sangue parasitado. Caracteŕısticas das séries - As séries de

parasitemia destes pacientes, apresentadas na figura 4.21, são longas, cujo tamanho

varia entre 130 e 200 dias, apresentam muitas oscilações e máximos locais (entre

12 e 18) e alguns pontos de parasitemia nula na 2ª metade da série. Tratamento -

Dentre os 8 pacientes, 7 foram tratados entre a 1ª e a 2ª semana (o 8º foi tratado

apenas no final da série), observando-se na maioria dos casos (6) respostas do tipo

RIII (ou 7º paciente apresenta resposta RI precoce), como mostra a tabela 4.29. Os

8 pacientes tiveram a parasitemia reduzida a zero naturalmente no final da série,

5 deles com cura confirmada e 3 sem confirmação de cura. Outras informações -

Dentre os 8 pacientes, 7 tiveram febre já na 1ª semana, estendendo-se até o 75º dia

(em um caso vai até o 137º). Somente 3 foram submetidos ao teste de infectividade

e apresentam resultados positivos. Dois pacientes deste grupo são outliers, como

mostra a tabela 4.30, dos quais é posśıvel que em um dos casos haja relação com a

cepa inoculada nestes pacientes. A gametocitemia se inicia entre o 10º e o 25º dia

e se mantem positiva até o 100º-190º dia.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G304 190 ao 192 CLQ 0,5 após zerar
ZN-C(TS)

G414 6 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

G419 5 QNN/CLG 10 / 0,1 × × RIII ZN-C(TE)

S1251 11 BSM 0,2 RII ZN-CNC

S1309 7 e 8 QNN 10 × × RIII
18 PRT 0,025 × × RII
34 PRT 0,025 × × RIII
41 PRT 0,05 × × RIII
48 PRT 0,1 × RII
56 PRT 0,1 × RIII
165 AMQ 0,6 após zerar

ZN-C(TS)

S1316 9 QNN 10 × × RIII
16 ao 142 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1347 5 e 6 QNN 10 × × RIII
29 PRT 0,05 × × RIII

34 ao 36 CLQ 0,5 × RII
64 PRT 0,03 × × RIII

198 ao 200 QNN 30
201 QNN 10 após zerar

ZN-CNC

S493 13 e 14 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

Tabela 4.29 Protocolos de tratamento do grupo F3 (T = 0, 275). Dentre os 8 pacientes do
grupo, 7 foram tratados entre o 5º e o 13º dia, 6 deles com protocolos subterapêuticos (QNN(5),
QNN+CLG(1)) e 1 foi tratado com medicamento ao qual não dispomos de informações te-
rapêuticas (BSM). Dos 7 pacientes, 3 pacientes foram submetidos a tratamento subsequente ao
inicial, sendo que 2 foram tratados com mistura de protocolos terapêticos e não terapêuticos
(PRT (1), QNN+CLQ+PRT(1)) enquanto o 3º foi tratado da 3ª semana até o final da série com
protocolo subterapêutico com PRQ (1). O 8º paciente do grupo foi submetido a tratamento
somente após a parasitemia ter sido reduzida a zero naturalmente.

Paciente Parâmetros Observações
G414-ELspobiteMB Prop1ª, Prop2ª
S1347-THbloMB IncMáxMı́n Único contaminado pela cepa TH.

Tabela 4.30 Tabela de outliers do grupo F3 (T = 0, 275).
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Figura 4.22 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F4 (T = 0, 275). Cepas: 4 SC, 3
EL, 1 ML; Rotas: 6 sangue, 2 picada; Sexo: 6 mulheres, 2 homens; Raça: 8 negros; Nenhum
reinfectado.

c) Grupo F4: Composto por 8 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes deste grupo são negros, não-reinfectados e a maioria (6) é do sexo feminino.

Quanto à contaminação, a maioria (6) foi contaminada pela inoculação de sangue

parasitado, porém este grupo mistura pacientes contaminados com diferentes cepas

do plasmódio: 4 pacientes foram contaminados pela cepa SC, e os demais pelas

cepas EL e ML. Caracteŕısticas das séries - Apresentadas na figura 4.22, as séries

de parasitemia deste grupo são longas, variando entre 80 e 140 dias, apresentam pe-

quenas oscilações, possuem entre 8 e 16 máximos locais e a parasitemia se mantém

positiva por quase toda a série. Tratamento - A tabela 4.31 mostra que dos 8

pacientes, 6 foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana (os outros 2 foram tratados

apenas no final da série), sendo observadas respostas do tipo RIII (4), RII (1) e

RIII seguida de RII (1). Dentre os 8 pacientes, 6 tiveram a parasitemia reduzida

a zero no final da série (5 através de tratamento e 1 naturalmente) e 2 tiveram a

série truncada. Outras informações - Dentre os 8 pacientes deste grupo, 7 possuem

registro de febre nos 15 primeiros dias, que pode estender-se até o 98º dia (o 8º pa-

ciente tem febre igual a -1 do 1º ao 159º dia, sendo esta uma informação duvidosa).
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G224 13 QNN 10 × ×
14 QNN 20 × × RII

88 ao 98 QNN 30 × CNC

G286 96 ao 98 CLQ 0,5 × S C(TE)

G287 5; 6 e 12 QNN 10 × × RIII
141 ao 143 CLQ 0,5 × CNC

G308 7 QNN 5 × × RIII
136 CLQ 0,3 × S C(TE)

G380 108 ao 110 CLQ 0,5 × CNC

G384 7 CLG 0,05 × ×
8 QNN 10 × ×
10 QNN /CLG 10 / 0,05 × ×
11 QNN 10 × × RIII
131 CLQIM 0,45 após zerar

ZN-C(TE)

G389 7 QNN /CLG 10 / 0,05 × ×
11 CLG 0,05 × × RIII
18 QNN 10 × × RII TNC

S578 6 QNN 7,5 × ×
7 ao 11 ATB 0,2 RIII TNC

Tabela 4.31 Protocolos de tratamento do grupo F4 (T = 0, 275). Dentre os 8 pacientes, 6 foram
tratados entre o 6º e o 18º dia com protocolos subterapêuticos (QNN(4), QNN+CLG(2)). Ainda
com relação a estes 6 pacientes, 2 foram novamente tratados: 2 deles com protocolo terapêutico
(CLG, QNN) e 1 com protocolo subterapêutico (CLQ) ao qual apresenta resposta S (cura)
confirmada pelo teste estendido. O 7º e o 8º paciente foram submetidos a tratamento apenas
no final da série, com protocolos terapêuticos (CLQ).

Paciente Parâmetros Observações
S578-MLbloMB Prop1ª, Prop2ª, IncMaxSec

Tabela 4.32 Tabela de outliers do grupo F4 (T = 0, 275).

Quanto à infectividade, 5 pacientes foram submetidos ao teste, dos quais 4 apre-

sentaram resultado positivo. Dos 8 pacientes, 4 têm contagem de gametocitemia

nula em toda a série, enquanto para os outros 4 a gametocitemia se inicia entre o

9º e o 20º dia e termina entre o 90º e o 140º dia. A tabela 4.32 mostra que apenas

1 paciente deste grupo é outlier, e o mesmo já o tinha sido no antigo grupo F0 (T4

= 0,18). É possivel que haja relação entre o fato do mesmo ser outlier com o tipo

de cepa inoculada e o sexo do paciente.

d) Grupo F7: Constitúıdo por 6 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ne-

gros, a maioria (5) é do sexo masculino e somente 1 foi reinfectado, com P. malariae
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no 84º dia. Metade dos pacientes deste grupo foi contaminada pela cepa EL (os

demais, pelas cepas ML e SC) e 4 dos 6 foram contaminados pela inoculação de

sangue parasitado (os demais, pela picada do mosquito). Caracteŕısticas das séries

- A figura 4.23 mostra que séries são longas, com duração entre 100 e 180 dias,

as curvas de parasitemia apresentam muitas oscilacções e muitos máximos locais

(entre 10 e 16), sendo que logo após o primeiro máximo todas apresentam uma

significativa redução na densidade de parasitas, que em 4 das 6 curvas chega ao

ńıvel de densidade zero. Tratamento - Os protocolos de tratamento ao qual estes

pacientes foram submetidos (tabela 4.33) são bastante diferentes entre si: 3 foram

tratados entre a 1ª e a 3ª semana e apresentam respostas do tipo RI precoce (2) e

RIII (1), 2 foram tratados somente após a parasitemia ter sido reduzida a zero no

final da série e 1 foi tratado ininterruptamente a partir da 3ª semana durante quase

50 dias consecutivos, sendo observada resposta do tipo RIII. Outras informações -

Todos os pacientes do grupo tiveram febre entre o 1º e o 20º dia, podendo esta se

estender até o 94º dia. Cinco pacientes do grupo foram submetidos ao teste de in-

fectividade, e apresentam resultado positivo. Dentre as 6 curvas de gametocitemia,

em 5 delas a contagem positiva se inicia entre o 10º e o 15º dia e dura até o 100º
ao 150º dia; para o 6º paciente a gametocitemia permanece nula em toda a série.

Dos 6 pacientes, 4 foram apontados como outliers, como mostra a tabela 4.34. Em

todos os casos é posśıvel que haja relação entre o fato destes pacientes terem sido

apontados como outliers com os protocolos adotados na inoculação.

e) Grupo F8: Formado por 4 pacientes. Caracteŕısticas gerais - A maioria (3) dos

pacientes deste grupo é da raça negra, do sexo masculino e nenhum foi reinfectado.

A maioria (3) foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado, com igual pro-

porção entre os pacientes contaminados pela cepa ML e EL. Caracteŕısticas das séries

- As séries de parasitemia deste grupo, apresentadas na figura 4.24 são longas,

cujo comprimento varia entre 70 e 140 dias, apresentam muitas oscilações e muitos

máximos (entre 10 e 15) e alguns pontos de parasitemia nula concentrados na 2ª
metade da série. Tratamento - Os protocolos de tratamento são variados, como

mostra a tabela 4.35: 2 foram tratados ininterruptamente entre a 2ª e a 3ª semana

(em um dos casos até o final da série e outro durante aproximadamente 60 dias
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Figura 4.23 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F7 (T = 0,275). Cepas: 3 EL, 2
ML. 1 SC; Rotas: 4 sangue, 2 picada; Sexo: 5 homens, 1 mulher; Raça: 6 negros; 1 paciente
reinfectado: S1123 com P. malariae no 84º dia.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G293 237 ao 239 CLQ - apos zerar
ZN-C(TE)

G315 108 ao 110 CLQ 0,5 após zerar
ZN-C(TE)

G466 4 QNN 10 × ×
5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-C(TE)

S1123 8 CLG 0,3 × RI precoce TNC

S1235 6 QNN 10 × ×
8 CLQ 0,25 × × RI precoce
27 BSM 0,2 RIII ZN-CNC

S1321 18 ao 58 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

Tabela 4.33 Protocolos de tratamento do grupo F7 (T = 0, 275). Dos 6 pacientes do grupo, 3
foram tratados entre o 4º e o 8º dia com protocolos subterapêuticos (QNN+CLG, QNN+CLQ,
CLG). Dos 3 pacientes apenas 1 foi novamente tratado, na 4º semana (27º dia) com medicamento
ao qual não dispomos de informações terapêuticas (BSM). O 4º paciente do grupo foi tratado
durante 50 dias consecutivos (a partir da 3ª semana) com protocolo subterapêutico (PRQ). O 5º
e o 6º paciente foram tratados somente após a parasitemia ter sido reduzida a zero naturalmente
no final da série.

Paciente Parâmetros Observações
G293-SCbloMB IncMaxLoc único contaminado pela cepa SC
G466-ELspobiteMB PosMáxGlo 1 dos 2 pacientes inoculados com sangue
S1123-MLbloMB IncInicial, Log1ºMax, LogMáxGlo 1 dos 2 contaminados pela cepa ML
S1235-MLbloMB IncMaxLoc 1 dos 2 contaminados pela cepa ML

Tabela 4.34 Tabela de outliers do grupo F7 em T = 0,275.
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 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  20  40  60  80  100  120

S1114-MLbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

S1319-Elspo/biteMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5
 5

 0  20  40  60  80  100  120  140  160

S1320-ELbloMB

 0
 0.5
 1

 1.5
 2

 2.5
 3

 3.5
 4

 4.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

S807-Mlblo??

Figura 4.24 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F8 (T = 0, 275). Cepas: 2 ML, 2
EL; Rotas: 3 sangue, 1 picada; Sexo: 3 homens, 1 sem info; Raça: 3 negros, 1 sem info; Nenhum
reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1114 101 QNN 10 × ×
102 ao 104 QNN 30 × RI precoce ZN-CNC

S1319 16 ao 74 PRQ 0,003 × × RI precoce/RIII
146 ao 148 CLQ 0,5 × S C(TS)

S1320 9 ao 145 PRQ 0,003 × × RIII ZN-C(TS)

S807 69 ao 78 CLG 1,2 × RI precoce ZN-CNC

Tabela 4.35 Protocolos de tratamento do grupo F8 (T = 0, 275). Dos 4 pacientes do grupo, 2
foram tratados com protocolos subterapêuticos entre a 2ª e 3ª semana. Um dos 2 foi tratado
ininterruptamente (PRQ) até o final da série, enquanto o outro foi submetido a um tratamento
terapêutico no final da série (CLQ). O 3º e o 4º paciente foram tratados somente no final da
série, 1 deles com protocolo terapêutico (CLG) e outro com protocolo subterapêutic (QNN).
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consecutivos) e apresentam resposta do tipo RIII (1) e RI precoce (1). Ambos

tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série, sendo que 1 teve a cura

confirmada e outro não. Já os outros 2 pacientes do grupo foram tratados apenas

no final da série, sendo observadas respostas do tipo RI precoce seguida de redução

a zero na parasitemia (descorrelacionada ao tratamento) sem confirmação de cura.

Outras informações - Os 4 pacientes do grupo tiveram febre entre o 2º e o 29º dia,

sendo que em 3 dos 4 casos tais registros se estendem até o 87º dia. Três pacientes

foram submetidos ao teste de infectividade, no entanto, 2 apresentam resultados

positivos. Para os 4 pacientes a contagem de gametócitos torna-se positiva entre o

8º e o 17º dia, e perdura até o 100º-160º dia. Nenhum paciente foi apontado como

outlier na análise de boxplot.

Comparando os comportamentos das curvas de parasitemia dos 5 grupos da subdivisão

do F0 (T4), percebemos a subdivisão do antigo F0 leva a formação de grupos constitúıdos

por séries de parasitemia semelhantes entre si, cujos padrões variam de forma viśıvel de

um grupo para outro: F2 tem séries médias e poucos máximos, enquanto F3, F4, F7

e F8 têm séries longas com número de máximos variável de um grupo para outro. Ao

analisar em detalhes cada um dos 5 grupos formados, conclúımos que a separação mostra

ligeira sensibilidade ao sexo dos pacientes, pois dentre os 5 novos grupos formados, 4 são

formados em totalidade (F2 e F3) ou maioria (F7 e F8) por pacientes do sexo masculino,

enquanto em 1 deles (F4) a maioria dos pacientes é do sexo feminino. Entretanto, a

divisão do F0 em 5 novos grupos é pouco senśıvel à rota de contaminação e senśıvel às

respostas parasitológicas ao tratamento. Isto porque, em 3 dos 5 grupos (F2, F3 e F7)

ocorrem mistura de rotas de inoculação, ou melhor, em 3 grupos nenhuma das rotas

aparece em maioria significativa, e em 2 a maioria foi contaminada através da inoculação

de sangue parasitado. Embora a maioria dos pacientes dos 5 grupos tenha sido tratada nas

3 primeiras semanas da série (independente de haver ou não tratamento subsequente),

nos grupos F2 e F7 ocorrem mistura de pacientes que apresentam diferentes respostas

resistentes ao tratamento inicial, os grupos F3 e F4 são formados em grande parte por

pacientes que apresentam resposta do tipo RIII e o grupo F8 em sua maioria apresenta

RI precoce. Basicamente os 5 grupos tem gametocitemia longa, sendo que a separação

ocorre em relação ao intervalo inicial em que a mesma se torna positiva e uma estreita
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 3) p F0 F1 F5 F6

IncInicial 10,021 0,018 26,24 24,31 8,57 24,00
Log(par+1)1ºMáxLoc 24,054 0,000 24,94 14,46 13,00 41,00
NTML 7,870 0,049 20,00 26,81 20,00 23,07
IncMáxLoc 3,876 0,275 22,00 25,31 22,00 19,00
MG 8,009 0,046 20,00 26,88 20,00 22,93
DesvPad 0,000 1,000 22,50 22,50 22,50 22,50
Prop1ª 2,566 0,464 21,26 21,42 25,00 25,00
Prop2ª 0,992 0,803 22,18 21,85 23,50 23,50

ÚltDia 15,511 0,001 15,56 20,00 33,93 32,57
Pos1ºMáx 19,595 0,000 19,79 14,85 40,00 25,79
PosMáxGlo 12,791 0,005 18,62 18,46 37,29 24,64
Log(par+1)MáxGlo 23,034 0,000 24,41 15,31 12,71 41,00
IncMáxMı́n 26,611 0,000 10,68 34,00 27,29 25,07
IncMáxec 2,385 0,497 22,00 23,69 22,00 22,00

Tabela 4.36 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos F0, F1, F5 e F6 em
T5 = 0,275. As séries de parasitemia dos 4 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação
aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

relação com o intervalo de duração de contagem diferente de zero.

Com relação à subdivisão do antigo grupo F1 em 4 novos grupos, o resultado do teste

estat́ıstico mostra que esta divisão foi influenciada por 9 parâmetros, como mostra a tabela

4.36. Pelos valores dos escores de cada grupo, no grupo F0 estão as séries com valores

elevados para o parâmetro IncInicial, no F1 as séries com valores altos para IncMáxSec,

MG e IncMáxMı́n, no F5 estão as séries com valores altos para ÚltDia, Pos1ºMáx e

PosMáxGlo e o F6 agrupa as séries com maiores valores para Log1ºMáx e LogMáxGlo.

f) Grupo F0: Formado por 17 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria é

negra (15), do sexo masculino (13) e nenhum foi reinfectado. Neste grupo, pouco

mais da metade dos pacientes foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado

(11) e pela cepa ML (10) do plasmódio. Caracteŕısticas das séries - As séries de

parasitemia são curtas, com duração entre 5 e 15 dias, apresentam poucos máximos

(entre 1 e 3) e são observados pontos de parasitemia positiva em toda a série,

como mostra a figura 4.25. Tratamento - A tabela 4.37 mostra que os 17 pacientes

foram tratados entre a 1ª e a 2ª semana, e todos apresentam resposta com padrão

S (cura), confirmada em 12 dos 17 casos. Outras informações - Os 17 pacientes

do grupo apresentaram febre entre o 1º e o 16º dia, e em somente 1 dos casos

esta se estende até o 26º. Dentre os 17, somente 5 foram submetidos ao teste
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Figura 4.25 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F0 (T = 0, 275). Cepas: 10 ML, 6
EL, 1 SC; Rotas: 11 sangue, 5 picada, 1 spo/inoc; Sexo: 13 homens, 4 mulheres; 15 negros, 2
brancos; Nenhum reinfectado.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G15 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G167 8 ao 10 CLQ 0,5 × CNC

G226 6 ao 12 QNN 30 × S C(TE)

G238 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G350 6 CLG 0,1 × × S C(TE)
13 CLG 0,1
20 CLG 0,1
27 CLG 0,1 após zerar
34 CLG 0,1
41 CLG 0,1
48 CLG 0,1

G359 6 e 7 CLG 0,05 × ×
10 CLQIM 0,225 × × S C(TE)

197 ao 199 CLQ 0,5 após zerar

G372 7 CLG 0,1 × × CNC

S1058 8 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1073 6 CLG 0,3 ×
7 CLQ 0,45 × ×
8 CLQ 0,6 × S C(TE)

S1079 8 BSM 0,2
9 e 10 CLG 0,3 × S C(TE)

S1113 6 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1263 6 e 8 PRT 0,025 × × S C(TE)

S1285 7 PRT 0,025 × × S C(TE)

S1302 7 PRT 0,05 × × S C(TE)

S1313 7 e 8 AMQ 0,3 × × S C(TS)

S941 6 ao 8 CLQ 0,5 × CNC

S986 8 QNN 30 ×
9 CLQ 0,45 × ×
10 QNN 30 × S C(TE)

Tabela 4.37 Protocolos de tratamento do grupo F0 (T = 0, 275). Os 17 pacientes deste grupo
foram submetidos a tratamento entre o 5º e o 8º dia, dos quais 12 foram tratados com protocolos
subterapêuticos (PRT (3), CLG (2), CLQ (2), CLG+CLQ (2), BSM+CLG (1), QNN+CLQ (1),
AMQ (1)) e 5 pacientes com protocolo terapêutico (CLQ (4), QNN (1)).
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Paciente Parâmetros Observações
G167-MLbloMB IncInicial, Prop1ª
G226-ELspoFB IncInicial, Log1ºMax, UltDia, 1 dos 5 contaminados pela cepa EL

LogMáxGlo IncMáxMı́n 1 dos 4 do sexo feminino, único contaminado
pela inoculação de solução esporozóıdica.

S1058-MLbloMB UltDia, IncMaxMin
S1079-MLspobiteMB Prop1 1 dos 5 contaminados pela picada
S941-ELspobiteMW Prop1 1 dos 5 contaminados pela cepa EL

1 dos 5 contaminados pela picada;
único branco

S986-MLspobiteMB UltDia, Pos1ºMax, PosMaxGlo 1 dos 5 contaminados pela picada

Tabela 4.38 Tabela de outliers do grupo F0 (T = 0, 275).

de infectividade, e dentre estes, somente 2 apresentam resultados positivos. Com

relação à gametocitemia, para 2/3 dos pacientes deste grupo a contagem torna-se

positiva enre o 6º e o 10º dia e esta se prolonga até o 16º-40º dia e para 1/3 a

contagem se mantém nula em todo o intervalo da série. Na tabela 4.38 listamos os

6 pacientes que foram apontados como outliers nesta temperatura, sendo que em 4

dos 6 casos existe uma provável relação entre os outliers e o protocolo adotado na

inoculaçao dos mesmos. Dos 6 outliers, 2 já o eram no grupo F1 em T4 = 0, 18.

g) Grupo F1: Formado por 13 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ne-

gros, nenhum foi reinfectado e a maioria (12) é do sexo masculino. Pouco mais

da metade dos pacientes deste grupo foi contaminada pela inoculação de sangue

parasitado (7), e ocorre mistura de pacientes contaminados com diferentes cepas

do plasmódio. Caracteŕısticas das séries - As séries de parasitemia deste grupo,

apresentadas na figura 4.26, são curtas, cujo tamanho varia entre 5 e 25 dias, apre-

sentam poucos máximos (entre 1 e 3) e pontos de parasitemia positiva em toda a

série. Tratamento - Com relação ao tratamento, cujos protocolos estão listados na

tabela 4.39 os 13 pacientes foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana, sendo que

12 apresentam resposta do padrão S (cura), confirmada em apenas 3 dos 12 casos,

e 1 apresenta resposta do tipo RIII, tendo sua parasitemia reduzida a zero natu-

ralmente em seguida, com confirmação de cura. Outras informações - Dentre os

pacientes deste grupo, 12 tiveram febre na 1ª semana, podendo estender-se até o

21º dia (o 8º paciente não possui registro de febre). Nenhum deles foi submetido

ao teste de infectividade. Seis pacientes deste grupo foram apontados como outli-
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Figura 4.26 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F1 (T = 0, 275). Cepas: 6 ML, 4
SC, 2 EL, 1 sem info; Rotas: 7 sangue, 5 picada, 1 spo-inoc; Sexo: 12 homens, 1 mulher; Raça:
13 negros; Nenhum reinfectado.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G134 6 ao 8 CLQ 0,5 × CNC

G220 4 e 5; 10 e 11 QNN 5 × × RIII ZN-C(TS)

G258 3 QNN/QNN 20/15 × ×
5 ao 7 CLQ 0,5 × S C(TE)

G365 8 QNN 10 × ×
9 CLQHidroIM 0,45 × × CNC

G94 18 e 19 QNN 10 × × S C(TE)
22 ao 25 QNN 30 após zerar

S1065 4 e 5 CLQ 0,45 × × CNC

S1128 6 CLQ 0,45 × × CNC

S1129 6 CLQ 0,45 × × CNC

S604 6 ATB 0,4
7 ao 9 ATB 0,6 CNC

S882 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

S884 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

S966 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC

S991 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC

Tabela 4.39 Protocolos de tratamento do grupo F1 (T = 0, 275). Os 13 pacientes foram
submetidos a tratamento entre a 1ª e a 3ª semana, dos quais 7 foram tratados com protocolos
terapêuticos (CLQ (5), QNN (2)), 5 com protocolos não terapêuticos (CLQ (3), QNN (1),
QNN+CLQ (1)) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas
(ATB).
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Paciente Parâmetros Observações
G220-SCbloMB IncInicial, IncMaxLoc,

PosMáxGlo, IncMáxSec
G258-ELspobiteMB Propª, IncMáxMin 1 dos 2 contaminados pela cepa EL
S1128-MLspobiteMB Prop1ª
S882-?spoMB IncMaxLoc único sem informação de cepa

único contaminado pela inoculação
de solução esporozóıdica.

S884-MLbloMB IncMaxLoc, Prop2º, PosMaxGlo

Tabela 4.40 Tabela de outliers do grupo F1 em (T = 0, 275).

ers, como mostra a tabela 4.40, que em 2 casos existe uma posśıvel relação com os

protocolos de contaminação. Dentre estes 6 outliers, 5 já o eram no antigo grupo

F1 em T = 0,18.

h) Grupo F5: Formado por 7 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são do sexo

masculino, negros, não-reinfectados e contaminados pela cepa ML, na maioria (6)

dos casos com sangue parasitado. Nenhum foi reinfectado. Caracteŕısticas das séries

- As séries são curtas, variando entre 10 e 20 dias, apresentam apenas 1 máximo e

nenhum ponto de parasitemia nula na 1ª ou 2ª metade, como mostra a figura 4.27.

Tratamento - Os 7 pacientes foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana e tiveram

a parasitemia reduzida a zero logo em seguida (1 dos pacientes apresenta resposta

RIII a um tratamento prévio a que foi submetido na 1ª semana e resposta S ao

tratamento da 2ª semana), havendo confirmação de cura (resposta S) em 5 dos 7

casos, como mostra a tabela 4.41. Outras informações - Todos os pacientes tiveram

febre entre o 1º e o 15º dia. Somente 1 foi submetido ao teste de infectividade,

ao qual apresenta resultado positivo. A contagem positiva de gametócitos se inicia

entre o 7º e o 12º dia, e se prolonga até o 16º ao 45º dia. Nenhum foi apontado

como outlier.

i) Grupo F6: Formado por 7 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacientes

são negros, não-reinfectados, e a maioria (6) é do sexo masculino. Dentre eles, 5

foram contaminados pela inoculação de sangue parasitado (os demais, pela picada

do mosquito ou inoculação de esporozóıtos) e 4 pela cepa SC (os demais, pelas

cepas ML e EL). Caracteŕısticas das séries - A figura 4.28 mostra que as séries

de parasitemia deste grupo são curtas, variando entre 10 e 20 dias, apresentam
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Figura 4.27 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F5 (T = 0, 275). Cepas: 7 ML;
Rotas: 6 sangue, 1 picada; Sexo: 7 homens; Raça: 7 negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1144 11 CLG 0,1 × × S C(TS)
15 CLQ 0,45 após zerar

S1184 10 e 11 CLG 0,1 × ×
12 CLQ 0,45 × × S C (TE)

S1216 10 QNN 10 × ×
12 QNN 5 × ×
13 QNN / CLQ 5 / 0,45 × × S C(TS)

S1232 9 ao 11 QNN 10 × ×
13 CLG 0,3 × S
14 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1272 10 CLQ 0,225 × ×
11 CLQ 0,45 × × CNC

S1299 4, 6 e 8 QNN 10 × × RIII
11 QNN 10 × ×
15 PRT 0,05 × × S C(TE)

S940 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

Tabela 4.41 Protocolos de tratamento do grupo F5 (T = 0, 275). Os 7 pacientes do grupo
foram tratados entre o 9º e o 15º dia, sendo 6 deles com protocolos subterapêuticos (CLG+CLQ
(2), QNN + CLG (1), QNN + CLG + CLQ (1), CLQ (1), QNN/QNN+PRT) e 1 com protocolo
terapêutico (CLQ).
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Figura 4.28 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo F6 (T = 0, 275). Cepas: 4 SC, 2
ML, 1 EL; Rotas: 5 sangue, 1 picada, 1 spo-inoc; Sexo: 6 homens, 1 mulher; Raça: 7 negros;
Nenhum reinfectado.

poucos máximos (entre 1 e 2 máximos locais) e nenhum ponto de parasitemia nula

é observado na 1ª ou 2ª metade da série. Tratamento - Na tabela 4.42 vemos

que os 7 pacientes do grupo foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana e tiveram a

parasitemia reduzida a zero em seguida (na realidade, 3 deles apresentam resposta

RIII ao um tratamento anterior ao que levou a parasitemia a zero), sendo que 4

não tiveram a cura confirmada e 3 apresentam resposta do tipo S (cura), 2 delas

confirmadas pelo teste estendido e 1 pelo simplificado. Outras informações - Os

7 pacientes apresentam febre nos 15 primeiros dias. Somente 1 foi sumbmetido

ao teste de infectividade, sendo nulo o percentual de mosquitos infectados. Três

pacientes foram apontados como outliers, como mostra a tabela 4.43. Em um dos

casos (G68) é posśıvel que haja relação com o sexo do paciente. Um destes outliers

já o era no antigo grupo F1 da temperatura anterior.

Esta subdivisão é senśıvel às cepas, já que F0 mistura pacientes contaminados com

diferentes cepas do plasmódio, F1 e F5 têm maioria ML e F6 tem maioria SC, mas não

é senśıvel à rota, pois em todos os grupos a maioria dos pacientes é contaminada com

sangue infectado. Com relação à sensibilidade ao tratamento, três dos 4 grupos (F0, F1 e
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G109 6 QNN 5 × × RIII
11 ao 13 CLQ 0,5 × CNC

G160 7 QNN 10 × × RIII
16 ao 18 CLQ 0,5 × S C(TE)

G170 7 ao 9 CLQ 0,5 × S C(TE)
21 ao 23 CLQ 0,5 spós zerar

G207 6 e 7 QNN 10 × × RIII
12 ao 14 CLQ 0,5 × S C(TS)

G68 13 ao 15 CLQ 0,5 × CNC

S789 11 ao 13 CLQ 0,5 × CNC

S972 8 CLG / CLQ 0,3 / 0,45 × × S C(TS)

Tabela 4.42 Protocolos de tratamento do grupo F6 (T = 0, 275). Dos 7 pacientes deste grupo,
4 foram submetidos a um único protocolo de tratamento entre a 1ª e a 3ª semana da série
(entre o 7º e o 13º dia), sendo este terapêutico (CLQ(3)) ou subterapêutico (CLG+CLQ(1)).
Os outros 3 pacientes foram tratados na 1ª semana com protocolos subterapêuticos (QNN(3))
e foram novamente tratados entre a 2ª e a 3ª semana com protocolos terapêuticos (CLQ).

Paciente Parâmetros Observações
G109-SCbloMB Pos1ºMax, PosMáxGlo
G160-SCbloMB NTML, IncMáxLoc, MG e UltDia
G68-MLbloMB UltDia, IncMaxMin único contaminado pela inoculação

de solução esporozóıdica, único do sexo
feminino

S1079-MLspobiteMB Prop1 1 dos 5 contaminados pela picada
S941-ELspobiteMW Prop1 1 dos 5 contaminados pela cepa EL

1 dos 5 contaminados pela picada; único
branco

S986-MLspobiteMB UltDia, Pos1ºMax, PosMaxGlo 1 dos 5 contaminados pela picada

Tabela 4.43 Tabela de outliers do grupo F6 (T = 0, 275).
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F5) são formados por pacientes com resposta S (cura) ao tratamento inicial, e o 4º grupo

(F6) é contém alguns pacientes que apresentam resposta do tipo resistente RIII antes do

tratamento efetivo. Nos 4 grupos as séries são curtas e apresentam de 1 a 2 máximos.

Assim sendo, conclúımos que, embora a subdivisão dos grupos F0 e F1 na passagem de

T4 = 0, 18 para T5 = 0, 275 seja justificada pelas diferentes caracteŕısticas em relação aos

parâmetros (e consequentemente, aos padrões de parasitemia) e respostas parasitológicas,

ela não é mais senśıvel que as anteriores em relação a estas informações. Pelo fato de

classificar apenas 45% dos 193 pacientes, consideramos que a classificação dos pacientes

na temperatura anterior T = 0, 18 é a que permite separar os pacientes em grupos de

uma maneira mais significativa em relação ao comportamento das séries como também

em relação às caracteŕısticas intŕınsecas e extŕınsecas da infecção.

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS 193 PACIENTES UTILIZANDO O SPC E O CON-

JUNTO MOL

4.2.1 Escolha dos parâmetros da simulação

Na figura 4.29 mostramos o resultado dos testes para escolha dos 4 parâmetros da

simulação (K, q, SWF e SWC) da técnica SPC para analisar os 193 pacientes tratados

com o conjunto de 9 parâmetros (MOL).

As curvas de susceptibilidade obtidas para K ≥ 7 (figura 4.29(a)) permitem identificar

claramente o intervalo de temperatura em que o sistema encontra-se na fase superpara-

magnética. Tendo em vista que o pico e o decaimento abrupto na curva de susceptibilidade

estão bem definidos, escolhemos K = 7 (vermelha) por fornecer uma curva cujo pico que

indica a transição da fase ferromagnética para a fase superparamagnética ser mais elevado

em comparação aos demais. No teste realizado para o parâmetro q (figura 4.29(b)) sele-

cionamos o valor q = 10 (preta) por fornecer uma curva de susceptibilidade com um pico

mais elevado e um intervalo de temperatura mais largo para a fase superparamagnética

do sistema. Selecionamos SWC = 50000 e SWF = 0,8 (curvas de cor verde nas figuras

4.29(c) e 4.29(d), respectivamente) por resultarem em curvas de susceptibilidade com

menos flutuações em relação às demais.
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Figura 4.29 Curvas da susceptibilidade em função da temperatura obtidas nos testes dos
parâmetros da simulação na classificação dos 193 pacientes com tratamento, utilizando a técnica
SPC e o conjunto de parâmetros Molineaux. (a) variando K (mantendo q = 10, SWC = 50000
e SWF = 0,8): 5 (preto), 7 (vermelho), 9 (verde), 11 (azul) e 13 (amarelo); (b) variando q

(mantendo K = 7, SWC = 50000 e SWF = 0,8): 10 (preto), 20 (vermelho), 30 (verde) e 40
(azul); (c) variando SWC (mantendo K = 7, q = 10 e SWF = 0,8): 10000 (preto), 20000
(vermelho) e 50000 (verde); (d) variando SWF (mantendo K = 7, q = 10 e SWC = 50000): 0,4
(preto), 0,6 (vermelho) e 0,8 (verde).
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Figura 4.30 Tamanho dos 6 maiores clusters (em cores e linha cheia) e susceptibilidade (roxo e
tracejado) em função da temperatura, obtidos na classificação dos 193 pacientes com tratamento
cujas séries foram caracterizadas pelo conjunto de parâmetros Molineaux, utilizando o SPC como
técnica de agrupamento (K = 7, q = 10, SWC = 50000 e SWF = 0,8). Cluster 0 (preto), Cluster

1 (vermelho), Cluster 2 (verde), Cluster 3 (azul), Cluster 4 (amarelo) e Cluster 5 (marrom);
susceptibilidade (tracejada). As as setas indicam as temperatutas escolhidas para a análise de
grupos.

4.2.2 Escolha das temperaturas de classificação

No gráfico do tamanho dos 6 maiores grupos em função da temperatura, apresentado

na figura 4.30, indicamos as 4 temperaturas selecionadas para a análise do agrupamento

dos pacientes, as quais foram escolhidas pelo critério da estabilidade dos grupos, conforme

discutido no caṕıtulo anterior. Das 4 temperaturas escolhidas, 3 delas T1 = 0,075, T2 =

0,14, e T3 = 0,16 permitem classificar o sistema (193 pacientes) na fase superparamagne-

tica e T4 = 0,20 nos fornece a classificação dos pacientes no ińıcio da fase paramagnética.

O dendograma da figura 4.31 mostra a estrutura hierárquica da classificção e o número

de pacientes agrupados em cada cluster (composto por 4 pacientes ou mais) em cada

uma das 4 temperaturas escolhidas. Consideramos que a melhor subdivisão dos pacien-

tes ocorre em T3 = 0,16, pois 73,6% dos pacientes estão classificados nos grupos formados

por 4 ou mais pacientes, observando-se separação dos mesmos em função das respostas pa-

rasitológicas; basicamente, os pacientes senśıveis ao tratamento inicial estão classificados

num grupo à parte dos pacientes que apresentam resistência a este protocolo. Entre-
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      193 pacientes

C6 − 4 pacientes

C1 − 47 pacientes

C0−99 pacientes

C2 − 6 pacientes

C3 − 5 pacientes

C4 − 5 pacientes

C5 − 4 pacientes

C0 − 76 pacientes

C2 − 8 pacientes

C3 − 8 pacientes

C1 − 43 pacientes

C7 − 4 pacientes

C4 − 4 pacientes

C5 − 4 pacientes

C6 − 4 pacientes

C6 − 4 pacientes

C5 − 4 pacientes

C7 − 4 pacientes

C1 − 42 pacientes

C4 − 5 pacientes

C3 − 8 pacientes

C2 − 19 pacientes

C0 − 56 pacientes

C1 − 26 pacientes

C2 − 21 pacientes

C7 − 4 pacientes

C3 − 12 pacientes

C5 − 5 pacientes

C4 − 8 pacientes

C0 − 42 pacientes

C8 − 4 pacientes

C6 − 4 pacientes

T = 0,075 (170 pacientes)
1

T = 0,14 (151 pacientes)
2

T = 0,16 (142 pacientes)
3

T = 0,2 (126 pacientes)
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 6) p C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

IncIni 21,352 0,002 79,39 84,87 64,33 166,40 128,40 92,75 113,75
Log(par+1)PML 17,468 0,008 79,94 99,45 96,00 66,00 137,00 34,25 54,75
NTML 122,855 0,000 113,57 24,83 59,00 109,50 68,10 52,50 168,13
IncMáxLoc 99,830 0,000 68,33 136,74 3,50 60,80 9,20 138,00 105,00
MG 115,365 0,000 108,54 24,04 64,58 95,80 129,20 168,50 118,25
DesvPad 108,463 0,000 112,05 31,50 56,92 100,20 68,20 31,50 163,00
Prop1ª 59,235 0,000 78,36 117,64 93,83 22,80 87,40 5,50 28,00
Prop2ª 56,984 0,000 74,95 121,67 78,75 83,00 83,10 18,50 4,75
UltDia 119,737 0,000 113,64 25,05 47,58 102,90 67,20 74,38 168,50

Tabela 4.44 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C0, C1, C2, C3, C4,
C5 e C6 em T1 = 0,075. As séries de parasitemia dos 7 grupos possuem caracteŕısticas distintas
em relação aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de
0,05.

tanto, a separação dos diferentes tipos de resistência não ocorre de maneira tão robusta

e homogênea quanto observado na classificação MOL+5. Na última temperatura anali-

sada, T = 0,20, pertencente à fase paramagnética do sistema, a subdivisão observada nos

grupos C0 e C1 de T = 0,16 ocorre basicamente em função dos padrões de parasitemia,

sem mostrar nenhuma correlação entre as curvas de parasitemia e as caracteŕısticas dos

pacientes. Assim sendo, T = 0,16 é a temperatura de classificação mais relevante para o

conjunto de 193 pacientes cujas séries estão caracterizadas pelo conjunto de 9 parâmetros.

4.2.3 Análise da classificação

T1 = 0,075

Nesta primeira temperatura selecionada para a análise do agrupamento dos 193 pa-

cientes tratados, 170 estão classificados em 7 grupos. Aplicando o teste Kruskal-Wallis

entre estes 7 grupos, cujo resultado é apresentado na tabela 4.44, observamos que as

séries temporais destes grupos apresentam caracteŕısticas diferentes em relação a todos

os 9 parâmetros que as caracterizam. Pela análise dos escores de cada um deles, obser-

vamos que o grupo C1 contem as séries com valores elevados para os parâmetros Prop1ª
e Prop2ª, as séries do C3 possuem valores elevados para IncInicial, as do C4 para o

Log1ºMax, as do C5 para os parâmetros IncMaxLoc e MG, e por fim, as séries do C6

apresentam valroes elevados para NTML, DesvPad e Ultdia.

a) Grupo C0: Formado por 99 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria dos
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pacientes é da raça negra (93%), do sexo masculino (79%) e 7 pacientes foram rein-

fectados com as espécies P. malariae ou P. ovale entre o 54º e o 93º dia. Mais da

metade dos pacientes foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado (59%),

enquanto os demais foram contaminados por picada (37%) ou pela pela inoculação

de esporozóıtos (4%). O grupo mistura pacientes contaminados com diferentes cepas

do plasmódio, sendo equivalente o percentual dos pacientes contaminados pela cepa

EL (40%) com o dos pacientes contaminados pela cepa ML (36%) (os demais foram

contaminados pelas cepas SC, TH, SR, V40G e CO). Caracteŕısticas das séries -

O tamanho das séries varia entre 20 e 240 dias e o número estas curvas apren-

tam entre 2 e 21 máximos, uma das caracteŕısticas comuns é a elevada proporção

de observações positivas na 1ª metade da série, que decai para 2/3 na 2ª metade.

Tratamento - Dentre os 99 pacientes deste grupo, 81% foram submetidos a tra-

tamento entre a 1º e a 3º semana e apresentam resposta do tipo resistente ao 1º
tratamento, sendo 44% do tipo RIII, 14% do tipo RII, 13% RI tardia e 9% RI

precoce, enquanto 17% dos mesmos não foram no ińıcio da série e 1% apresenta

resposta do tipo S. Outras informações - Dentre os 99 pacientes do grupo, 97 apre-

sentam febre nos 15 primeiros dias, que na maioria dos casos se estende até a 4ª
ou até o 6º mês da infecção. A grande maioria dos pacientes (91) tem contagem de

gametocitemia positiva, que se inicia entre o 5 e o 25º dia e termina entre o 30º e

o 145º dia (os 8 restantes têm gametocitemia nula em todo o intervalo). Quanto

à infectividade, 56 foram submetidos ao teste, dos quais 49 apresentam resultados

positivos. Dezoito pacientes são outliers.

b) Grupo C1: Composto por 47 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria é da

raça negra (98%), do sexo masculino (88%) e nenhum foi reinfectado. A maioria

(64%) dos pacientes foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado (sendo

28% para os contaminados por picada e 4% por inoculação de esporozóıtos) e mis-

tura pacientes contaminados com diferentes cepas do plasmódio, sendo pouco mais

da metade (51%) contaminada pela cepa ML, enquanto os demais foram contami-

nados pelas cepas SC (23%), EL (23%) ou não possuem informação sobre a cepa

inoculada (2%). Caracteŕısticas das séries - As séries de parasitemia são curtas,

entre 5 e 22 dias, a proporção de observações positivas é alta na 1ª e na 2ª metade
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Figura 4.32 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C2 (T = 0,075). Cepas: 3 SC, 2
EL, 1 ML; Rotas: 5 sangue, 1 picada; Sexo: 6 homens; Raça: 6 negros; Nenhum reinfectado.

da série e apresentam de 1 a 2 máximos (somente um paciente tem 3 máximos na

série). Tratamento - Todos foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana, predominando

o uso de Quinina, observando-se respostas do tipo S em 96% dos casos (66% confir-

madas e 30% não) e 4% do tipo RII. Outras informações - Dentre os 47 pacientes

deste grupo, 45 apresentam tiveram febre entre o 1º e o 21º dia da série. Com

relação à infectividade, somente 8 foram submetidos ao teste (resultados positivos).

Para 33 pacientes a gametocitemia torna-se positiva nos 12 primeiros dias da série,

e assim permanece até o 16º-50º dia (os demais têm gametocitemia nula em toda

a série). Dos 47 pacientes, 7 são outliers.

c) Grupo C2: Formado por 6 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ho-

mens, negros, nenhum foi reinfectado, a maioria (5) foi inoculada com sangue para-

sitado, mas ocorre mistura em relação ao tipo de cepa inoculada. Caracteŕısticas das

séries (Figura 4.32) - As séries de parasitemia são curtas, cujo comprimento varia

entre 12 e 30 dias, apresentam de 2 a 3 máximos, todas têm alta proporção de

observações positivas na 1ª metade, que na 2ª metade varia entre 40% e 90%.

Tratamento (Tabela 4.45) - Os 6 pacientes do grupo foram tratados entre a 1ª e a

3ª semana da série, com QNN e/ou CLQ, sendo observadas diferentes respostas pa-

rasitológicas: 4 pacientes apresentam resposta resistente ao tratamento a que foram
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G195 9 e 11 QNN 10 × × RII TNC

G202 7 ao 9 CLQ 0,5 ×
10 CLQ-IM 0,45 × × RI precoce ZN-CNC

G229 12 e 13 QNN 10 × × RII
19 ao 21 CLQ 0,5 × CNC

G260 4 QNN 10 × ×
5 QNN 7,5 × × RIII

12 ao 14 CLQ 0,5 × S C-TE

S1022 12 CLQ 0,45 × × S

S909 14 ao 16 CLQ 0,5 × S C-TE

Tabela 4.45 Protocolos de tratamento do grupo C2 (T = 0,075). Os 6 pacientes do grupo foram
tratados entre o 4º e o 13º dia, sendo 4 com protocolos subterapêuticos (QNN(3), CLQ(1)) e 2
pacientes deste grupo foram tratados com protocolos terapêuticos (CLQ(2)). Dos 6 pacientes,
2 foram submetidos a um tratamento subsequente e terapêutico (CLQ) após o inicial.

submetidos nas 2 primeiras semanas, sendo 2 RII, 1 RI precoce e 1 RIII, enquanto

os outros 2 apresentam resposta S ao serem tratados entre a 2ª e a 3ª semana. En-

tretanto, dentre os 4 que apresentam resposta resistente, foram novamente tratados

entre a 2ª e a 3ª semana (1 deles teve a resposta S (cura) confirmada e o outro

não), 1 teve a parasitemia reduzida a zero naturalmente (cura não confirmada) e o

4º teve a série truncada. Outras informações - Os 6 pacientes tiveram febre nos 12

primeiros dias, que em um dos casos se estende até o 32º dia da série. Somente 1 foi

submetido ao teste de infectividade (resultado positivo). As curvas de gametocite-

mia apresentam 2 padrões: 4 delas mostram contagem nula até o 7º-11º dia, quando

torna-se positiva até o 20º-45º dia, com decaimento suave; nas outras 2 a gameto-

citemia se mantem nula em toda a série. Dos 6 pacientes, 2 foram apontados como

outliers na análise de boxplot, sendo que 1 deles é o único paciente contaminado pela

picada do mosquito, como mostra a tabela 4.46. Com o aumento da temperatura,

são eliminados 2 pacientes (G260 e S909), que são os únicos contaminados pela cepa

EL (1 destes (G260) também era o único contaminado pela picada do mosquito,

único com resposta RIII e um dos outlier); os 2 estão entre os 3 que possuem séries

séries mais curtas e 100% de observações postivas na 2ª metade, sendo que 1 deles

tem gametocitemia nula e outro não. Desta forma, o novo grupo (C6 de T2 com

4 pacientes) é formado somente por pacientes inoculados com sangue parasitado,
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Paciente Parâmetros Observações
G195-SCbloMB DesvPad
G260-ELspo/biteMB MG único paciente contaminado pela picada do mosquito

Tabela 4.46 Tabela de outliers do grupo C2 (T = 0,075).
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Figura 4.33 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C3 (T = 0,075). Cepas: 5 ML;
Rotas: 4 sangue, 1 picada; Sexo: 5 homens; Raça: 5 negros; Nenhum reinfectado.

maioria (3) contaminada pela cepa SC e com alguns pontos de parasitemia nula na

2ª metade. As outras caracteŕısticas do grupo permanecem iguais ao do cluster C2

discutido aqui.

d) Grupo C3: Formado por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos são ho-

mens, negros, contaminados pela cepa ML, nenhum foi reinfectado, e a maioria (4)

foi inoculada com sangue parasitado. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.33) - A

principal caracteŕıstica deste grupo é a presença de 60% a 80% de parasitemia posi-

tiva na 1ª metade e elevada proporção de observações positivas na 2ª metade (igual

ou proximo a 100% em 4 dos 5 pacientes), observando-se de 3 a 12 máximos locais

e tamanho entre 33 e 121 dias. Tratamento (Tabela 4.47) - Os 5 pacientes foram

submetidos a tratamento nas 2 primeiras semanas da série, a maioria (4) com proto-

colos subterapêuticos, sendo observada na maioria dos casos (4) a resposta do tipo

RI precoce (o 5º paciente apresenta RII). Todos tiveram a parasitemia reduzida a

zero no final da série, sendo que 3 naturalmente e 2 através de um outro protocolo
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1150 14 CLG 0,25
15 QNN 30 × × RI precoce
45 AMQ 0,6 × S C-TE

54 ao 56 QNN 30 após zerar
57 ao 66 QNN 20 após zerar

S1164 5 CLG 0,3 × RI precoce
38 BSM 0,2 RII sem info

90 ao 92 CLQ 1,5 após zerar
ZN-CNC

S1165 5 CLG 0,3 × RII
38 e 39 BSM 0,2 RII sem info
90 ao 92 CLQ 1,5 × S C-TS

S505 3 QNN 10 × × RI precoce ZN-CNC

S627 9 e 12 ATB 0,4 RI precoce sem info
ZN-CNC

Tabela 4.47 Protocolos de tratamento do grupo C3 (T = 0,075). Os 5 pacientes do grupo foram
tratados entre o 5º e o 14º dia, sendo 4 com protocolos subterapêuticos (CLG (2), CLG+QNN
(1), QNN (1)) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas
(ATB). Dos 5 pacientes, 3 foram submetidos a tratamento subseqüente ao inicial na metade da
série, 2 deles com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas (BSM)
dos quais 1 foi novamente tratado com protocolo terapêutico (CLQ) no final da série; já o 3º
paciente foi tratado com protocolo subterapêutico (AMQ) no final da série.
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Paciente Parâmetros Observações
S1164-MLbloMB Prop1ª
S505-MLbloMB Log1ºMax, IncMaxLoc, MG, Prop2ª
S627-MLbloMB Log1ºMax

Tabela 4.48 Tabela de outliers do grupo C3 (T = 0,075).

de tratamento, mas somente 2 tiveram a cura confirmada. Outras informações -

Dos 5 pacientes, 4 tiveram febre nos 15 primeiros dias, que em 3 casos se estende

até o 76º, e 1 teve febre somente na 1ª semana; somente 2 foram submetidos ao

teste de infectividade (ambos com resultados positivos). Das 5 curvas de conta-

gem de gametócitos, a maioria (4) tem contagem nula até o 7º-15º dia, quando

torna-se positiva até o 70º-135º dia da série (a 5ª curva possui somente 3 pontos

de gametocitemia positiva entre o 10º e o 20º dia), que decresce com oscilações.

Na tabela 4.48 listamos os 3 pacientes apontados como outliers. Com o aumento

da temperatura para T = 0,14 o paciente S505 foi eliminado, sendo este o único

foi apontado como outlier para 4 parâmetros e o que tem mais baixa proporção

de observações positivas na 2ª metade da série. Com isto, o novo grupo (C5 (T =

0,14)) é formado por séries de tamanho entre 46 e 121 dias, que apresentam entre 6

e 12 máximos, 65% a 75% de parasitemia positiva na 1ª metade e aproximadamente

100% de observações positivas na 2ª metade.

e) Grupo C4: Formado por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pacien-

tes são negros, nenhum foi reinfectado, e a maioria (4) é do sexo masculino. Este

grupo mistura, em proporções equivalentes pacientes contaminados com diferentes

cepas do plasmódio (40% ML, 40% EL e 20% SC) e por diferentes rotas de ino-

culação (60% sangue e 40% picada). Caracteŕısticas das séries (Figura 4.34) - As

séries de parasitemia deste grupo são curtas, variando entre 24 e 40 dias, apre-

sentam de 2 a 3 máxioms e elevada proporção de observações positivas na 1ª e

2ª metade da série. Tratamento (Tabela 4.49) - Os 5 pacientes deste grupo fo-

ram tratados com protocolos subterapêuticos na 1ª semana da série, predominando

CLG, observando-se na maioria (4) dos casos a resposta do tipo RIII (apenas 1

RI precoce). Dos 5 pacientes, 4 foram submetidos a tratamento subsequente ao

inicial, levando a parasitemia a zero em 3 casos (o 4º foi tratado somente após
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Figura 4.34 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C4 (T = 0,075). Cepas: 2 EL, 2
ML, 1 SC; Rotas: 3 sangue, 2 picada; Sexo: 4 homens, 1 mulher; Raça: 5 negros; Nenhum
reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G382 6 CLG 0,1 × × RI precoce
65 ao 67 CLQ 0,5 após zerar

ZN-C(TE)

G98 6 QNN 10 × × RIII
29 ao 35 QNN 30 S C-TS

S1185 5 CLG 0,1 × ×
6 CLG 0,3 × RIII
34 CLG 0,3 × CNC
36 CLQ 0,45 após zerar

S1323 7 QNN 30 ×
8 AMQ 0,3 × × RIII
25 AMQ 0,6 ×
26 AMQ 0,4 × S C-TS

S501 7 e 8 QNN 10 × × RIII TNC

Tabela 4.49 Protocolos de tratamento do grupo C4 (T = 0,075). Os 5 pacientes do grupo
tratados na 1ª semana da série com protocolos subterapêuticos (CLG (2), QNN (2), QNN+AMQ
(1)), dos quais 3 foram novamente tratados, 2 deles com protocolos subterapêuticos (CLG (1),
AMQ (1)) e 1 com protocolo terapêutico (QNN).
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Paciente Parâmetros Observações
G382-ELspo/biteMB NTML, MG, Prop1ª 1 dos 2 pacientes inoculados via picada

Tabela 4.50 Tabela de outliers do grupo C4 (T = 0,075).

a parasitemia ter sido reduzida a zero naturalmente), dos quais 2 tiveram a cura

confirmada e 2 não. Outras informações - dos 5 pacientes, 3 foram submetidos ao

teste de infectividade (resultados positivos) e todos têm febre até a 3ª semana, que

em 1 dos casos se estende até a 4ª semana da série. A contagem de gametóticos

é nula até o 7º-12º dia quando torna-se positiva até o 30º-60º dia, observando-se

um decaimento suave. Somente 1 paciente deste grupo foi apontado como outlier

na análise do boxplot, como mostra a tabela 4.50, aparentemente por ser 1 dos

2 pacientes contaminados pela picada do mosquito. Este grupo é instável, sendo

subdividido em grupos pequenos (não considerados) em T = 0,14.

f) Grupo C5: Composto por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pa-

cientes deste grupo são homens, negros, nenhum foi reinfectado e a maioria (3)

foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado. Porém, este grupo mis-

tura pacientes contaminados com diferentes cepas do plasmódio (2 EL, 1 WA e 1

ML). Caracteŕısticas das séries (Figura 4.35) - As séries de parasitemia deste grupo

apresentam comportamentos bastante semelhantes: o tamanho varia entre 26 e 47

dias, apresentam apenas 2 máximos (afastados um do outro por um intervalo de

parasitemia nula) e baixa proporção de observações positivas na 1ª e 2ª metade.

Tratamento (Tabela 4.51) - Os 4 pacientes foram tratados nas 2 primeiras semanas

da série com protocolos subterapêuticos, 3 deles com CLG, e todos apresentam res-

posta do tipo RI tardia. Estes pacientes foram novamente tratados com protocolos

subterapêuticos no no final da série (os 3 tratados inicialmente com CLG foram

novamente tratados com este mesmo medicamento), e os 4 apresentam resposta do

tipo S (cura), confirmadas pelo teste estendido. Outras informações - Três pacien-

tes possuem teste de infectividade (com resultados positivos) e os 4 têm febre nos

8 primeiros dias, que em um dos casos se estende até o 15º dia e em outro até o

28º dia. A contagem de gametócitos é nula até o 7º-11º dia, quando torna-se po-

sitiva até o 60º-85º dia. Em todos os casos observa-se uma redução marcada após

a primera aparição dos gametócitos e outro crescimento pronunciado em seguida.
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Figura 4.35 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C5 (T = 0,075). Cepas: 2 EL, 1
ML, 1 WA; Rotas: 3 sangue, 1 picada; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G301 6 CLG 0,3 × RI tardia
33 CLG 0,3 × S C-TE

S1161 6 CLG 0,3 × RI tardia
28 CLG 0,3 × S C-TE

S1297 8 CLQ 0,45 × × RI tardia
46 PRT 0,05 × × S C-TE

S995 7 CLG 0,3 × RI tardia
31 CLG 0,3 S C-TE
51 CLG 0,3 após zerar

Tabela 4.51 Protocolos de tratamento do grupo C5 (T = 0,075). Os 4 pacientes foram sub-
metidos a tratamento entre o 6º e o 8º dia, com protocolos subterapêuticos ((CLG (3), CLQ
(1)) e foram submetidos a um novo protocolo de tratamento no final da série, novamente sub-
terapêutico (CLG(3), PRT(1)).

Nenhum foi apontado como outlier na análise de boxplot. Este grupo permanece

formado em T2, mas é subdivido em grupos menores na passagem para T3 = 0,16.

g) Grupo C6: Constitúıdo por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Os 4 pacientes

são negros, do sexo masculino, nenhum foi reinfectado e a maioria (3) foi contami-

nada pela cepa EL e pela picada do mosquito. Caracteŕısticas das séries (Figura

4.36) - As séries de parasitemia deste grupo são longas, cujo tamanho varia entre 330

e 400 dias, apresentam entre 20 e 37 máximos locais. As quatro apresentam muitos

pontos de parasitemia nula distribúıdos em toda a série, de modo que a proporção

de observações positivas na 1ª metade é de 70% a 90% e na 2ª metade cai para

20% a 40%. Tratamento (Tabela 4.52) - Os 4 pacientes do grupo foram tratados
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Figura 4.36 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C6 (T = 0,075). Cepas: 3 EL, 1
CL; Rotas: 3 picada, 1 sangue; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G305 8 CLG 0,3 × RI tardia
33 CLG 0,3 × RI tardia ZN-CNC

G427 5 CLG 0,1 × × RIII ZN-CTE

G457(2) 7 QNN 10 × × RIII
15 QNN 10 × × RIII ZN-CTE

S1333 88 ao 91 QNN 30 × RIII
342 PRT 0,05 CNC

Tabela 4.52 Protocolos de tratamento do grupo C6 (T = 0,075). Dos 4 pacientes do grupo, 3
foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana com protocolos subterapêuticos (CLG (2), QNN (1)), dos
quais 1 foi novamente tratado com protocolo subterapêutico (CLG) no 33º dia. Diferentemente
destes, o 4º paciente do grupo teve seu primeiro protocolo de tratamento na metade da série
(88º dia), sendo este subterapêutico (QNN) e foi novamente tratado no final da série, também
com protocolo subterapêutico.
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apenas com protocolos subterapêuticos, 50% com Quinina e 50% com Clorguanide,

sendo que 3 foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana, observando-se respostas do

tipo RIII (2) e RI tardia (1) e o 4º paciente foi tratado na metade da série e apre-

senta resposta RIII. Dos 3 pacientes, tratados entre a 1ª e a 2ª semana, 2 pacientes

foram novamente tratados com a mesma droga do 1º tratamento e apresentam res-

posta parasitológica idêntica à inicial; estes três pacientes tiveram a parasitemia

reduzida a zero no final da série naturalmente e o 4º teve a parasitemia reduzida

a zero por meio de mais um tratamento subsequente, sendo que 2 tiveram a cura

confirmada e 2 não. Outras informações - Todos os pacientes tiveram febre nos 15

primeiros dias, que em 3 casos se estende num peŕıodo de 2 a 3 meses. Os 4 foram

submetidos ao teste de infectividade, e mostram resultados postivos. A contagem

de gametócitos se inicia por volta do 10º dia e tem longa duração (270-350 dias),

com muitas oscilações. Nenhum paciente do grupo foi apontado como outlier na

análise de boxplot. Embora haja muita semelhança entre os pacientes agrupados em

termos de curvas de parasitemia e outras caracteŕısticas, o grupo é instável e não

encontra-se formado em T = 0,14.

Em suma, esta primeira divisão do conjunto de 193 pacientes já mostra uma sen-

sibilidade significativa em relação a quatro aspectos: comportamentos das curvas, tipo

das cepas inoculadas, rotas de contaminação e respostas parasitológicas ao tratamento.

Embora os grupos C0 e C1 obtidos nesta temperatura sejam instáveis no sentido de pas-

sar por subdivisões nas temperaturas mais elevadas, ambos são formados por pacientes

fortemente correlacionados em relação às respostas parasitológicas: os 81% dos pacientes

do C0 que foram tratados nas primeiras semanas apresentam respostas do tipo resistente

e 96% dos pacientes do C1 apresentam resposta do padrão S, confirmada na maioria

(66%) dos casos. Ambos são formados substancialmente por pacientes negros do sexo

masculino, no entanto, misturam pacientes contaminados com diferentes cepas e rotas.

Quanto aos outros cincos grupos (C2-C6), formados essencialmente por pacientes negros

do sexo masculino, temos que: o grupo C2 é formado por pacientes contaminados com

diferentes cepas do plasmódio, a maioria foi contaminada com sangue parasitado, as séries

de parasitemia são curtas (12-30 dias), possuem poucos máximos (de 2 a 3 máximos), os

pacientes deste grupo foram tratados inicialmente com QNN e/ou CLG, sendo observadas
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diferentes respostas do tipo resistente ao mesmo e mistura pacientes submetidos a um

novo tratamento e paciente que não foram novamente tratados. Além disso, o grupo C2

mistura diferentes padrões de gametocitemia: 4 séries cuja contagem torna-se positiva

entre o 7º e o 11º dia e assim pernamece até o 20º-45º dia, mostrando decaimento suave

com 2 séries de gametocitemia nula em todo o intervalo. O grupo C3 é formado exclusi-

vamente por pacientes contaminados pela cepa ML, a maioria foi inoculada com sangue

parasitado, as séries são longas (33-130 dias) e apresentam de 3 a 12 máximos e a maioria

foi tratada nas 2 primeiras semanas, apresentando resposta RI precoce, e cura natural

ou através de tratamento. Na maioria dos casos a contagem de gametócitos torna-se

positiva entre o 7º e o 15º dia, assim permanecendo até o 70º ao 135º dia mostrando

decaimento com oscilações. No grupo C4 ocorre mistura de cepas e vias de inoculação,

as séries são curtas (24 a 40 dias) e apresentam de 2 a 3 máximos. A maioria foi tratada

inicialmente com CLG, observando-se resistência na maioria dos casos a resposta do tipo

RIII, e resposta S ao 2º tratamento. A contagem de gametocitemia se inicia entre o 7º e

o 12º dia, com duração de 30 a 60 dias, e mostra decaimento suave. O grupo C5 mistura

pacientes contaminados com diferentes cepas do plasmódio, mas é formado em grande

parte por pacientes inoculados com sangue parasitado, cujas séries são curtas (26 a 47

dias) e apresentam apenas 2 máximos. A maioria foi tratada inicialmente com CLG,

observando-se resposta RI tardia, e foram novamente tratados com esta mesma droga

ao qual mostraram resposta do tipo S. A contagem de gametócitos se inicia entre o 7º
e o 11º dia, equivalente ao C4, mas são mais longas em relação àquelas, variando entre

60 e 85 dias. Por fim, o grupo C6, diferentemente de todos os grupos descritos anteri-

oremtne, é formado em grande parte por pacientes contaminados pela cepa EL e pela

picada do mosquito, cujas séries são muito longas (com mais de 300 dias) e com mui-

tos máximos (20-37). Os pacientes deste grupo foram tratados inicialmente com QNN ou

CLG, observando-se mistura de respostas resistentes na 2º semana; metade foi novamente

tratada, repetindo-se a droga e o tipo de resposta e a outra metade não.

Assim sendo, temos que esta primeira classificação divide os pacientes em função do

tamanho das séries, do número de máximos, e das respostas parasitológicas ao 1º trata-

mento. Quando às curvas de gametocitemia, a divisão separa as curvas de gametocitemia

longas das curvas curtas bem como as que tem decaimento suave das que tem decaimento
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 2) p C0 C2 C3

IncIni 0,829 0,661 46,32 53,38 41,38
Log(par+1)PML 6,111 0,047 48,94 24,44 45,38
NTML 2,346 0,310 47,17 33,75 52,88
IncMáxLoc 3,105 0,212 45,84 38,38 60,88
MG 8,946 0,011 43,51 48,31 73,13
DesvPad 30,069 0,000 39,50 81,00 78,50
Prop1ª 40,721 0,000 54,11 5,63 15,13
Prop2ª 16,367 0,000 50,28 45,88 11,25
UltDia 6,293 0,043 45,19 37,44 68,00

Tabela 4.53 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C0, C2 e C3 em T2

= 0,14. As séries de parasitemia dos 3 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

com oscilações. No entanto, não observa-se separação em função do intervalo de tempo

transcorrido para que a contagem torne-se positiva.

T2 = 0,14

Nesta segunda temperatura selecionada para a análise dos grupos, temos 151 pacientes

classificados 8 grupos, como mostra o dendograma da figura 4.31. Destes 8 grupos, 3 já

tinham sido formados anteriormente (com uma diferença de 1 ou 2 pacientes a menos) e

os outros 5 grupos foram obtidos a partir de subdivisões dos antigos grupos C0 e C1.

Ao ser subdividido, o grupo C0 deu origem aos novos C0, C2 e C3. Na tabela 4.53,

onde mostramos o resultado do teste Kruskal-Wallis, observamos que 6 dos 9 parâmetros

diferenciam as séries destes 3 novos grupos. Pela análise dos escores de cada grupo em

relação a cada parâmetro temos que no grupo C0 estão as séries com valores elevados para

o Log1ºMax, Prop1ª e Prop2ª, no C2 as séries com valores elevados para o parâmetro

DesvPad e no C3 as séries se destacam pelos valores altos para os parâmetros MG e

UltDia.

a) Grupo C0: Formado por 76 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria é

negra (92%), do sexo masculino (76%), e somente 5 foram reinfectados. Mesmo após

a subdivisão do antigo C0 em 3 novos grupos, este grupo ainda mistura pacientes

contaminados com diferentes cepas e por diferentes rotas, de maneira que pouco

mais da metade (57%) foi inoculada com sangue parasitado (os demais pela picada
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do mosquito (38%) ou com solução esporozóıdica (5%)), enquanto que 47% dos

pacientes foram contaminados pela cepa EL, 31% pela ML, e os demais pelas cepas

SC, V40G, CO, TH e CL. Caracteŕısticas das séries - Mesmo após a subdivisão as

séries ainda apresentam tamanho variado, de 20 e 240 dias, observando-se de 2 a

21 máximos. Tratamento - Com relação aos protocolos de tratamento, 72% dos

pacientes foram submetidos a tratamento entre a 1ª e a 3ª semana (os demais não

foram tratados no ińıcio da série) sendo que 47% apresentam resposta do tipo RIII

ao 1º tratamento ocorrido nestas primeiras semanas, 16% mostram resposta do tipo

RII, 4% são do tipo RI precoce, 3% do tipo RI tardia e 1% do tipo S. Dentre os 76

pacientes, 50% teve a parasitemia reduzida a zero através de tratamento enquanto

os outros 50% correspondem aos pacientes que tiveram a parasitemia reduzida a zero

naturalmente no final da série ou que tiveram a série truncada. Outras informações

- Dentre os 76 pacientes do grupo, 74 tiveram febre nos 15 primeiros dias, que em

alguns casos se estende até a 4ª semana ou até 5 meses. Dos 76 pacientes, 40 foram

submetidos ao testes de infectividade, dos quais 36 apresentam resultados positivos.

Para 69 dos 76 pacientes a contagem de gametócitos torna-se positiva entre o 5º e o

20º dia e assim permanece até o 30º-145º dia, enquanto que nos outros 7 pacientes

a gametocitemia permanece nula em toda a série. Neste grupo, 15 pacientes são

outliers.

b) Grupo C2: Composto por 8 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Os 8 pacien-

tes do grupo são negros, a maioria (7) é do sexo masculino e nenhum foi rein-

fectado, sendo que metade foi contaminada pela inoculação de sangue parasitado

e metade pela picada de mosquito. A maioria (5) foi contaminada pela cepa ML.

Caracteŕısticas das séries (Figura 4.37) - Uma das principais caracteŕısticas comuns

aos pacientes deste grupo é a baixa proporção de observações positivas na 1ª me-

tade (entre 45% e 66%) decorrente da ressurgência que é observada na 1ª metade da

série em todos os casos. A proporção de observações positivas na segunda metade

é de 70% a 100%, o tamanho das séries varia de 35 a 110 dias e apresentam de 3

a 10 máximos. Tratamento (Tabela 4.54) - Os 8 pacientes do grupo foram trata-

dos entre a 1ª e a 3ª semana, a maioria deles (7) com protocolos subterapêuticos

usando Clorguanide (4), Quinina (2) ou Pirimetamina (1) (o 8º paciente foi tratado
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Figura 4.37 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C2 (T = 0,14). Cepas: 5 ML, 2
EL, 1 SR; Rotas: 4 sangue, 4 picada; Sexo: 7 homens, 1 mulher; Raça: 8 negros; Nenhum
reinfectado.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G316 9 CLG 0,3 × RI tardia
109 ao 111 CLQ 0,5 × S CTE

S1004 5 CLG 0,3 × RI tardia ZN-CTE

S1032 8 CLG 0,3 × RI tardia
16 e 22 CLG 0,1 × × PrtNeg
29 e 36 CLG 0,1 × × RI precoce ZN-CNC

S1050 6 ao 9 TRR* 4 RI tardia ZN-CTE

S1301 17 PRT 0,025 × × RI tardia
59 PRT 0,05 × × RII ZN-CNC

S1330 14 e 15 QNN 20 × × RI tardia
85 PRT 0,05 × × S CTE

94 ao 96 CLQ 0,5 após zerar

S410 5 ao 7 QNN 30 × × RI tardia
32 ao 34 QNN 30 × × RII ZN-CNC

S994 9 CLG 0,3 × RI tardia
89 ao 91 CLQ 0,5 × CNC

Tabela 4.54 Protocolos de tratamento do grupo C2 (T = 0,14). Os 8 pacientes deste grupo
foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana da série, 7 deles com protocolos subterapêuticos (CLG
(4), QNN (2), PRT (1) (entre os dias 5 e 17) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos
de informações terapêuticas (TRR). Dos 8 pacientes, 6 foram novamente tratados, 3 deles na
metade da série com protocolos subterapêuticos (CLG (1), PRT (1), QNN (1)) e 3 pacientes no
final da serie, dos quais 2 foram tratados com protocolos terapêuticos (CLQ) e 1 com protocolo
subterapêutico (PRT).
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Paciente Parâmetros Observações
S410-MLbloMB MG

Tabela 4.55 Tabela de outliers do grupo C2 em T = 0,14.

com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas) e todos

apresentam resposta parasitológica do tipo RI tardia ao mesmo. Seis pacientes fo-

ram novamente tratados, sendo que 4 deles receberam este segundo tratamento no

final da série levando a parasitemia a zero (2 destes com resposta do tipo S (cura)

confirmada e 2 não) e 2 foram tratados na metade da série, ao qual apresentam

resposta RII, e tiveram a parasitemia reduzida a zero naturalmente em seguida,

sem confirmação de cura. Outras informações - Dos 8 pacientes, 7 tiveram febre

nos 8 primeiros dias enquanto o 8º teve febre depois da 3ª semana. Com relação à

contagem de gametócitos, em 7 casos os gametócitos surgem entre o 8º e o 18º dia

e a contagem se mantem positiva até o 65º-120º dia, enquanto no 8º os gametócitos

surgem em torno do 35º dia e rapidamente são eliminados. Apenas 1 foi apontado

como outlier na análise do boxplot, como mostra a tabela 4.55, sendo este o pa-

ciente cuja contagem de gametócitos começou no 35º dia. Este grupo permanece

inalterado até a última temperatura selecionada para análise.

c) Grupo C3: Formado por 8 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os paci-

entes são homens, negros e nenhum deles foi reinfectado. A maioria (6) foi conta-

minada pela inoculação de sangue parasitado. No entanto, estes pacientes foram

infectados com diferentes cepas do plasmódio. Caracteŕısticas das séries (Figura

4.38) - Sete séries de parasitemia têm tamanho entre 110 e 220 dias e apresentam

de 8 a 13 máximos locais (a exceção é a série do paciente G227 cujo tamanho é de

50 dias e apresenta apenas 3 máximos). As séries possuem muitos pontos de para-

sitemia nula distribúıdos em toda a série, de modo que a proporção de observações

positivas varia entre 70% e 80% na 1ª metade e entre 35% e 65% na 2ª metade.

Tratamento (Tabela 4.56) - Os 8 pacientes deste grupo foram tratados entre a 1ª
e a 2ª semana, e assim como os pacientes do C2, 7 foram tratados com protocolos

subterapêuticos (o 8º foi tratado com medicamentos sobre o qual não dispomos de

informações terapêuticas). No entanto, diferentes respostas parasitológicas são ob-

servadas: RIII (4), RI tardia (2), RI precoce (1) e RII (1). Dentre eles, 3 pacientes
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Figura 4.38 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C3 (T = 0,14). Cepas: 4 ML, 2 SC,
1 EL, 1 TH; Rotas: 6 sangue, 2 picada; Sexo: 8 homens; Raça: 8 negros; Nenhum reinfectado.
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G132 14 QNN 10 × × RI precoce

G227 6 e 11 QNN 10 × × RII
19 ao 21 QNN 30 × RI tardia

G414 6 QNN 10 × × RIII

S1124 9 CLG 0,3 × RI tardia
41 CLG 0,1 × × RI tardia

197 ao 199 CLQ 1,5 após zerar

S1270 10 CLQ 0,225 × × RI tardia

S1344 8 QNN 5 × ×
9 CLG 0,05 × × RIII

S1346 7 QNN 5 × ×
11 QNN 10 × × RIII

21 ao 23 AMQ 0,46 RII
39 ao 41 QNN 0,015 RI tardia
55 ao 57 QNN 0,015 × × RI tardia
75 ao 77 QNN 0,015 × × RI tardia
97 ao 99 QNN 20 × × RI tardia

135 ao 137 QNN 0,03 S

S625 6 e 9 ATB 0,4 RIII sem info

Tabela 4.56 Protocolos de tratamento do grupo C3 (T = 0,14). Os 8 pacientes do grupo foram
tratados entre a 1ª e a 2ª semana da série, 7 deles protocolos subterapêuticos (QNN (4), CLG
(1), CLQ (1), QNN+CLG (1)) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos de informações
terapêuticas (ATB). Dos 8 pacientes 3 foram novamente tratados após a 2ª semana, 2 deles
com protocolos subterapêuticos (QNN (1), CLG (1)) e o 3º com protocolo terapêutico (AMQ)
seguido 4 protocolos subterapêuticos (QNN) na metade da série e 1 subterapêutico com QNN
no final.
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Paciente Parâmetros Observações
G227-SCbloMB NTML, UltDia 1 dos 2 pacientes contaminados pela cepa SC
S1344-MLbloMB UltDia
S1346-THbloMB IncInicial

Tabela 4.57 Tabela de outliers do grupo C3 (T = 0,14).

foram novamente tratados após a 3ª semana, ainda na metade da série (entre os

dias 21 e 99), sendo observadas respostas do tipo RI tardia em todos os casos. Sete

dos 8 pacientes tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série (o 8º teve

a série truncada), naturalmente (6) ou através de um novo tratamento no final da

série (1), sendo que 5 tiveram a cura confirmada e 2 não. Outras informações -

Três pacientes foram submetidos ao teste de infectividade e apresentam resultados

positivos. Dos 8 pacientes, 7 tiveram febre entre o 2º e o 12º dia, que em 6 casos

perdura de 3 a 6 meses, enquanto o 8º paciente não tem registro desta informação.

A contagem de gametócitos permanece nula até aproximadamente o 10º dia, que

em 7 dos 8 casos vai a zero após a 1ª aparição e depois ressurge com oscilações.

Três pacientes foram apontados como outliers na análise de boxplot, que em 2 casos

há uma aparente relação com a cepa do plasmódio inoculado, como mostra a tabela

4.57. Com o aumento da temperatura os pacientes G414, S1270 e S1344 (outlier)

são eliminados, no entanto, as caracteŕısticas gerais do novo grupo (C4 (T = 0,16))

relativas ao comportamento das séries, cepas inoculadas, respostas parasitológicas,

dentre outras, permanecem as mesmas.

Em resumo, a subdivisão do antigo C0 leva a formação de 1 grupo instável, C0, que

mistura pacientes contaminados com diferentes cepas (predominando ML e EL), séries

com tamanhos diferentes (20-240 dias) e número de máximos que varia num intervalo

largo (2-21), mas que na maioria dos casos foi inoculada com sangue parasitado e tratada

nas três primeiras semanas, observando-se diferentes tipos de resposta resistente (pre-

dominância de RII e RIII), independente de haver ou não tratamento subsequente ao

inicial. Os outros dois grupos, C2 e C3, são estáveis e constitúıdos basicamente por paci-

entes negros do sexo masculino. A maioria dos pacientes do C2 foi contaminada pela cepa

ML, apresentam séries longas (35 a 110 dias) e de 3 a 10 máximos locais e todos foram

tratados nas 3 primeiras semanas (diferentes drogas), observando-se respostas do tipo RI

tardia em todos os casos, e a maioria foi novamente tratada, mas apresenta diferentes
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 1) C1 C7

IncIni 10,501 0,001 22,02 45,25
Log(par+1)PML 3,490 0,062 22,86 36,25
NTML 2,771 0,096 23,57 28,63
IncMáxLoc 4,858 0,028 23,43 30,13
MG 2,771 0,096 23,57 28,63
DesvPad 0,000 1,000 24,00 24,00
Prop1ª 0,093 0,760 23,95 24,50
Prop2ª 0,190 0,663 23,91 25,00
UltDia 0,147 0,702 23,77 26,50

Tabela 4.58 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C1 e C7 em T2 =
0,14. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

tipos de resposta a este último. Com relação às curvas de gametocitemia, na maioria

dos casos a contagem torna-se positiva entre o 8º e o 18º dia, assim permanecendo até

o 65º-120º dia. Já no grupo C3 ocorre mistura de cepas, mas a maioria dos pacientes

foi contaminada com sangue parasitado, as séries são mais longas (110-220 dias) e apre-

sentam mais máximos (8-13) em relação às de C3, todos os pacientes foram tratados nas

duas primeiras semanas mas apresentam diferentes respostas do tipo resistente, que na

maioria dos casos é do tipo RIII, e que possuem diferentes históricos de tratamento e

respostas depois do primeiro tratamento. A gametocitemia se torna positiva após o 10º
dia, observando-se muitas oscilações, e com observações positivas significativas entre até

o 70º-160º dia.

Desta forma, observa-se que a divisão do C0 é fortemente influenciada pelo número

de máximos locais, tamanho das séries e respostas parasitológicas ao 1º tratamento, e

discreta relação com o tipo de cepa inoculada e a rota de contaminação. Não observamos

diferenças relacionadas com o comportamento das curvas de gametocitemia, no que diz

respeito ao intervalo de tempo necessário para que a mesma se torne positiva, a duração

das contagens positivas ou o tipo de decaimento.

Com relação aos 2 grupos formados a partir da divisão do antigo grupo C1, o teste

Kruskal-Wallis mostra que os 2 novos grupos apresentam comportamentos diferentes em

relação a 2 parâmetros, de modo que no grupo C7 estão as séries com valores elevados

para os parâmetros IncInicial e IncMáxLoc.
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Paciente Parâmetros Observações
G160-SCbloMB NTML, IncMaxLoc, MG
G263-ELspo/biteMB Prop2ª
G275-ELspo/inocMB Log1ºMax 1 dos 3 pacientes contaminados pela

inoculação de esporozóıtos
S1073-MLbloMB Prop2ª
S1073-MLbloMB Prop2ª
S1079-MLspo/biteMB Prop1ª
S882-?spoMB NTML, IncMaxLoc, MG 1 dos 3 pacientes contaminados pela

inoculação de esporozóıtos
único sem informação de cepa

Tabela 4.59 Tabela de outliers do grupo C1 (T = 0,14).

c) Grupo C1: Formado por 43 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria dos

pacientes deste grupo é da raça negra (41), do sexo masculino (38) e nenhum deles

foi reinfectado. A maioria (63%) foi contaminada pela inoculação de sangue parasi-

tado (os demais pela picada ou inoculação de esporozóıtos) mas mistura pacientes

contaminados com diferentes cepas do plasmódio. Caracteŕısticas das séries (Figu-

ras 4.39 e 4.40) - As séries de parasitemia deste grupo são curtas, cujo tamanho

varia entre 4 e 21 dias, apresentam de 1 a 2 máximos e elevada proporção de ob-

servações positivas na 1ª e na 2ª metade da série. Tratamento (Tabela B.1) - Os 43

pacientes do grupo foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana, com QNN (14), CLQ

(14), CLG (4) ou outros medicamentos (9), e todos tiveram a parasitemia reduzida

a zero em seguida (em apenas um caso observa-se resposta do tipo RIII a um tra-

tamento anterior ao que leva a parasitemia a zero), assemelhando-se desta maneira

ao padrão da resposta S, confirmada em 30 dos 43 casos. Outras informações - Dos

43 pacientes, 41 tiveram febre entre o 1º e o 16º dia da série, 1 não tem registro

de febre e em 1 caso certamente houve falha no registro (febre = 1◦F do 1º ao 50º
dia). Apenas 8 pacientes foram submetidos ao teste de infectividade, dos quais 4

apresentam resultados positivos. Em 30 casos a contagem de gametócitos é nula

nas até o 10º dia, quando torna-se positiva e decresce lentamente até o 16º-50º
dia. Nos outros 13, a contagem permanece nula em toda a série, fato este que apa-

rentemente está relacionado com o uso de protocolo terapêutico até o 10º dia. Na

tabela 4.59 listamos os 6 pacientes apontados como outliers na análise de boxplot.

Não observamos relação expĺıcita entre os outliers e suas caracteŕısticas intŕınsecas.

Com o aumento da temperatura, o paciente G275 (outlier e 1 dos 3 contaminados
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orozóıtos-in

o
cu

lação;
S
ex

o:
38

h
om

en
s,

5
m

u
lh

eres;
R

aça:
42

n
egros,

1
b
ran

co;
N

en
h
u
m

rein
fectad

o.



4
.2

C
L
A

S
S
IF

IC
A

Ç
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Figura 4.41 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C7 (T = 0,14). Cepas: 3 SC, 1
EL; Rotas: 3 sangue; 1 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 2 homens, 2 mulheres; Raça: 4 negros;
Nenhum reinfectado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G170 7 ao 9 CLQ 0,5 S CTE
21 ao 23 CLQ 0,5 após zerar

G220 4 , 5, 10 e 11 QNN 5 × × RIII ZN - CTE

G238 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G68 13 ao 15 CLQ 0,5 × CNC

Tabela 4.60 Protocolos de tratamento do grupo C7 (T = 0,14). Os 4 pacientes do grupo
foram tratados entre a 1ª e a 2ª semana, 3 deles com protocolos terapêuticos (CLQ) e 1 com
protocolo subterapêutico (QNN).

S) confirmada. O 4º paciente foi tratado com doses subterapêuticas de QNN, ao

qual apresenta resposta RIII, e teve a parasitemia reduzida a zero naturalmente,

com cura confirmada pelo teste estendido. Outras informações - Os 4 pacientes do

grupo tiveram febre entre o 1º e o 21º dia e nenhum foi submetido ao teste de

infectividade. A contagem de gametócitos torna-se positiva entre o 7º e o 12º dia,

e se anula entre o 18º e o 35º dia. Nenhum paciente foi apontado como outlier na

análise de boxplot, e o grupo permanece inalterado até T4 = 0,20.

Resumidamente, a subdivisão do antigo C1 leva a formação de dois novos grupos, C1 e

C7 que são constitúıdos, em maioria, por pacientes negros, do sexo masculino, inoculados

com sangue parasitado, com séries de parasitemia curtas (4-22 máximos) que apresentam

de 1 a 3 máximos locais, tratados nas 3 primeiras semanas e que apresentam resposta do

tipo S ao mesmo. No entanto, o grupo C1 é formado por pacientes contaminados com di-

ferentes cepas do plsamódio, mas a maioria foi tratada inicialmente com QNN e/ou CLQ,
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 1) p C0 C2

IncIni 0,666 0,414 36,80 41,53
Log(par+1)PML 0,802 0,371 36,69 41,87
NTML 22,818 0,000 31,03 58,55
IncMáxLoc 3,339 0,068 35,32 45,89
MG 5,134 0,023 34,68 47,79
DesvPad 9,574 0,002 33,46 51,37
Prop1ª 3,990 0,046 40,62 30,29
Prop2ª 45,736 0,000 47,48 10,05
UltDia 29,731 0,000 30,01 61,55

Tabela 4.61 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C0 e C2 em T3 =
0,16. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

e apresenta contagem de gametócitos positiva a partir do 10º dia, que se estende até o

16º-50º dia. Já no grupo C7 a maioria foi contaminada com pela cepa SC, tratada apenas

com CLQ, e possui curvas de gametocitemia cuja contagem torna-se positiva entre o 7º
e o 12º dia e se estende até o 18º-35º dia. Assim sendo, a subdivisão do C1 mostra uma

discreta sensibilidade ao tipo de cepa inoculada, não sendo observada nenhuma outra

caracteŕıstica intŕınseca ou extrinseca à infecção que influencie esta subdivisão.

T3 = 0,16

Nesta penúltima temperatura de classificação, sendo esta a mais significativa, en-

contramos 142 pacientes classificados em 8 grupos, dos quais 6 já tinham sido obtidos

anteriormente e 2 foram gerados a partir da subdivisão do antigo C0. O teste estat́ıstico

mostra que as séries dos dois grupos possuem caracteŕısticas diferentes em relação a 6

parâmetros, destacados em negrito na tabela 4.61. Pelos valores dos escores atribúıdos a

cada grupo em relação a cada parâmetro observamos que no grupo C0 estão as séries com

valores elevados para Prop1ª e Prop2ª e no grupo C2 as séries se destacam pelos valores

elevados para os parâmetros NTML, MG, DesvPad e UltDia.

a) Grupo C0: Formado por 56 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria é

da raça negra (51), do sexo masculino (40) e somente 4 foram reinfectados. Há

mistura quanto à cepa inoculada, dos quais 24 foram contaminados pela cepa EL,

18 pela cepa ML e 8 pela SC (os demais foram contaminados pelas cepas CL,
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Paciente Parâmetros Observações
G246-ELbloMB IncInicial
G303-ELspo/biteMB Prop1ª
G327-ELspo/biteMB Prop1ª
G338-ELspo/biteMB Prop1ª, UltDia
S1123-MLbloMB Prop1ª
S1296-ELspobiteMB Prop2ª
S1298-ELbloMB Prop2ª
S1336-ELbloMB DesvPad, Prop2ª
S565-MLblo?? IncMaxLoc único sem informação de sexo e raça
S628-CObloMB Prop1ª único contaminado pela cepa Costa

Tabela 4.62 Tabela de outliers do grupo C0 (T = 0,16).

CO e V40G). Pouco mais da metade (32) foi inoculada com sangue parasitado

(os demais pela picada do mosquito (20) ou pela inoculação de esporozóıtos (4).

Caracteŕısticas das séries (Figuras 4.42 e 4.43) - As séries são de tamanho variado,

entre 21 e 223 dias, apresentam de 8 a 13 máximos e elevada proporção de ob-

servações positivas na 1ª e na 2ª metade. Tratamento (Tabela B.2) - A maioria

dos pacientes deste grupo foi submetida a tratamento nas 3 primeiras semanas (os

demais não foram tratados neste peŕıodo) e, em termos de respostas parasitológicas,

29 apresentam resposta do tipo RIII e 7 do tipo RII (os demais, RI precoce (4),

RI tardia (2) ou não foram tratados nas 3 primeiras semanas). Quanto ao com-

portamento no final da série, 47 dos 56 tiveram a parasitemia reduzida a zero no

final da série, sendo que em pouco mais da metade (36) através de tratamento.

Outras informações - Dentre os 56 pacientes do grupo, 54 apresentaram febre nos

15 primeiros dias, que em alguns muitos casos se estende por vários dias (alguns

possuem registro de febre além do 100º dia). Quanto ao teste de infectividade, 32

pacientes foram submetidos ao teste, dos quais 29 apresentaram resultados positi-

vos. O grupo mistura pacientes cuja contagem de gametocitemia torna-se positiva

entre o 5º e o 25º dia (50) e que se estende até o 30º-145º dia, com pacientes

cuja contagem de gamentocitemia permanece nula em todo o intervalo da série.

Na análise de boxplot, 10 pacientes foram apontados como outliers como mostra a

tabela 4.62, dos quais 5 já o eram em C0 (T1 e T2) e 4 em C0 de (T2).

b) Grupo C2: Composto por 19 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A grande mai-

oria dos pacientes deste grupo é da raça negra (18), do sexo masculino (18) e apenas
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Paciente Parâmetros Observações
G419-ELspo/biteMB Log1ºMax
G364-ELspo/biteMB MG
S1235-MLbloMB IncMaxLoc
S1243-ELbloMB NTML, UltDia
S578-MLbloMB IncMaxLoc

Tabela 4.63 Tabela de outliers do grupo C2 (T = 0,16).

1 foi reinfectado. No entanto, o grupo mistura pacientes submetidos a diferentes

protocolos de contaminação: quanto à cepa, 11 foram contaminados pela cepa EL

(os demais pelas cepas ML, SC e TH) e com relação À rota, 10 foram contamina-

dos pela inoculação de sangue parasitado (os 9 restantes foram contaminados pela

picada do mosquito). Caracteŕısticas das séries (Figura 4.44) - As séries de para-

sitemia deste grupo variam num intervalo de 61 a 140 dias, o número de máximos

varia entre 3 e 21, todos têm elevada proporção de observações positivas na 1ª me-

tade e baixa na 2ª metade (entre 50% e 70%). Tratamento (Tabela B.3) - Com

relação aos protocolos de tratamento, a maioria foi tratada entre a 1ª e a 3ª se-

mana, observando-se respostas do tipo RIII (11), RII (3) ou respostas do tipo RI

precoce (1); os outros 2 pacientes do grupo não foram tratados neste peŕıodo. O

interessante é que boa parte dos pacientes do grupo teve a parasitemia reduzida a

zero naturalmente no final da série (17). Outras informações - Os pacientes deste

grupo apresentam febre prolongada, que vai desde a 1º semana até o 78º dia, e

em alguns casos, há registro de febre após o 100º dia. Dentre os 19 pacientes, 12

foram submetidos ao teste de infectividade, dos quais 11 apresentaram resultados

positivos. Com relação às curvas de gametocitemia, em 17 delas a contagem de

gametócitos torna-se positiva entre o 5º e o 15º dia, que assim permanece até o 70º
ao 160º dia, enquanto nas 2 restantes a contagem de gametócitos permance nula.

Dos 19 pacientes, 5 são outliers como mostra a tabela 4.63.

Em suma, os dois grupos formados a partir da subdivisão do antigo C0 são formados

essencialmente por pacientes negros, do sexo masculino, cuja maioria foi contaminada

pela inoculação de sangue parasitado, tratada nas 3 primeiras semanas e apresentam res-

postas do tipo resistente ao mesmo, prevalecendo em ambos os grupos as respostas do

tipo RII e RIII. No grupo C0 os pacientes foram contaminados com diferntes cepas do
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Figura 4.44 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C2 (T = 0,16) - Parte I. Cepas: 11
EL, 6 ML, 1 SC, 1 TH; Rotas: 10 sangue, 9 picada; Sexo: 18 homens, 1 mulher; Raça: 18
negros, 1 branco; 1 paciente reinfectado: S1316-ELbloMB com P. ovale no 83º dia.
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plasmódio, apresentam séries de tamanho variado (21 a 223 dias) e que possuem de 8 a

13 máximos, misturando pacientes que foram submetidos a um tratamento subsequente

ao inicial dos que não foram, e pacientes que apresentam diferentes curvas de gametoci-

temia. Já no grupo C2 a maioria dos pacientes foi contaminada pela cepa EL, são séries

longas (61 a 140 dias) e apresentam de 3 a 21 máximos locais, e séries de gametocite-

mia cuja contagem torna-se positiva entre o 5º e o 15º dia, e assim permanecem até o

70º-160º dia. Ou seja, a divisão do grupo C0 mostra uma discreta sensibilidade às cepas

inoculadas, tamanho das séries (colocando no C2 as séries que variam num intervalo masi

estreito) e número de máximos (colocando no C0 as séries cujo numero de máximos varia

num intervalo mais estreito). A separação em relação ao comportamento das curvas de

gametocitemia está ligado ao comprimento das mesmas.

T4 = 0, 20

Nesta última temperatura selecionada para a análise do agrupamento dos 193 pa-

cientes encontramos 126 classificados 9 grupos. Dentre estes grupos, 4 já tinham sido

formados nas temperaturas mais baixas enquanto os outros 5 foram formados a partir da

subdivisão dos antigos grupos C0 e C2.

O resultado do teste Kruskal-Wallis (tabela 4.64) aplicado entre os 3 grupos formados

na quebra do antigo C0 mostra que as suas respectivas séries apresentam comportamentos

diferentes em relação a 7 parâmetros, de modo que no novo grupo C1 estão as séries com

valores elevados para os parâmetros IncInicial e Prop2ª, as séries do grupo C2 apresentam

séries com valores elevados para Log1ºMax, NTML e Ultdia e no C7 estão classificadas

as séries de parasitemia com valores elevados para IncMaxLoc e DesvPad.

a) Grupo C1: Formado por 26 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria dos

pacientes deste grupo é da raça negra (25), do sexo masculino (18) e contaminada

pela inoculação de sangue parasitado (14). O grupo mistura pacientes contaminados

com diferentes cepas do plasmódio, dos quais 12 foram contaminados pela cepa

EL, 8 pela ML (os demais foram contaminados pelas cepas SC e CL). Somente

1 paciente foi reinfectado, com P. malariae no 54º dia. Caracteŕısticas das séries

(Figuras 4.45 e 4.46) - As séries de parasitemia deste grupo são de tamanho médio,

cujo comprimento varia entre 20 e 75 dias, apresentam de 2 a 8 máximos locais e
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Parâmetros χ2 Significância Grupos
(GL = 2) C1 C2 C7

IncIni 6,144 0,046 30,00 23,81 11,50
Log(par+1)PML 8,314 0,016 25,12 30,62 7,50
NTML 37,707 0,000 13,71 39,88 33,00
IncMáxLoc 15,449 0,000 19,19 30,38 47,25
MG 1,348 0,510 26,50 26,95 17,75
DesvPad 17,487 0,000 18,00 32,43 44,25
Prop1ª 2,227 0,328 27,96 23,02 28,88
Prop2ª 12,971 0,002 31,63 18,24 30,13
UltDia 38,080 0,000 13,58 40,21 32,13

Tabela 4.64 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C1, C2 e C7 em T4

= 0,20. As séries de parasitemia dos 3 grupos possuem caracteŕısticas distintas em relação aos
parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância está abaixo de 0,05.

possuem elevada proporção de observações positivas na 1ª e na 2ª metade da série.

Tratamento (Tabela B.4) - Dos 26 pacientes deste grupo, 22 foram submetidos a

tratamento subterapêutico entre a 1ª e a 3ª semana (21 destes tratados com QNN),

observando-se ao 1º tratamento ocorrido nestas 3 primeiras semanas respostas do

tipo RIII (15), RII (6) e RI precoce (1). Dentre os 26, 24 tiveram a parasitemia

reduzida a zero no final da série (os outros 2 tiveram a série truncada), e na maioria

(21) dos casos esta redução foi causada por um segundo tratamento; dos 24, somente

10 tiveram a cura confirmada. Outras informações - Os 26 pacientes tiveram febre

na 1ª semana, que se estende de modo diferente entre os mesmos. Dos 26 pacientes,

17 foram submetidos ao teste de infectividade (resultados positivos). Dentre as

26 curvas de gametocitemia, em 24 a contagem de gametócitos torna-se positiva

entre o 5º e o 15º dia, observando-se decaimento suave, e os registros positivos se

prolongam até o 35º-60º dia (para o 25º paciente, os gametócitos surgem por volta

do 20º dia e na 26º a gametocitemia é nula em todo o intervalo. Na análise de

boxplot 8 pacientes foram apontados como outliers, dos quais 7 são outliers para

os parâmetros Prop1ª ou Prop2ª, como mostra a tabela 4.65, sendo que 2 eram

outliers dos grupos C0 (T1-T3) e 1 do C0 (T3). Não observamos relação expĺıcita

entre os outliers e suas respectivas caracteŕısticas intŕınsecas.

b) Grupo C2: Composto por 21 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - A maioria (18)

dos pacientes deste é da raça negra, do sexo masculino (13) e inoculada com sangue
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Figura 4.45 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C1 (T = 0,20) - Parte I. Cepas: 12
EL, 8 ML, 4 SC, 2 CL; Rotas: 14 sangue, 9 picada, 3 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 18 homens,
7 mulheres, 1 sem info; Raça: 25 negros, 1 sem info; 1 paciente reinfectado: S988-MLspo/biteMB
com P. malariae no 54º dia.
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Figura 4.46 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C1 (T = 0,20) - Parte II. Cepas: 12
EL, 8 ML, 4 SC, 2 CL; Rotas: 14 sangue, 9 picada, 3 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 18 homens,
7 mulheres, 1 sem info; Raça: 25 negros, 1 sem info; 1 paciente reinfectado: S988-MLspo/biteMB
com P. malariae no 54º dia.

Paciente Parâmetros Observações
G145-ELspo/biteMB Prop1ª
G428-ELspo/biteMB Prop1ª
G491-SCbloMB Prop1ª 1 dos 4 pacientes contaminados pela cepa SC
S1199-MLbloMB Prop2ª
S1296-ELspo/biteMB Prop2ª
S1332-ELbloFB Prop1ª
S1336-CLbloMB Prop2ª 1 dos 2 pacientes contaminados pela cepa CL
S565-MLbloMB IncMaxLoc único sem informação de sexo e raça

Tabela 4.65 Tabela de outliers do grupo C1 (T = 0,20).



4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS 193 PACIENTES UTILIZANDO O SPC E O CONJUNTO MOL 200

Paciente Parâmetros Observações
G246-ELbloMB IncInicial
S1334-CLbloMW IncMaxLoc 1 dos 2 pacientes contaminados pela cepa CL

1 dos 2 pacientes brancos
S1337-CLspoMW IncMaxLoc 1 dos 2 pacientes contaminados pela cepa CL

1 dos 2 pacientes brancos e único que foi
contaminado pela inoculação de esporozóıtos

S807-MLblo?? IncMaxLoc único sem informação de sexo e raça

Tabela 4.66 Tabela de outliers do grupo C2 (T = 0,20).

parasitado (14), mas mistura pacientes contaminados com diferentes contaminados

pelas cepas do plasmódio, sendo que 10 foram contaminados pela cepa EL e os

demais pelas cepas ML, SC e CL. Dois pacientes foram reinfectados, com a espécie

P. malariae entre o 84º e o 93º dia. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.47) - As

séries de parasitemia do grupo são de tamanho médio, variando entre 68 e 145 dias,

possuem entre 6 e 17 máximos locais, elevada proporção de observações positivas

na 1ª e de 80% a 100% de parasitemia positiva na 2ª metade da série. Tratamento

(Tabela B.5) - Dos 21 pacientes que compõem o grupo, 15 foram tratados entre a

1ª e a 3ª semana com protocolos subterapêuticos (os demais não foram tratados

neste peŕıodo), na maioria dos casos (10) usando Quinina sozinha ou combinada

com outras drogas, observando-se nos 15 casos resposta do tipo resistente ao 1º
tratamento: 12 do tipo RIII, 2 do tipo RI precoce e 1 do tipo RII. Dos 21 paci-

entes do grupo, 19 tiveram a parasitemia reduzida a zero no final da série, através

de tratamento (12) ou naturalmente (7), mas somente 11 tiveram a cura confir-

mada. Outras informações - Todos os pacientes têm febre nos 11 primeiros dias,

estendendo-se por peŕıodos que variam de 15 a 100 dias. Dos 21 pacientes, 13 foram

submetidos ao teste de infectividade e apresentam resultados positivos. Quinze das

21 curvas de gametócitos registram contagem nula até o 5º-15º dia e 2 registram

contagem nula até o 20º ao 25º dia, quando torna-se positiva e decai lentamente

com muitas oscilações; as outras 4 mostram gametocitemia nula em toda a série.

A tabela 4.66 mostra que 4 pacientes foram apontados como outliers na análise de

boxplot, e em 2 casos aparentemente há relação com a cepa e a raça dos pacientes.

Dentre estes pacientes, 1 (G246) já tinha sido apontado como outlier nos grupos

C0 anteriores.
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Figura 4.47 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C2 (T = 0,20). Cepas: 10 EL, 5
ML, 4 SC, 2 CL; Rotas: 14 sangue, 6 picada, 1 esporozóıtos-inoculação; Sexo: 13 homens, 7
mulheres, 1 sem info; Raça: 18 negros, 2 brancos, 1 sem info; 2 pacientes reinfectados com P.

malariae: S1123-MLbloMB no 84º dia e S505-MLspo/biteMB no 93º dia.
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Figura 4.48 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C7 (T = 0,20). Cepas: 4 ML;
Rotas: 2 sangue, 2 picada; Sexo: 4 homens; Raça: 4 negros; 1 paciente reinfectado com P.

ovale: S1326-MLbloMB no 84º dia.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

S1326 7 ao 14 QNN 10 × × RIII
22 ao 35 PRQ 0,0015 × × RIII ZN-CNC

S519 29 QNN 10 × × RIII TNC

S558 86 NR TNC

S858 89 ao 91 CLQ 0,5 × S CTS

Tabela 4.67 Protocolos de tratamento do grupo C7 (T = 0,20). Dos 4 pacientes deste grupo, 2
foram submetidos a tratamento entre o dia 7 e o dia 30, com protocolos subterapêuticos (QNN
(1), QNN+PRQ (1)), enquanto os outros 2 pacientes do grupo foram tratados apenas no final da
série, 1 deles com protocolo terapêutico (CLQ) e o outro não possui registro da droga utilizada.

c) Grupo C7: Formado por 4 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Os 4 pacientes

deste grupo são negros, do sexo masculino, foram contaminados pela cepa ML, no

entanto, 2 foram contaminados pela inoculação de sangue parasitado e 2 pela picada

do mosquito. Somente 1 paciente foi reinfectado, com a espécie P. ovale no 84º dia.

Caracteŕısticas das séries (Figura 4.48) - As séries de parasitemia deste grupo são

de tamanho médio, entre 85 e 95 dias, possuem de 8 a 11 máximos locais e elevada

proporção de observações positivas na 1ª e na 2ª metade da série. Tratamento

(Tabela 4.67) - Os protocolos de tratamento a que os pacientes deste grupo foram

submetidos são bastante diversificados. Dos 4 pacientes, 2 foram tratados entre o

7º e o 30º dia (os outros não foram tratados neste peŕıodo) com protocolos subte-

rapêuticos, ambos apresentam resposta do tipo RIII. Somente 2 pacientes tiveram

a parasitemia reduzida a zero no final da série (o 3º e o 4º tiveram a parasitemia
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truncada), dos quais somente 1 teve a cura confirmada. Outras informações - To-

dos os pacientes do grupo tiveram febre no 1º mês, que prossegue por vários dias

de forma variada. Somente 1 paciente foi submetido ao teste de infectividade, ao

qual apresenta resultado positivo. As curvas de gametocitemia de 3 dos 4 pacientes

mostram contagem nula até o 10º-20º dia, quando torna-se positiva e decai com

oscilações e ressurgências, com registros de gametocitemia positiva até o 45º-120º
dia. Nenhum paciente foi apontado como outlier na análise de boxplot.

Em śıntese, esta subdivisão do antigo C0 em três novos grupos (C1, C2 e C7) é clara-

mente senśıvel ao comportamento das curvas no que diz respeito ao tamanho das curvas,

número de máximos locais e proporção de observações positivas na 2ª metade, ao compor-

tamento das curvas de gametocitemia e às drogas utilizadas no tratamento inicial (entre

a 1ª e a 3ª semana). Os três grupos possuem em comum a elevada proporção de ob-

servações positivas na 1ª metade, no entanto, o novo cluster C1 é formado por séries cujo

tamanho varia entre 35 e 60 dias, que apresentam de 2 a 7 máximos e elevada proporção

na 1ª e na 2ª metade. Já as séries do C2 têm um tamanho que varia entre 68 a 145 dias

e são observados de 6 a 17 máximos locais. Já as séries do C7 o numero de máximos e

o tamanho das séries variam num intervalo mais estreito em relação às séries dos outros

dois grupos, pois são observados de 8 a 11 máximos locais e o tamanho varia entre 85 e

95 dias. Quanto às curvas de gametocitemia, nos grupos C1 e C2 os gametócitos surgem

entre os dias 5 e 15, entretanto, as curvas do C1 mostram gametocitemia positiva até o

35º-60º dia, cujo decaimento é suave, em contraste com as curvas do grupo C2, cujo in-

tervalo de gametocitemia positiva vai até o 70º-160º dia e mostram um decaimento lento

com oscilações. Diferentemente destas curvas, no grupo C7 os gametócitos surgem entre

o 10º e o 20º dia e observa-se uma redução a zero a 1ª aparição dos gametócitos, seguida

de uma ressurgência. Os grupos C1 e C2 são formados, em sua maioria, por pacientes que

apresentam respostas do tipo RIII ao 1º tratamento a que foram submetidos entre a 1ª
e a 3ª semana, enquanto no grupo C7 existe mistura de protocolos adotados e respostas,

sem que haja uma maioria representativa. Com relação ao tipo de cepas inoculadas, a

separação mostra sensibilidade a esta informação no sentido de formar um grupo (C7)

composto exclusivamente por pacientes contaminados pela cepa ML, enquanto nos outros

dois grupos (C1 e C2) ocorre mistura de pacientes contaminados com diferentes cepas.
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Parâmetro χ2
calc Significância C3 C5

IncIni 2,844 0,092 10,33 5,80
Log(par+1)PML 0,000 1,000 9,00 9,00
NTML 9,802 0,002 11,46 3,10
IncMáxLoc 6,944 0,008 6,92 14,00
MG 6,400 0,011 7,00 13,80
DesvPad 0,044 0,833 9,17 8,60
Prop1ª 0,418 0,518 8,50 10,20
Prop2ª 5,378 0,020 7,17 13,40
UltDia 3,407 0,065 10,46 5,50

Tabela 4.68 Resultados do teste Kruskal-Wallis aplicado entre os grupos C3 e C5 em T4 =
0,20, obtidos na classificação dos 193 pacientes sem tratamento, utilizando a técnica SPC e
o conjunto de parâmetros Molineaux. As séries de parasitemia dos 2 grupos possuem carac-
teŕısticas distintas em relação aos parâmetros destacados em negrito, cujo valor da significância
está abaixo de 0,05.

Não observamos relação entre a separação as rotas de contaminação, sexo e raça dos

pacientes. Isto porque os três grupos são formados basicamente por pacientes negros, do

sexo masculino, sendo que os grupos C1 e C2 são formados em maioria (não significativa)

de pacientes contaminados com sangue parasitado, enquanto no grupo C7 há uma mis-

tura de igual proporção entre os contaminados com sangue parasitado e por picada do

mosquito.

Já os dois grupos formados a partir da subdivisão do antigo C2 possuem séries de

parasitemia que apresentam caracteŕısticas diferentes em relação a 3 parâmetros, como

mostra a tabela 4.68. No grupo C3 estão as séries de parasitemia com valores elevados

NTML e no C5 as séries com valores elevados para IncMaxLoc e Prop2ª.
d) Grupo C3: Composto por 12 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Os 12 pacientes

do grupo são negros, a maioria absoluta (11) é do sexo masculino, e somente 1 foi

reinfectado, com a espécie P. ovale no 83º dia. Pouco mais da metade (7) foi conta-

minada pela cepa EL (os demais pelas cepas ML e TH) e mistura em igual proporção

os pacientes contaminados pela picada do mosquito os que foram inoculados com

sangue parasitado. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.49) - Diferentemente das

séries dos grupos C1, C2 e C7, as séries de parasitemia deste grupo são longas, cujo

comprimento varia entre 130 e 210 dias, apresentam entre 13 e 18 máximos locais e

muitos pontos de parasitemia distribúıdos em toda a série, mas que se concentram
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Figura 4.49 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C3 (T = 0,20). Cepas: 7 EL, 4
ML, 1 TH; Rotas: 6 sangue, 6 picada; Sexo: 11 homens, 1 mulher; Raça: 12 negros; 1 paciente
reinfectado com P. ovale: S1316-ELbloMB no 83º dia.
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principalmente na 2ª metade da série, de maneira que a proporção de observações

positivas varia entre 85% e 100% na 1ª metade e entre 45% e 70% na 2ª metade

da série. Tratamento (Tabela 4.69) - Dentre os 12 pacientes do grupo, 10 foram

submetidos a tratamento entre a 1ª e a 3ª semana da série, na maioria dos casos

(9) com protocolos subterapêuticos, e os 10 apresentam resposta do tipo resistente,

sendo 7 do tipo RIII e 2 do tipo RII. Todos tiveram a parasitemia reduzida a zero

naturalmente, e dentre eles, 8 tiveram a cura confirmada. Outras informações - Dos

12 pacientes do grupo, 7 foram submetidos ao teste de infectividade e apresentam

resultados positivos. Todos os pacientes tiveram febre que se prolonga até o 2º-3º
mês após a infecção, que em 1 caso se estende até o 5º e em outro até o 7º mês

de infecção. Com relação à contagem de gametócitos, em 11 das 12 curvas os ga-

metócitos surgem por volta do 10º dia cuja gametocitemia se mantem positiva até o

130º-250º dia, decrescendo com oscilações; na 12ª curva os gametócitos surgem por

volta do 20º dia, e são eliminados rapidamente, antes do 80º dia da série. Apenas

2 pacientes foram apontados como outliers, no entanto, não existem relacões entre

eles e suas caracteŕısticas intŕınsecas, como mostra a tabela 4.70. Dentre eles, 2 já

o eram em grupos C0 anteriores.

e) Grupo C5: Composto por 5 pacientes. Caracteŕısticas intŕınsecas - Todos os pa-

cientes do grupo são do sexo masculino, nenhum foi reinfectado e a maioria dos

pacientes é negra (4) e contaminada pela inoculação de sangue parasitado (4). No

entanto, o grupo mistura, em proporções equivalentes, pacientes contaminados pe-

las cepas ML, EL e SC. Caracteŕısticas das séries (Figura 4.50) - As principais

caracteŕısticas das séries deste grupo é a presença de no mı́nimo 1 ressurgência na

segunda metade da série, levando à redução na proporção de observações positivas

na 2ª metade da série. O tamanho das curvas varia entre 60 e 160 dias, apresentam

de 5 a 13 máximos, e apresentam elevada proporção de observações positivas na 1ª
metade. Tratamento (Tabela 4.71) - Os pacientes deste grupo foram submetidos a

diferentes protocolos de tratamento. Dos 5 pacientes, 4 foram tratados num inter-

valo de parasitemia positiva (o 5º foi tratado somente após a parasitemia ter sido

reduzida a zero), dos quais 2 foram tratados entre a 1ª e a 2ª semana e 2 foram

tratados após a 3ª semana (ainda na metade da série), observando-se inicialmente
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G304 190 ao 192 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CTS

G419 5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-CTE

G431 169 ao 171 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CTS

G445 7 CLG 0,05 × × RII ZN-CTE

G466 4 QNN 10 × ×
5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-CTE

S1200 8 CLG 0,2 × ×
9 QNN 10 × × RII ZN-CNC

207 ao 209 CLQ 1,5 após zerar

S1235 6 QNN 10 × ×
8 CLQ 0,25 × × RIII ZN-CNC
27 BSM 0,2 RIII

S1251 11 BSM 0,2 RII ZN-CNC
174 ao 176 CLQ 1,5 após zerar

S1309 7 e 8 QNN 10 × × RIII
18 PRT 0,025 × × RII
34 PRT 0,025 × × RII
41 PRT 0,05 × ×

48 e 56 PRT 0,1 × RIII ZN-CTS
165 AMQ 0,6 após zerar

S1316 9 QNN 10 × × RIII
16 ao 142 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1347 5 e 6 QNN 10 × × RIII
29 PRT 0,05 × ×

34 ao 36 CLQ 0,5 × RII
64 PRT 0,03 × × RIII ZN-CNC

198 ao 200 QNN 30
201 QNN 10 após zerar

S493 13 e 14 QNN 10 × × RIII ZN-CTE

Tabela 4.69 Protocolos de tratamento do grupo C3 (T = 0,20). Dos 12 pacientes deste grupo,
10 foram submetidos a tratamento entre a 1ª e a 3ª semana, em 9 casos com protocolos sub-
terapêuticos (QNN+CLG (3), QNN (3), CLG (1), QNN+CLQ (1), QNN+PRT (1)) e 1 com
medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas (BSM). Dentre os 10, 4
pacientes foram novamente tratados na metade da série, sendo 2 com mistura de protocolos
terapêuticos e subterapêuticos (QNN + PRT (1), PRT (1)), 1 com protocolo subterapêutico
(PRQ) e 1 com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas (BSM).
O 11º e o 12º paciente foram tratados apenas no final da série, após a parasitemia ter sido
reduzida a zero naturalmente.

Paciente Parâmetros Observações
G419-ELspo/biteMB Log1ºMax
S1335-MLbloMB IncMaxLoc

Tabela 4.70 Tabela de outliers do grupo C3 (T = 0,20).
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Figura 4.50 Séries de parasitemia dos pacientes do grupo C5 T = 0,20 (Molineaux com trata-
mento) Cepas: 2 ML, 2 EL, 1 SC; Rotas: 4 sangue, 1 picada; Sexo: 5 homens; Raça: 4 negros,
1 branco; Nenhum reinfectado

respostas do tipo RIII em todos os casos. Dos 5 pacientes, 3 tiveram a parasitemia

reduzida a zero no final da série, através de tratamento (2) ou naturalmente (1),

mas somente 1 teve a cura confirmada. Outras informações - Todos os pacientes

tiveram febre nos 28 primeiros dias da série, prolongando-se durante o 2ª-6ª mês

da infecção. Quanto à infectividade, 3 pacientes foram submetidos ao teste, dos

quais 2 apresentaram resultado positivo. Dentre as 5 curvas de gametocitemia, em

4 delas os gametócitos surgem entre o 5º e o 20º dia (no 5º a gametocitemia é

nula em toda a série) cujos registros positivos são observados até o 45º-125º dia

da série, sendo que 2 delas apresentam oscilações com ressurgências e nas outras o

decaimento lento e suave. Dos 5 pacientes, 2 foram apontados como outliers, como

mostra a tabela 4.72, tendo em comum o parâmetro IncMaxLoc e ambos já eram

outliers do C2 anterior. Não podemos atribuir nenhuma caracteŕıstica intŕınseca

com o fato destes pacientes terem sido apontados como outliers.

Em resumo, esta subdivisão do antigo C2 em dois novos divide os pacientes basica-

mente em função do comportamento das curvas de parasitemia fundamentalmente em

relação ao tamanho e número de máximos locais. Tanto o novo C3 quanto o novo C5

são formados por pacientes que apresentam elevada proporção de observações positivas
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Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G293 237 ao 239 CLQ ? após zerar
ZN-CTE

G364 41 ao 54 PRQ/QNN 0,015/10 × × RIII
77 ao 90 PRQ/QNN 0,015/10 × × RI precoce

118 ao 123 PRQ 0,015 × ×
118 ao 120 CLQ 0,5 × CNC

S1243 15 BSM 0,2 RIII
22 BSM 0,2 RIII
47 PRT 0,05 × × RIII

60 ao 62 CLQ 1,5 × CNC

S282 9 ao 12 QNN 10 × × RIII TNC

S578 6 QNN 7,5 × ×
7 ao 11 ATB 0,2 RIII TNC

Tabela 4.71 Protocolos de tratamento do grupo C5 (T = 0,20). Dos 5 pacientes deste grupo,
2 foram submetidos a tratamento subterapêutico entre a 1ª e a 2ª semana (QNN (1), QNN
+ ATB (1)), 1 foi tratado na 3ª e 4ª semana com medicamento sobre o qual não dispomos
de informações terapêutcas (BSM), 1 recebeu o primeiro protocolo de tratamento na metade
da série, sendo este subterapêutico (QNN+PRQ), e o 5º paciente do grupo foi tratado apenas
após a parasitemia ter sido reduzida a zero naturalmente. Dentre os 4 primeiros rratados nas 4
primeiras semanas da série, apenas 1 foi novamente tratado na metade da série com protocolo
subterapêutico (PRT), sendo tratado em seguida com protocolo terapêutico no final da série
(CLQ)

Paciente Parâmetros Observações
S1243-ELbloMB IncMaxLoc
S578-MLbloMB IncMaxLoc, Prop2ª e UltDia

Tabela 4.72 Tabela de outliers do grupo C5 (T = 0,20).
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na 1ª e 2ª metade. No entanto, no novo C3 o tamanho das séries varia entre 130 e 210

dias e o número de máximos entre 13 e 18, enquanto no C5 o tamanho varia de 60 a

160 dias e o número de máximos de 5 a 13. A classificação mostra-se senśıvel às rotas

de contaminação e respostas parasitológicas ao tratamento no sentido que o grupo C2

é formado por pacientes contaminados através de diferentes rotas e apresentam respos-

tas do tipo RII e RIII ao tratamento a que foram submetidos nas 3 primeiras semanas,

enquanto a maioria dos pacientes do C5 foi contaminada pela inoculação de sangue pa-

rasitado e apresentam resposta do tipo RIII ao tratamento inicial. A sensibilidade com

relação às curvas de gametocitemia é observada pelo fato de agrupar no grupo C3 es-

sencialmente os pacientes cuja contagem de gametóticos torna-se positiva por volta do

10º dia, mantendo-se positiva até o 130º-250º dia, cujo decaimento é suave, enquanto no

grupo C5 a contagem de gametócitos torna-se positiva, em geral, entre o 5º e o 20º dia e

a gametocitemia se mantém positiva até o 45º-125º dia, com decaimento suave ou com

oscilações. No novo C3 ocorre mistura de rotas, enquanto no C5 a maioria foi inoculada

com sangue parasitado, o que mostra uma discreta sensibilidade em função da rota de

contaminação. Pelo fato de ambos os grupos serem formados basicamente por pacientes

negros do sexo masculino e contaminados com diferentes cepas do plasmódio, a separação

não é regida por este tipo de informação.

4.3 DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS

Neste caṕıtulo tentamos apresentar de forma organizada os resultados obtidos das

duas classificações que fizemos das séries temporais de parasitemia dos 193 pacientes

infectados com diferentes cepas de P. falciparum tratados com diferentes protocolos e

drogas, nas quais utilizamos os conjuntos de 9 (MOL) e 14 (MOL+5) parâmetros (tabela

4.1) para descrever as diferentes caracteŕısticas destas séries. Ao longo da apresentação

destas classificações inclúımos após a descrição de cada subdivisão obtida para diferentes

temperaturas um resumo dos aspectos mais relevantes nela envolvidos, para enfatizar a

importância dos mesmos. No entanto, face ao volume de informação achamos importante

resumir aqui as diferenças básicas entre as duas classificações, fazendo isto de uma maneira

diferente da que fizemos até então, discutindo cada classificação ao longo da direção

horizontal dos dendogramas, enfatizando assim o refinamento que ocorre nas divisões
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quando aumenta-se a temperatura.

Considerando o dendograma apresentado na figura 4.3 obtido com o conjunto MOL+5

observamos que:

1. Na temperatura T 1, dos 193 pacientes iniciais 168 são divididos em três grupos:� Dois deles são pequenos (F1 e F2) e classificam 8 pacientes, 4 a 4 respectiva-

mente. No grupo F1 estão os pacientes que possuem séries curtas com poucos

máximos, foram inoculados com sangue contaminado por diferentes tipos de

cepas do parasita, tratados em sua maioria com CLG apresentando resposta

RI tardia ao primeiro tratamento e resposta tipo S confirmada pelo teste es-

tendido ao segundo tratamento com a mesma droga usada inicialmente; além

disto, para todos a contagem de gametócitos torna-se positiva entre o 7º e o

12º dia e assim permance até 64º-85º dia. O grupo F2 mistura tanto o tipo de

cepa quanto a rota de infecção, agrega séries longas e com muitos máximos,

a maioria dos pacientes foi tratada inicialmente com CLG, apresentando res-

posta RI tardia ao primeiro tratamento e zeram a parasitemia naturalmente;

a gametocitemia deste grupo surge no 10º dia e é mais prolongada (104-153

dias).

O terceiro grupo (F0), que é o maior, agrega 160 pacientes que misturam cepas e ro-

tas de infecção (a maioria via sangue contaminado) e possuem séries de parasitemia

de tamanho e número máximos variados; há uma mistura dos 5 tipos de respostas

ao primeiro tratamento destes pacientes, com predominância dos tipos RIII e S, e

há também uma mistura de comportamentos da gametocitemia. Portanto espera-se

que ao aumentarmos a temperatura haja um refinamento na separação dos pacientes

deste grupo.

2. Na temperatura seguinte (T2) o grupo de 160 pacientes é subdividido em 5 novos

grupos. Os dois grupos menores, F3 e F4 são estáveis, os grupos F1 e F2 são

metaestáveies, e o maior grupo (F0) novamente congrega pacientes que misturam

todas as caracteŕısticas e é instável.



4.3 DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 212� Nos grupos estáveis, temos 8 pacientes classificados que são novamente se-

parados 4 a 4. O grupo F3 separa 4 pacientes inoculados majoritariamente

com sangue infectado e diferentes tipos de cepas, que possuem séries de ta-

manho médio e poucos máximos; os 4 pacientes são tratados inicialmente com

Quinina, com resposta do tipo RI precoce e na maioria dos casos mostram sen-

sibilidade (S) ao segundo tratamento. Já o grupo F4 é formado exclusivamente

por pacientes contaminados pela cepa ML sendo que a maioria é inoculada com

sangue contaminado; neste grupo as séries são longas com muitos máximos,

os pacientes em sua maioria foram tratados com CLG, misturam respostas do

tipo RI e RII ao primeiro tratamento e são senśıveis ao segundo tratamento.

Os grupos F3 e F4 são senśıveis à separação pelo comportamento da gametoci-

temia: no F3 ela se inicia mais cedo (9º-20º dias) e tem curta duração (40-60

dias), enquanto no F4 ela se inicia entre o 10º e 15º dias e tem duração mais

longa, até 60-100 dias.

Os segundo e terceiro maiores grupos são metaestáveis e ainda se subdividirão na

próxima temperatura. Os mesmos incluem vários outliers do antigo grupo de 160

pacientes. Estes grupos separam 22 pacientes que têm em comum o número de

máximos e ińıcio de gametocitemia entre 8º e 10º dias em dois grupos diferentes,

de acordo com o tipo de droga utilizada no primeiro tratamento, da resposta a

este tratamento, da adoção ou não de um segundo tratamento e da duração da

gametocitemia. O primeiro grupo F1 é composto de 12 pacientes que misturam

cepas (ML e EL) e rotas (maioria sangue contaminado); estes foram tratados com

Quinina, e misturam respostas tipo RII e RIII ao primeiro tratamento, mas são

senśıveis (S) ao segundo tratamento; todos apresentam gametocitemia de curta

duração. Este grupo se separará em dois outros estáveis na temperatura seguinte

(T3):� O grupo F2 (T3) é formado por 5 pacientes com resposta RII ao primeiro

tratamento e sensibilidade ao segundo, que possuem séries curtas de gameto-

citemia na qual a contagem positiva se inicia no 12º dia; e o grupo F5 (T3)

que é formado por 4 pacientes com resposta tipo RIII ao primeiro tratamento
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e diferentes tipos de respostas ao segundo (predominando S), cujas séries de

gametocitemia são curtas e a contagem positiva se inicia entre o 7º e o 13º
dias.

O segundo grupo metaestável, F2 (T2) é composto de 10 pacientes infectados com

diferentes cepas (predominância da cepa ML), contaminados por diferentes formas

de inoculação, todos foram tratados nas primeiras 3 semanas com diferentes drogas

(predominância de Clorguanide) apresentando respostas do tipo RI tardia e sem

tratamento subsequente, e possuem curvas de gametocitemia de longa duração.

Este cluster é subdividido na próxima temperatura (T3) em dois grupos estáveis

de 5 pacientes:� O grupo F3 (T3) agrupa pacientes com series médias e longas que possuem

muitos máximos e ressurgência, inoculados com a cepa ML em sua maioria

pela picada do mosquito; estes pacientes apresentam resposta RI tardia ao

primeiro tratamento e em sua maioria tiveram a parasitemia reduzida a zero

naturalmente no final da série; o ińıcio da gametocitemia positiva ocorre entre

o 8º e o 12º dia, com longa duração. O grupo F4 (T3) mistura pacientes con-

taminados com diferentes cepas do plasmódio, em sua maioria inoculados com

sangue parasitado, possuem séries longas com muitos máximos e apresentam

RI tardia ao 1º tratamento e redução a zero na parasitemia natural ou através

de um segundo tratamento; neste grupo, a gametocitemia torna-se positiva

entre 10º e 15º dias e é de longa duração.

O 5º e o maior grupo (F0 (T2)) nesta segunda temperatura agrega 128 pacientes

infectados em sua maioria via sangue contaminado com cepas tipo ML e EL, cujas

séries de parasitemia e gametocitemia possuem caracteŕısticas variadas; estes pa-

cientes foram submetidos a diferentes protocolos de tratamento e apresentam os 5

tipos de respostas, com predominância novamente das respostas tipo RIII e S.

3. Na temperatura T3, o cluster de 128 pacientes se divide em dois, um estável com

53 pacientes e outro instável com 74 pacientes:
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tura pacientes contaminados por diferentes cepas e rotas (predominando ML

e sangue contaminado), que possuem séries curtas com poucos máximos; estes

pacientes apresentam respostas tipo RII ou RIII ao primeiro tratamento, tipo

S ao segundo, e suas curvas de gametocitemia são de curta duração, iniciando-

se entre o 5º e o 15º dias. Este grupo de 53 pacientes só de subdividirá em 4

grupos em T = 0.275, que corresponde à fase paramagnética. Nestes 4 grupos

os 53 pacientes de séries curtas e poucos máximos se dividem em função das

similaridades observadas no ińıcio da gametocitemia de curta duração (15-45

dias), cepa e respostas, sendo que: o primeiro, F0, tem 17 pacientes infecta-

dos em sua maioria via sangue parasitado com a cepa ML, resposta tipo S ao

primeiro tratamento e gametocitemia iniciando-se entre o 6º e o 10º dias; o

segundo, F1, tem 13 pacientes inoculados com sangue contaminado com dife-

rentes cepas, após o primeiro tratamento todos tiveram a parasitemia reduzida

a zero sugerindo a resposta S (que em sua maioria não foi confirmada) e a con-

tagem positiva de gametócitos se inicia entre o 5º e o 10º dia; o terceiro grupo,

F5, é composto por 7 pacientes que foram inoculados com sangue parasitado

e cepa ML, que em sua maioria foram curados (resposta S) após o primeiro

tratamento, e curvas de gametocitemia se iniciando entre o 7º e o 12º dia; o

quarto grupo, F6, também é composto por 7 pacientes que foram infectados

com sangue contaminado, na maioria dos casos a cepa SC, os quais misturam

respostas do tipo RIII e S ao primeiro tratamento, e cuja contagem positiva

de gametócitos se inicia entre o 4º e o 10º dia.

Já o maior grupo (F0 (T3)), que é instável e sofrerá subdivisões, é composto de

74 pacientes contaminados por diferentes rotas de inoculação (maioria por sangue

parasitado) e diferentes cepas (maioria EL), possui séries de tamanhos e número de

máximos variados, e em geral são observadas respostas resistentea dos 4 tipos (47%

delas RIII) ao 1º tratamento.

4. Este grupo F0 (T3) se subdivide em 3 grupos estáveis em T4, já que esta é a ultima

temperatura analisada para fins de classificação.
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F4 (T4) agrega 5 pacientes que são inoculados com sangue contaminado com

diferentes cepas, misturando as cepas, cujas séries são curtas (20 a 50 dias) e

apresentam poucos máximos; estes pacientes foram tratados inicialmente com

Quinina, Clorguanide ou mistura das duas drogas apresentando em sua mai-

oria, respostas tipo RIII seguida da sensibilidade (S) ao segundo tratamento;

as gametocitemias são de curta duração com contagem positiva a partir do

15º dia. O grupo F8 (T4) agrega 4 pacientes contaminados com a cepa EL por

diferentes rotas, que possuem séries curtas e poucos máximos e gametocitemia

de curta duração com ińıcio entre 9º e 13º; os pacientes deste grupo foram tra-

tados com Quinina, apresentam resposta tipo RIII (maioria) a este primeiro

tratamento e sensibilidade ao segundo.� O maior cluster nesta última temperatura, F0 (T4), é estável e agrupa 65 pa-

cientes que misturam rotas de inoculação por diferentes cepas (maioria ML e

EL), com séries de tamanhos e número de máximos variados, sendo a maioria

sujeita apenas a um tratamento ao qual apresentam todos os tipos de resposta

resistente (predominando RIII); estes pacientes possuem curvas de gametoci-

temia de duração variável iniciando a contagem positiva entre 8º e 15º dias.

Na fase paramagnética (T = 0,275) este grupo de 65 pacientes se subdivide

em 5 novos grupos, 3 deles com 8 pacientes, um com 6 e outro com 4, sepa-

rando então os pacientes por cepa, tamanho das séries, resposta e curvas de

gametocitemias por duração e ińıcio. O primeiro grupo de 8 pacientes (F2)

tem sua maioria infectada por mosquito e cepa EL, com séries médias e com

poucas oscilações, que apresentam diferentes respostas resistentes ao primeiro

tratamento, cujas gametocitemias são de longa duração (50-150 dias) e com

ińıcio entre o 9º e o 15º dia; o segundo grupo, também de 8 pacientes, mis-

tura rota de inoculação para a cepa EL, as séries são longas e com muitos

máximos, a resposta ao primeiro tratamento é em sua maioria do tipo RIII e

as gametocitemias também são de longa duração (100-190 dias), cuja conta-

gem positiva se inicia entre o 10º e o 25º dia; o terceiro grupo de 8 pacientes

(F4) tem a maioria infectada por sangue contaminado com cepa SC, séries
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longas, muitos máximos e mistura diferentes respostas resistentes ao primeiro

tratamento e diferentes comportamentos de gametocitemia; o quarto grupo

(F7) é formado por 6 pacientes infectados em sua maioria por sangue parasi-

tado, em 50% dos casos com cepa EL, cujas séries são longas e com muitos

máximos, apresentam resposta RI precoce ao primeiro tratamento e gametoci-

temia de duração longa 100-150 dias que torna-se positiva entre o 10º e o 15º
dia; por fim, o quinto grupo é formado por 5 pacientes que são inoculados com

sangue contaminado com cepas diferentes, possuem séries longas com muitos

máximos, foram submetidos a diferentes protocolos e número de tratamentos,

apresentam em maioria respostas resistentes ao primeiro tratamento e curvas

de gametocitemia com ińıcio de contagem positiva entre o 8º e o 17º dia que

se estende até o 100º-160º dia. Excetuando-se pela divisão em relação a ga-

metocitemia, tamanho e número de máximo das séries, esta divisão deixa de

ser tão senśıvel em relação à cepa, rota de inoculação e tratamento quanto às

que foram observadas durante a fase superparamagnética.

Observamos que na classificação obtida com MOL+5 todas as subdivisões ocorridas

para as diferentes temperaturas eram influenciadas por apenas 8 ou 9 parâmetros

dentre os 14, de acordo com a análise utilizando o teste de comparação de grupos

Kruskal-Wallis.

Considerando o dendograma apresentado na figura 4.31 obtido na classificação das

193 séries caracterizadas pelo conjunto MOL, observamos que:

1. Na temperatura T 1, dos 193 pacientes iniciais 170 são divididos em sete grupos,

sendo 5 estáveis, 1 metaestável (pois sofre apenas mais uma subdivisão na tempe-

ratura superior) e 1 instável, sendo este último o maior deles. Dos 5 estáveis, C2 e

C3 perdem respectivamente, 2 e 1 pacientes na próxima temperatura, mas isto não

afeta as caracteŕısticas do grupo.� Os três primeiros (C4, C5 e C6) separam de forma estável 13 pacientes com

séries curtas que misturam cepas e rotas de contaminação. O grupo C4 tem

5 pacientes, mistura ainda cepas e rotas de inoculação, sendo que a maioria
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foi tratada com CLG apresentando resposta RIII ao primeiro tratamento e

resposta S ao segundo; a contagem positiva de gametócitos para estes pacientes

é de curta duração e tem inicio entre o 7º e 12º dias. O grupo C5 tem a maioria

dos seus 4 pacientes inoculados com sangue parasitado de diferentes cepas, que

foram tratados nas duas primeiras semanas, na maioria dos casos com CLG,

apresentando resposta tipo RI tardia ao primeiro tratamento e do tipo S para

o segundo; neste grupo a gametocitemia se inicia no mesmo peŕıodo que a

dos pacientes do grupo C4, mas tem duração um pouco mais prolongada.

Os 4 pacientes do grupo C6 são na maioria dos casos infectados com sangue

contaminado com a cepa EL, possuem séries longas com muitos máximos,

sendo que todos foram submetidos ao primeiro tratamento com QNN (50%) ou

CLG (50%), apresentando mistura de respostas resistentes a estes tratamentos;

3 deles zeram sua parasitemia naturalmente depois de um segundo tratamento

(igual ou não ao primeiro); neste grupo a gametocitemia se inicia no 10º dia

e tem duração longa. O grupos C2 é composto de 6 pacientes que em sua

maioria foram infectados com sangue contaminado por cepas diferentes, cujas

séries são curtas e tem poucos máximos; estes pacientes foram tratados com

QNN e/ou CLQ, apresentando diferentes tipos de respostas do tipo resistente;

além disto, o grupo mistura pacientes que foram submetidos a um segundo

tratamento com os que não foram, cujos comportamentos de gametocitemia

são diferentes. O grupo C3 é formado por 5 pacientes infectados pela cepa ML,

em sua maioria via sangue contaminado, que possuem séries longas com muitos

máximos, sendo que a maioria deles foi tratada nas duas primeiras semanas

apresentando resposta RI precoce e cura natural com ou sem tratamento; a

gametocitemia caracteŕıstica destes pacientes tem duração mais longa e se

inicia entre o 7º e 15º dias.

O segundo maior cluster C1 é metaestável e agrega 47 pacientes na maioria dos

casos infectado por diferentes cepas (onde ML, SC e EL predominam) via sangue

contaminado, cujas séries de parasitemia são curtas e com poucos máximos; todos

foram tratados com Quinina no primeiro tratamento e na maioria dos casos (96%)

apresentam respostas tipo S. Este cluster de séries curtas e poucos máximos se
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subdivide na temperatura seguinte (T = 0,14) em dois grupos que permaneceram

estáveis até T = 0,2.� O primeiro grupo (C1) é formado por 43 pacientes contaminados por cepas

diversas, na maioria dos casos via sangue parasitado; todos foram tratados

nas primeiras 3 semanas com diferentes drogas (com predominância em mesma

proporção de QNN e CLQ) e todos zeram naturalmente, o que sugere o tipo de

resposta S; apesar de todos terem a contagem de gametócitos iniciando no 10º
dia, eles misturam diferentes comportamentos de gametocitemia. Este grupo

perderá um paciente (outlier) na temperatura superior e se manterá estável

dáı por diante.� O segundo cluster obtido nesta subdivisão tem apenas 4 pacientes, misturando

em igual proporção homens e mulheres, em sua maioria infectados com cepa

SC via sangue contaminado, tratados nas primeiras duas semanas, três deles

com CLQ levando a parasitemia a zero (2 com cura confirmada e 1 não) e um

com QNN com resposta tipo RIII e parasitemia reduzida a zero naturalmente;

as curvas de gamatocitemia destes pacientes apresentam diferentes padrões,

sendo que 3 são de curta duração e ińıcio de contagem positiva entre o 7º e

12º dias e um tem contagem nula durante todo o peŕıodo.

O maior cluster C0 desta temperatura T = 0.075 agrupa 99 pacientes infectados com

diferentes cepas (predominando EL e ML) e rotas (maioria via sangue parasitado),

possui séries de tamanhos e número de máximos variados, e mistura dois tipos de

pacientes: os que foram tratados nas primeiras 3 semanas e apresentam diferentes

respostas do tipo resistente (maioria RIII) e os pacientes que não foram tratados

no inicio da série.

2. O grupo de 99 pacientes se divide na temperatura de T = 0.14 em 3 grupos, um

com 76 pacientes e dois com 8 pacientes, sendo os dois últimos estáveis e o primeiro

instável:� O grupo C3 com 8 homens negros, foram inoculados em sua maioria com sangue

contaminado com diferentes cepas, as séries são longas com muitos máximos,
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e todos foram tratados nas primeiras duas semanas apresentando diferentes

tipos de resposta resistente (maioria RIII); estes pacientes misturam diferentes

tipos de históricos cĺınicos e parasitológicos depois do primeiro tratamento; a

contagem positiva de gametócitos se inicia, em todos os casos, no 10º dia e

apresentam várias oscilações. O grupo C2 é composto de 8 pacientes negros

infectados em sua maioria com a cepa ML e rotas que se dividem entre sangue

parasitado e picada de mosquito; as séries de parasitemia destes pacientes são

longas, e todos foram tratados nas primeiras 3 semanas com várias drogas

apresentando resposta RI tardia; todos sofreram segundo tratamento após o

qual as respostas se diferenciaram; para 7 deles a gametocitemia se inicia entre

8º e 18º dias e se prolonga ate 65-120 dias e um tem gamatocitemia nula.

O terceiro cluster é instável e agrega o maior número de pacientes (76) que misturam

cepas (predominando ML e EL) e rotas (predominando sangue contaminado); estes

pacientes foram tratados nas primeiras 3 semanas e apresentam diferentes respostas

resistentes (maioria RIII e RII) ao primeiro tratamento e indo a zero posteriormente

com e sem tratamento.

3. Na temperatura seguinte (T = 0,16) este cluster de 76 pacientes se subdivide em

dois estáveis, já que esta é a ultima temperatura analisada: um com 56 pacientes e

outro com 19.� O segundo maior cluster C2 agrega 19 pacientes com mistura de cepas (pre-

dominando EL) e rotas (maioria por sangue contaminado), cujas séries são

de tamanhos e numero de máximos variados; 75% dos pacientes foram tra-

tados nas 3 primeiras semanas e apresentaram respostas tipo RIII(maioria)

e RII, com a maioria zerando naturalmente. Este grupo mistura dois tipos

de comportamento de gametocitemia, 25% delas nula em todo intervalo e em

75% dos casos tem inicio entre 5º e 15º dias e longa duração. Este grupo na

fase paramagnética se divide em dois, um com 12 e outro com 5 pacientes. O

grupo maior de 12 pacientes negros mistura rotas e cepas (maioria ML) para

inocular a infecção, suas séries são longas com muitos máximos; 80% dos pa-

cientes são tratados nas primeiras 3 semanas apresentando respostas tipo RII
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e RIII(maioria) e zeram naturalmente. A gametocitemia destes 12 pacientes

em sua maioria inicia no 10º dia e tem longa duração. Já o segundo grupo

desta subdivisão na região paramagnética tem a maioria de seus 5 pacientes

infectada por sangue com diferentes cepas, e possuem séries longas e muitos

máximos (5-13); este grupo mistura pacientes tratados nas primeiras duas se-

manas com pacientes tratados nas três primeiras semanas, cujas respostas são

do tipo RIII, e parasitemia zerando naturalmente ou com tratamento. As ga-

metocitemias destes 5 pacientes tem duração média e longa e iniciam-se entre

5º e 20º dias.� O maior cluster da temperatura T = 0,16 agrega 76 pacientes inoculados com

diferentes cepas na maioria dos casos com sangue contaminado, cujas séries

tem tamanho e numero de máximos variados; 75% dos pacientes foram tra-

tados nas primeiras 3 semanas, misturando respostas do tipo resistente (52%

RIII e 12% RII) e na maioria dos casos zerando naturalmente com ou sem

tratamento. Este grupo mistura comportamentos de gametocitemia nula e de

curta duração (30-45 dias) que se iniciam entre o 5º e 10º dias. Este grupo se

separa em 3 na temperatura T = 0.2 (fase paramagnética) com 26, 21 e 4 pa-

cientes respectivamente. O maior grupo (21 pacientes) mistura a inoculação

de diferentes cepas e rotas (na maioria dos casos via sangue contaminado),

cujas séries são médias (20-75) e com 2-8 máximos; 80% dos pacientes foram

tratados nas 3 primeiras semanas e apresentaram respostas majoritariamente

tipo RII e RIII; esse grupo mistura comportamentos de gametocitemia, sendo

que prevalecem as de curta duração que se iniciam entre 5º e 15º dias. O

segundo grupo de 21 pacientes mistura pacientes inoculados também com di-

ferentes cepas (predominando EL) e rotas (maioria sangue contaminado), com

séries longas e com muitos máximos; 75% dos pacientes foram tratados nas

3 primeiras semanas na maioria dos casos com QNN ou combinação de QNN

com outras drogas, apresentando respostas foi tipo RIII e zerando a parasi-

temia no final da série com e sem tratamento; este 21 pacientes misturam 3

tipos de comportamento de gametocitemia: nula, as que se iniciam entre 5º
e 15º dias e as que se iniciam mais tarde. O terceiro grupo é composto de
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4 homens negros, inoculados por diferentes rotas com a cepa ML, possuem

séries médias (85-95 dias) com 8-11 máximos e misturam diferentes protocolos

de tratamento e respostas a eles; em 3 deles a gametocitemia inicia-se entre

10º e 20º dias, apresentam ressurgência e tem duração variada, e em 1 caso

ela é nula durante todo o peŕıodo.

Comparando as duas classificações observamos que existe um núcleo comum de 143

pacientes classificados nos grupos estáveis (destacados em cinza claro no dendograma),

mas que não necessáriamente estão divididos da mesma maneira. Nesta comparação

também vimos que houve influência de apenas 8 ou 9 parâmetros em todas as subdi-

visões ocorridas para as diferentes temperaturas na classificação usando o conjutno de

parâmetros MOL+5, parâmetros estes identificados utilizando o teste de comparação de

grupos Kruskal - Wallis. Já na classificação usando MOL este número era de 6 ou 9 entre

os 9 parâmetros. Enquanto a classificação com 9 parâmetros parece ser mais senśıvel

a cepas e ińıcio do primeiro tratamento, não o é muito em relação à resposta a este

primeiro tratamento e menos ainda em relação ao segundo tratamento e gametocitemia.

Já a classificação MOL+5 nos surpreendeu pela eficiência na separação de comporta-

mentos muito parecidos de gametocitemia, com faixas estreitas de variação para ińıcio e

duração, pelas separações bem definidas por respostas aos protocolos de tratamento, com

algumas delas incluindo também a separação de drogas (QNN e CLG) utilizadas. Como

nosso propósito era encontrar uma relação do comportamento das séries temporais com

tipo de tratamento, drogas e respostas, podemos dizer que nossa resposta é de excelente

qualidade quando usamos o conjunto MOL+5 e deixa a desejar com o conjunto MOL,

evidenciando assim, mais uma vez que apesar da técnica SPC ser não-supervisionada, no

sentido de termos necessidade de um conhecimento a priori dos dados, o resultado por

ela fornecido depende crucialmente da escolha dos parâmetros serem utilizados, ou seja,

da peŕıcia do pesquisador em descrever os dados de forma que a classificação responda a

pergunta desejada.



CAṔITULO 5

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Neste trabalho buscamos separar os comportamentos das curvas de parasitemia de

pacientes neurosifiĺıticos infectados com P. falciparum de acordo com suas similaridades

e dissimilaridades. Para isto usamos uma técnica não supervisionada de agrupamento de

dados baseada no estudo da transição de fase de 1a ordem de modelo de Potts inomogêneo.

As similaridades e dissimilaridades das séries temporais são identificadas em função de

dois conjuntos de parâmetros MOL e MOL+5. O nosso objetivo nesse estudo era verificar

se uma separação de pacientes baseada nas caracteŕısticas intŕınsecas do comportamento

de suas séries temporais de parasitemia traria informações de similaridades em relação

a caracteŕısticas extŕınsecas destes pacientes relacionadas a rota e cepas utilizadas na

infecção dos mesmos e ao uso de drogas antimaláricas e a respostas dos pacientes aos

tratamentos.

O uso da técnica de agrupamento superparamagnético na classificação dos 193 pa-

cientes tratados nos permitiu classificá-los em diferentes grupos de maneira bastante

robusta. Isto mostra que, ao selecionamos corretamente o conjunto de parâmetros para

caracterizar o conjunto de dados, a técnica de agrupamento superparamagnético pode,

seguramente, ser utilizada para classificar séries temporais. Observamos que no estudo

de séries temporais é de suma importância verificar não somente uma (como propõe Do-

many e colaboradores [1]) mas diferentes partições no conjunto de dados em diferentes

temperaturas, a fim de identificar a mais relevante e significativa para a pesquisa. No

nosso caso, tanto no estudo dos 193 pacientes tratados quando no estudo dos 79 pacientes

não-tratados, observamos que existem grupos formados na fase ferromagnética que agre-

gam pacientes com forte correlação em termos de parâmetros e caracteŕısticas intŕınsecas

e extŕınsecas da infecção mas que são desfeitos à medida que o sistema evolui para a fase

superparamagnética, e que portanto seriam desconsiderados caso escolhêssemos apenas

uma temperatura para análise. O procedimento adotado neste trabalho de tese garante

222
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que estamos escolhendo os grupos mais estáveis, como enfatizado pelos proponentes da

técnica.

No tocante à análise do conjunto de 193 pacientes neurosif́ılicos submetidos a trata-

mento antimalárico durante a malarioterapia, cujos resultados parciais foram apresenta-

dos em detalhes nesta dissertação, para dois conjuntos de parâmetros diferentes (9 e 14),

as classificações obtidas mostraram identidade entre os pacientes de um mesmo grupo em

relação às respostas parasitológicas aos protocolos de tratamento a que foram submeti-

dos. Por outro lado, o agrupamento não mostrou muita identidade em relação às cepas e

rota de contaminação. Suspeitamos que a interferência causada pelos medicamentos na

interação entre os parasitas e o organismo do hospedeiro impeça que as caracteŕısticas

intŕınsecas da infecção ou dos pacientes sejam refletidas de maneira expĺıcita na classi-

ficação obtida.

Na classificação dos 193 pacientes usando MOL+5 surgem três grupos na temperatura

mais baixa (T = 0,06) que agregam 168 dos 193 pacientes. Dois destes grupos são pe-

quenos e estáveis (F1 e F2) e separam 8 pacientes (inoculados com cepas variadas e rotas

diferentes) com mesma resposta ao tratamento com CLG (RI tardia) em dois grupos de

quatro. O grupo F1 agrupa 4 séries curtas que mostram a sensibilidade a um segundo

tratamento com a mesma droga usada no 1º tratamento e o F2 outro agrupa 4 pacien-

tes que têm séries longas e não são submetidos a um segundo tratamento (as séries são

reduzidas a zero naturalmente). Estes dois grupos também apresentam comportamentos

diferenciados de gametocitemia quanto à duração da mesma. Considerando os aspectos

do modelo de Potts inomogêneo da técnica de agrupamento superparamagnético, em re-

gimes de baixa temperatura, a probabilidade de conexão (Pcon - equação 3.27) entre os

elementos do algoritmo SW é pequena, portanto a separação em clusters nesta tempera-

tura indica que a distância no espaço de parâmetros destes pacientes é pequena (com Jij

intenso entre eles - equação 3.25). Isto sugere que os pacientes tratados com CLG com

resposta RI tardia podem ser separados também em função de presença ou não de um

segundo tratamento, o que indiretamente também separa em função dos seus padrões de

gametocitemia.

Aumentando a temperatura para T = 0,11, 8 pacientes infectados com sangue conta-

minado com diferentes cepas mas são separados em dois grupos (F3 e F4) de 4 pacientes
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que refletem diferenças no tipo de cepa utilizada, tamanho e número de máximos das se-

ries temporais, comportamento da gametocitemia, droga adotada no primeiro tratamento

(Quinina ou maioria CLG respectivamente) e tipo de resposta a este tratamento (maioria

RI precoce e mistura de respostas resistentes, respectivamente); não existem diferenças

relacionadas a adoção de um segundo protocolo de tratamento já que nos dois grupos os

pacientes são senśıveis ao segundo tratamento ao qual são submetidos. Ou seja, estes gru-

pos indicam que o tratamento primário com Quinina pode ter caracteŕıstica bem definida

de resposta RI precoce e que novamente o tratamento com CLG gera um comportamento

bem definido da série temporal mesmo que os tipos de resposta resistentes sejam dife-

rentes. Os dois grupos metaestáveis desta temperatura (F1 e F2) que juntos classificam

22 pacientes com mesmo número de máximos e ińıcios de gametocitemia entre o 9º e

12º dias em dois grupos, diferem em relação ao medicamento utilizado no primeiro trata-

mento (Quinina e CLG respectivamente), à resposta a este tratamento (F1 com mistura

de RII e RIII e F2 com RI tardia), à adoção ou não de um segundo tratamento e duração

da gametocitemia. Ou seja, apesar de metaestáveis, estes grupos separam pacientes tra-

tados com drogas diferentes (QNN e CLG) que possuem padrões de parasitemia menos

semelhantes entre si, mas que exibem respostas semelhantes ao tratamento. Na próxima

temperatura escolhida (T = 0,16) estes clusters se subdividem em grupos estáveis, sendo

que F1 se separa em dois grupos em função das respostas ao tratamento inicial, formado

um grupo de 5 pacientes em que a maioria das respostas é do tipo RII e outro com 4

pacientes que exibem respostas do tipo RIII. Esta divisão do grupo F1 também é senśıvel

ao comportamento das curvas de gametocitemia. Já o grupo F2 se separa em dois grupos

de 5 pacientes em função dos padrões das curvas de parasitemia, cepas, rotas e padrões

nas curvas de gametocitemia, sendo um dos grupos formado por séries longas com ressur-

gencia, maioria de cepas ML, inoculação via picada de mosquito e gametocitemia positva

entre 8º e 12º dia enquanto o outro é formado por séries longas sem ressurgência, que mis-

tura cepas, maioria inculada com sangue parasitado e gametocitemia positiva iniciando

entre o 10º e o 15º dia. Ou seja, o aumento de temperatura permite agrupar pacientes

com distâncias maiores entre si e comportamentos semelhantes.

Na temperatura T = 0,16, além dos clusters estáveis descritos acima que surgem da

subdivisão dos grupos F1 e F2 de T = 0,11, há dois grupos formados pela divisão do
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grupo F0 (T=0,11) que era composto de 128 pacientes: a) o novo grupo F1 (T=0.16)

estável com 53 pacientes infectados por cepas diferentes, inoculados predominantemente

por sangue parasitado, que mostram uma redução a zero na parasitemia logo após o

1º tratamento assemelhando-se à resposta S e curvas de gametocitemias com contagem

positiva a partir do 5º e 15º dia; na fase paramagnética (T = 0.275) este grupo se se-

para em 4 novos em função do ińıcio da contagem positiva das curvas de gametocitemia,

cepas do plasmódio inoculadas e respostas parasitológicas, mostrando o efeito das altas

temperaturas em refinar a classificação de pacientes que mostram o mesmo tipo de com-

portamento em suas séries temporais; b) o novo grupo F0, instável, com 74 pacientes

ainda mistura caracteŕısticas relativas ao comportamento das curvas de parasitemia e

fatores intŕınsecos e extrinsecos à infecção. Na última temperatura analisada (T = 0,18)

na fase superparamagnética, este último grupo F0 se divide em novos 3 novos grupos, 2

deles estáveis, com caracteŕısticas distintas em função de cepas e comportamentos das

curvas de gametocitemia: um deles é formado por pacientes contaminados com cepas

distintas do plasmódio e gametocitemia iniciando-se no 15º dia com curta duração; o

segundo grupo em sua maioria foi contaminado com cepa EL e gametocitemia iniciando-

se entre o 9º e 13º dias; e o terceiro grupo (instável), o maior dos três (65 pacientes),

mistura séries com tamanhos variados e pacientes contaminados com diferentes cepas,

predominantemente do tipo ML e EL. Este último grupo passa por subdivisões na fase

paramagnética (T = 0,275) separando os 65 pacientes em 5 novos grupos de acordo com

a cepa inoculada, rota de infecção e comportamentos da gametocitemia. Este resultado

mostra que valores altos de temperatura levam a subdivisões que já não fazem emergir

caracteŕısticas comuns entre os pacientes, como ocorre nas temperaturas anteriores.

Em suma, a classificação obtida com o conjunto de 14 parâmetros é senśıvel à droga

usada no primeiro tratamento e a existência ou não de um segundo tratamento e a res-

posta ao mesmo. O agrupamento também é senśıvel ao comportamento diferenciado do

ińıcio da gametocitemia e sua duração. Enquanto na literatura encontramos que a game-

tocitemia tem ińıcio após duas semanas, aqui vemos que majoritariamente ela tem ińıcio

entre o 5º e 15º dias, sem que haja correlação evidente entre ińıcio e duração da mesma.

Aqui cabe conjecturarmos que talvez isto aconteça em função dos pacientes serem neuro-

sifiĺıticos e portanto de alguma forma estariam imunosuprimidos, o que favoreceria uma
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maturação mais precoce dos gametócitos. Os resultados obtidos para a gametocitemia

mostram também uma intŕınseca correlação entre o desenvolvimento da parasitemia e da

gametocitemia, um aspecto bastante conjeturado na literatura, mas nunca comprovado

da forma como fazemos neste trabalho de tese. Os resultados obtidos nos levam ainda

a concluir que a evolução das gametocitemias está intimamente ligada aos protocolos

e respostas aos tratamentos utilizados, indicando a efetividade das drogas no controle

deste estágio da infecção. Este resultado é bastante importante já que a presença de

gametócitos na corrente sangúınea perpetua a propagação da doença via contaminação

do mosquito no seu repasto sangúıneo. Estes resultados sobre a gametocitemia aumen-

tam bastante o impacto deste trabalho em termos de contribuição para o entendimento

da dinâmica parasita-hospedeiro durante o ciclo eritrocitário. Num segundo momento,

pretendemos analisar mais ainda nossos resultados sobre a gametocitemia, verificando se

há correlação entre tipo de protocolo adotado, resposta, gametocitemia e infectividade,

nos grupos obtidos nesta classificação.

Ao utilizarmos o conjunto de 9 parâmetros (MOL) para caracterizar estas séries,

surgem sete grupos na temperatura mais baixa (T = 0,075) que agregam 170 dos 193

pacientes. Cinco destes grupos são estáveis, sendo que dois deles perdem 1 ou 2 pacientes

em temperaturas mais altas, sem que as caracteŕısticas gerais destes grupos se alteram

com estas perdas. Estes grupos são em sua maioria formados por pacientes inoculados via

sangue infectado, são senśıveis a separação por cepa, tamanho e numero de máximos da

série, droga utilizada no primeiro tratamento e resposta a ele, mas não são tão senśıveis ao

comportamento da gametocitemia e ao que se passa com cada paciente depois do primeiro

tratamento. Ainda para T = 0,075, além destes 5 grupos, há um grupo metaestável (C1)

que agrega 47 pacientes com séries curtas e poucos máximos, misturando cepas e rotas de

inoculação; este grupo contém pacientes que foram tratados com Quinina, CLQ e outras

drogas e são senśıveis a estes tratamentos. Este cluster metaestável sofre uma divisão

na temperatura subseqüente (T = 0.14) em dois grupos: um com 43 pacientes predomi-

nantemente tratados por Quinina e Cloroquina, cujas parasitemias zeram naturalmente

(sugerindo resposta S) e misturam comportamentos de gametocitemia; o segundo grupo

tem 4 pacientes em sua maioria infectados com cepa SC via sangue contaminado, sendo

que 3 pacientes foram senśıveis ao tratamento com CLQ e um tem resposta tipo RIII ao
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tratamento com Quinina zerando sua parasitemia naturalmente. Ou seja nesta subdi-

visão há um pequeno refinamento na separação no grupo de 47 pacientes com resposta

padrão tipo S, refinamento este que também é só senśıvel à droga utilizada e resposta ao

primeiro tratamento. O maior cluster obtido para T = 0.075 agrupa 99 pacientes que

misturam cepas e rotas; além disso, este grupo mistura pacientes tratados no ińıcio da

série com diferentes respostas resistentes (maioria RIII) e pacientes que não são tratados

no ińıcio. Em T = 0,14 este grupo se subdivide em três grupos sendo 2 estáveis de 8

pacientes e um instável com 76. Os dois estáveis são insenśıveis às rotas de contaminação,

mas um deles é senśıvel ao tipo de cepa e o outro não o é. Um dos grupos estáveis agrupa

pacientes com RI tardia ao primeiro tratamento e o outro mistura tipos diferentes de

resposta resistentes a este tratamento; ambos os grupos não são senśıveis à separação dos

históricos parasitológicos e cĺınicos após o primeiro tratamento e nem a gametocitemia.

O grupo instável de 76 pacientes mistura cepas e rotas (maioria sangue contaminado),

sendo a maioria tratada nas tres primeiras semanas apresentando respostas tipo RII e

RIII e zerando naturalmente. Ao contrário do que ocorre na classificação com o conjunto

MOL+5, nesta, com o aumento da temperatura o refinamento na separação não introduz

mudanças muito significativas que mostrem sensibilidade, por exemplo, à gamatocitemia

ou à presença de segundo tratamento e a resposta a ele.

Em T = 0,16 grupo de 76 pacientes sofre uma divisão em dois grupos: um de 56 e outro

de 19 pacientes. O grupo de 19 pacientes não discrimina cepa ou rota e tem a maioria

das respostas ao primeiro tratamento tipo RIII e RII, com mistura de comportamentos

da gametocitemia. A subdivisão posterior deste grupo na fase paramagnética em outros

dois grupos é senśıvel apenas à gametocitemia, mas não acrescentam muito em termos

de separações de primeiro tratamento e a existência ou não de tratamentos subseqüentes.

No segundo grupo os 56 pacientes apresentam também respostas t́ıpicas RII e RIII, que

zeram com e sem tratamento e mistura pacientes com diferentes comportamentos de

gametocitemia. Este grupo também se subdivide na fase paramagnética em 3 novos

grupos, que refinam a separação em termos de tamanho e numero de máximos da série,

mostram uma pequena sensibilidade ao tipo de cepa e nenhuma à rota de contaminação.

De maneira geral o agrupamento obtido com 9 parâmetros (MOL) é bem menos

senśıvel à droga, respostas aos tratamentos e gametocitemia do que o obtido com MOL+5.
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Isto indica provavelmente que o uso de 9 parâmetros torna a divisão mais rápida e me-

nos flex́ıvel, enquanto que o obtido com 14 parâmetros surge de uma separação mais e

mais correlacionada em relação às drogas utilizadas nos protocolos, respostas ao primeiro

tratamento, a existência ou não de segundo tratamento, além de separar de forma impres-

sionante a similaridade do comportamento das curvas de gametocitemia dos diferentes

grupos. Em resumo com este trabalho mostramos que a técnica SPC aliada a uma esco-

lha cuidadosa dos parâmetros que descrevem as séries temporais de parasitemia permite

separar de forma inédita 193 pacientes submetidos a diferentes protocolos de tratamento

em função da droga, resposta aos tratamentos submetidos e perfil de gametocitemia.

Ao utilizarmos o teste estat́ıstico de comparação entre amostras, Kruskal-Wallis, ob-

servamos que os parâmetros que medem o último dia de parasitemia positiva e o número

total de máximos locais exercem um papel fundamental para separar os pacientes que

apresentam sensibilidade ao tratamento ocorrido nas 3 primeiras semanas dos que apre-

sentam resposta resistente a este protocolo. Isto porque as respostas do tipo S são caracte-

rizadas pela eliminação completa dos parasitas em até 6 dias após o ińıcio do tratamento,

sem retorno dos mesmos até o 28º dia, o que resulta em séries mais curtas e com menos

máximos quando comparadas às séries dos pacientes que apresentam resposta resistente

ao tratamento (com ressurgimento até o 28º dia). Já o parâmetro que mede a proporção

de observações positivas na 1ª metade da série exerce um papel crucial para classificar em

diferentes grupos os pacientes que apresentam respostas resistentes do tipo RI (precoce

ou tardia) ao tratamento ocorrido nas primeiras semanas dos que apresentam resposta

RII, RIII ou que não foram tratados neste peŕıodo. A resposta do tipo RI tem como

caracteŕıstica principal a redução a zero na parasitemia até o 6º dia após o ińıcio do tra-

tamento seguida de uma ressurgência, comportamento este que resulta numa diminuição

no percentual de parasitemia positiva registrado na 1ª metade da série; as respostas RII

e RIII caracterizam-se por uma redução na densidade de parasitas, sem que a mesma seja

reduzida a zero em até 6 dias após o tratamento, e com isso a proporção de observação

positiva na 1ª metade torna-se elevada.

Buscando ententer as relações entre os protocolos de tratamento adotados e as res-

postas parasitológicas aos mesmos, rotulando estes protocolos como falhos na continui-

dade (FC), falhos na dosagem (FD) e terapêuticos (T), respectivamente, percebemos que
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muitos pacientes haviam sido curados através de protocolos de tratamento “falhos” em

relação às recomendações atuais da OMS, fato este inesperado e que pode ter duas in-

terpretações. A primeira é que há 50 anos atrás, época em que as informações foram

coletadas, alguns pacientes poderiam apresentar sensibilidade às dosagens baixas (com-

paradas com as atuais) de certas drogas, como por exemplo Cloroquina, devido à baixa

resistência dos parasitas às drogas anti-maláricas. Uma outra possibililidade é que, em al-

guns casos, pequenas dosagens podem ser suficientes para desencadear algum mecanismo

do sistema imune, em presença da neurośıfilis, que leve à eliminação dos parasitas. Estas

questões poderão ser esclarecidas com a futura adaptação do modelo de autômatos celula-

res desenvolvido por nosso grupo [15] para reproduzir séries de parasitemia de pacientes

submetidos a tratamento. A análise dos parâmetros utilizados para a modelagem das

séries de parasitemia de pacientes classificados em diferentes grupos poderá nos ajudar

a entender quais e como os mecanismos do sistema imune para a interação parasita-

hospedeiro são ativados de modo a resultar em diferentes respostas parasitológicas.

Com relação à classificação dos pacientes não tratados, cujos resultados serão publi-

cados posteriormente, ao classificarmos os pacientes utilizando a técnica de agrupamento

superparamagnético utilizando os mesmos conjuntos de 9 e 14 parâmetros, observamos

uma relação estreita entre os padrões de comportamento das séries temporais com a cepa

do plasmódio inoculada. Utilizando o teste estat́ıstico Kruskal-Wallis, percebemos que

os parâmetros que medem a proporção de observações positivas na 1ª e na 2ª metade da

série são elementos chave para distinguir as infecções induzidas pela cepa Santee Cooper

das induzidas pela cepa McLendon. As infecções induzidas pela cepa Santee Cooper,

em geral, resultam em séries de parasitemia com muitos pontos de parasitemia nula dis-

tribúıdos pela primeira e segunda metade da série, enquanto as infecções induzidas pela

cepa McLendon apresentam, em geral, parasitemia positiva em quase todo o intervalo da

série. Isto nos permite lançar duas hipóteses: ou os parasitas da cepa Santee Cooper têm

baixa capacidade de infectar os eritrócitos saudáveis da corrente sangúınea ou então são

mais senśıveis às reações do sistema imune, quando comparados com os parasitas da cepa

McLendon.

Questões como a eficiência das drogas antimaláricas e as diferentes dinâmicas de pa-

rasitemia observadas para diferentes cepas do parasita, como já mencionado, podem ser
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esclarecidas através da modelagem do ciclo eritrocitário via autômatos celulares, que já

está sendo realizada no nosso grupo. A dinâmica do modelo proposto pelo nosso grupo é

regida, dentre outros fatores, por parâmetros relacionados com a capacidade dos parasitas

de infectar eritrócitos saudáveis e parâmetros relacionados à eficiência do sistema imu-

nológico do hospedeiro no controle da infecção. Resultados preliminares indicam que este

modelo reproduz satisfatoriamente as séries de parasitemia dos pacientes não submetidos

a tratamento. Ao classificarmos 35 séries temporais de pacientes não tratados caracte-

rizadas pelo conjunto de 9 parâmetros e reproduzirmos as séries temporais de pacientes

agrupados num mesmo grupo através do modelo de autômatos celulares identificamos

intervalos nos ńıveis de eficiência do sistema imunológico que resultam em diferentes

padrões de parasitemia [14]. Pretendemos adaptar este modelo para reproduzir séries de

parasitemia de pacientes tratados, e além disso, temos como próximo desafio classificar

o conjunto das 272 séries temporais, que reúne os 79 pacientes não-tratados e os 193

pacientes tratados em um único grupo. Os primeiros resultados mostram que utilizando

o conjunto de 14 parâmetros para descrever as séries de parasitemia conseguimos separar

em diferentes grupos os pacientes não-tratados dos pacientes tratados.

Associando os trabalhos de agrupamento de dados e os de modelagem das séries de

parasitemia via autômatos celulares pretendemos encontrar respostas para as questões

ainda não esclarecidas sobre a interação parasita-hospedeiro, e por este caminho espera-

mos tornar tornar posśıvel o desenvolvimento de drogas eficientes e vacinas de caráter

protetivo.



APÊNDICE A

APÊNDICE DA CLASSIFICAÇÃO MOLINEAUX+5

DOS PACIENTES COM TRATAMENTO

A.1 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO F0 - T4 = 0,18

Os 65 pacientes deste grupo foram submetidos a diferentes protocolos de tratamento,

e diferentes respostas parasitológicas são observadas. Dentre os 65, 49 foram submetidos

a protocolos de tratamento entre a 1ª e a 3ª semana da série, dos quais 44 foram tratados

com protocolos subterapêuticos (QNN(25), QNN+CLG (9), QNN+CLQ(2), CLG (4),

CLQ (2), PRQ (2)), 4 com medicamentos sobre os quais não dispomos de informações

terapêuticas (BSM (2), ATB (1), DNR (1)) e 1 com protocolo terapêutico (AMQ+QNN

(1)). Ainda com relação a estes 49 pacientes, 29 não foram submetidos a outro protocolo

de tratamento subseqüente ao inicial, enquanto os 20 pacientes restantes foram nova-

mente tratados, como segue: 10 foram tratados logo após a 3ª semana (ainda na metade

da série) sendo 9 deles com protocolos subterapêuticos (PRQ (2), PRT (2), AMQ+QNN

(1), HDXCLQ(1), CLG (1), CLQ/AMQ (1), QNN+CLQ+PRT(1)) e 1 com medicamento

sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas (BSM (1)); estes 10 pacientes ti-

veram a parasitemia reduzida a zero no final, sendo 7 naturalmente e 3 através de um

novo tratamento no final da série, sendo este terapêutico (CLQ (1), PRT (1)) ou subte-

rapêutico (QNN (1)). Por fim, completando a descrição dos 49 pacientes, 10 restantes

foram submetidos a tratamento subseqüente ao inicial no final da série, sendo 8 com pro-

tocolos terapêuticos (CLQ (3), PRT (1), PRQ+CLQ (1), AMQ (1), QNN (1), CLG (1))

e 2 com protocolos subterapêuticos (CLQ (2)). Dentre estes 10, 9 pacientes tiveram a

parasitemia reduzida a zero logo após o tratamento final, sendo que 4 não tiveram a cura

confirmada, 4 tiveram a cura confirmada pelo teste estendido e 1 teve cura confirmada

pelo teste simplificado; o 10º paciente teve a série truncada.

No que diz respeito aos 16 pacientes do grupo que não foram submetidos a tratamento

nas primeiras semanas, 10 foram tratados somente no final da série, 9 deles com protocolos

231
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terapêuticos (CLQ (6), CLG (2), QNN (1)) e 1 não possui informação da droga utilizada

(DNR). Dos 10 pacientes, 6 tiveram a parasitemia reduzida a zero após o tratamento,

sendo 4 sem confirmação de cura, 1 com cura confirmada pelo teste simplificado e 1 pelo

teste estendido; outros 2 pacientes tiveram a série de parasitemia truncada e 2 apresentam

resposta RI precoce, seguida de redução natural da parasitemia a zero, sem confrimação

de cura. Outros 4 (dentre os 16 pacientes) foram tratados somente após a parasitemia

ter sido reduzida a zero naturalmente e tiveram cura confirmada, sendo 2 pelo teste

estendido e 2 pelo simplificado. Por fim, 0 15º e o 16º paciente tiveram o seu primeiro

protocolo de tratamento após a 3ª semana, sendo este subterapêutico (PRQ+QNN (1),

QNN(1)), ao qual se observa resposta do tipo RII. Um deles teve a série truncada e o

outro foi submetido a um tratamento terapêutico no final da série (PRQ+CLQ), que

levou a parasitemia a zero mas sem confirmação de cura.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G116 9 QNN 10 × × RIII
20 QNN 20 × RIII ZN-CNC

G132 14 QNN 10 × × RI precoce ZN-C(TS)

G224 13 QNN 10 × ×
14 QNN 20 × × RII

88 ao 98 QNN 30 × CNC

G227 6 e 11 QNN 10 × × RIII
19 ao 21 QNN 30 × RI tardia ZN-C(TS)

G246 112 ao 114 CLQ 0,5 × TNC

G286 96 ao 98 CLQ 0,5 S C(TE)

G287 5; 6 e 12 QNN 10 × × RIII
141 ao 143 CLQ 0,5 × CNC

G290 7 e 8 QNN 10 × ×
9 CLG 0,2 × × RI precoce
34 CLG 0,05 × × RIII
48 CLG 0,05 × × RIII ZN-C(TE)

G293 237 ao 239 CLQ - apos zerar
ZN-C(TE)

G300 64 ao 66 CLQ 0,5 × CNC

G304 190 ao 192 CLQ 0,5 após zerar
ZN-C(TS)

G308 7 QNN 5 × × RIII
136 CLQ 0,3 × S C(TE)

G315 108 ao 110 CLQ 0,5 após zerar
ZN-C(TE)

G322 7 QNN 20 × ×
8 QNN 10 × ×
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13 QNN 13 × × RIII
47 ao 49 CLQ 0,5 × CNC

G360 6 CLG 0,05 × × RII
65 e 66 QNN/PRQ 10/0015 × ×
68 ao 79 QNN/PRQ 10 / 0,015 × × CNC

G364 41 ao 54 PRQ/QNN 0,015/10 × RII
77 ao 90 PRQ/QNN 0,015/10 × RII

118 ao 123 PRQ 0,015 × ×
118 ao 120 CLQ 0,5 × CNC

G380 108 ao 110 CLQ 0,5 × CNC

G382 6 CLG 0,1 × × RI precoce
65 ao 67 CLQ 0,5 após zerar

ZN-C(TE)

G384 7 CLG 0,05 × ×
8 QNN 10 × ×
10 QNN /CLG 10 / 0,05 × ×
11 QNN 10 × × RIII
131 CLQIM 0,45 após zerar

ZN-C(TE)

G389 7 QNN /CLG 10 / 0,05 × ×
11 CLG 0,05 × ×
18 QNN 10 × × RIII TNC

G398 8 QNN/CLG 10/0,05 × ×
9 CLG 0,05 × ×
10 QNN 20 × × RII
20 CLG 0,05 × × RII ZN-C(TE)

G414 6 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

G419 5 QNN/CLG 10 / 0,1 × × RIII ZN-C(TE)

G431 169 ao 171 CLQ 0,5 após zerar
ZN-C(TS)

G445 7 CLG 0,05 × × RII ZN-C(TE)

G457(2) 7 QNN 10 × × RIII
15 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

G466 4 QNN 10 × ×
5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-C(TE)

G476 6 QNN 10 × ×
7 QNN/CLG 20/0,05 × × RIII

17 e 20 QNN 10 × × RIII
25 ao 27 CLQ 0,5 × S C(TS)

G493 7 QNN 10 × × RIII
15 QNN 10 × × RIII
41 CLQ 0,5 TNC

S1114 101 QNN 10 × ×
102 ao 104 QNN 30 × RI precoce ZN-CNC

S1123 8 CLG 0,3 × RI precoce TNC

S1200 8 CLG 0,2 × ×
9 QNN 10 × × RII ZN-CNC

S1201 13 QNN 10 × ×
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17 QNN 5 × × RIII
77 ao 79 CLQ 1,5 após zerar

ZN-CNC

S1235 6 QNN 10 × ×
8 CLQ 0,25 × × RI precoce
27 BSM 0,2 RIII ZN-CNC

S1243 15 e 22 BSM 0,2 RIII s/ info
47 PRT 0,5 × × RIII

60 ao 62 CLQ 1,5 × CNC

S1270 10 CLQ 0,225 × × RI precoce ZN-CNC

S1291 6 QNN 5 × ×
7 e 9 QNN 10 × × RIII
20 PRT 0,1 × S C-TE
65 CLQ 0,5 após zerar

S1251 11 BSM 0,2 RII ZN-CNC

S1309 7 e 8 QNN 10 × × RIII
18 PRT 0,025 × × RII
34 PRT 0,025 × ×
41 PRT 0,05 × × RIII
48 PRT 0,1 × RII
56 PRT 0,1 × RIII
165 AMQ 0,6 após zerar

ZN-C(TS)

S1316 9 QNN 10 × × RIII
16 ao 142 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1319 16 ao 74 PRQ 0,003 × × RI precoce/RIII
146 ao 148 CLQ 0,5 × S C(TS)

S1320 9 ao 145 PRQ 0,003 × × RIII ZN-C(TS)

S1321 18 ao 58 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1326 7 ao 14 QNN 10 × RIII
22 ao 35 PRQ 0,0015 × RII ZN-CNC

S1329 4 ao 6;
8 e 9 QNN 10 × × RIII

44 ao 46 AMQ 0,46 × CNC
51 ao 55 PRQ 0,015 após zerar

S1334 7 CLQ 0,15 × ×
10 CLQ 0,4 × ×
12 QNN 0,02 × ×

13 ao 16 QNN 0,03 × × RIII obs
17 QNN 0,01 × × RI precoce
33 CLQ 0,6 × RIII
68 AMQ 0,6 × RIII ZN-C(TS)
131 ATB 1
132 ATB 0,4

133 ao 136 ATB 0,3
137 ATB 0,2 após zerar

S1337 5 ao 7 AMQ 0,46 ×
7 ao 9 QNN 0,03 × ×

10 QNN 20 × × RI precoce
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20 HDXCLQ 1,2 × × RIII
75 PRT 0,05 × × S C(TE)

S1344 8 QNN 5 × ×
9 CLG 0,05 × × RIII ZN-C(TS)

S1346 7 QNN 5 × ×
11 QNN 10 × × RIII

21 ao 23 AMQ 0,46 × RII
39 ao 41 QNN 0,015 × × RI precoce
55 ao 57 QNN 0,015 × × RI precoce
75 ao 77 QNN 0,015 × × RI tardia
97 ao 99 QNN 20 × × RI tardia

135 ao 137 QNN 0,03 × × S C-TS

S1347 5 e 6 QNN 10 × × RIII
29 PRT 0,05 × × RIII

34 ao 36 CLQ 0,5 × RII
64 PRT 0,03 × × RIII

198 ao 200 QNN 30
201 QNN 10 após zerar

ZN-CNC

S282 9 ao 12 QNN 10 × × RIII TNC

S402 10 QNN 5 × × RII ZN-CNC

S493 13 e 14 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

S502 9 e 10 QNN 10 × × RIII TNC

S507 5, 7,
9 e 10 QNN 10 × × RIII ZN-CNC

S519 29 QNN 10 × × RII TNC

S558 86 D.N.R. - TNC

S566 1-91 D.N.R. - RIII TNC

S578 6 QNN 7,5
7 ao 11 ATB 0,2 RIII TNC

S625 6 e 9 ATB 0,4 RIII ZN-C(TE)

S793 68 ao 77 CLG 4 × CNC

S807 69 ao 78 CLG 1,2 × RI precoce ZN-CNC
S858 89 ao 91 CLQ 0,5 × S C-TS

S859 90 ao 92 CLQ 0,5 × CNC

S988 4 QNN 20
6 ao 8 QNN 10 × × RIII

10 QNN 10 × ×
11 QNN 30 × RIII ZN-C(TS)

A.2 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO F1 - T4 = 0,18

Dos 53 pacientes do grupo, 43 tiveram a parasitemia reduzida a zero após o trata-

mento a que foram submetidos 1ª e a 3ª semana da série, sendo 27 com protocolos de

tratamento subterapêuticos (CLQ (8), CLG+CLQ(4), PRT (3), CLG (2), QNN+CLQ
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(3), BSM+CLG (1), AMQ (1), QNN+PRT (1), QNN (1), ATB (1), QNN+CLG (1),

QNN+CLG+CLQ (1)), 15 com protocolos terapêuticos (CLQ (10), QNN+CLQ (2), QNN

(2), CLG+CLQ (1)) e 1 não possui registro da droga utilizada. Dentre estes pacientes,

23 apresentam resposta S (cura), sendo 17 confirmadas pelo teste estendido e 6 pelo teste

simplificado, e 20 não tiveram cura confirmada. Com relação aos 10 pacientes restantes,

eles também foram tratados entre a 1ª e a 3ª semana, com protocolos subterapêuticos

(QNN (9)) ou com medicamento sobre o qual não dispomos de informações terapêuticas

(ATB). Diferentemente dos 43 mencionados anteriormente, eles apresentam respostas do

tipo RIII (9) ou RII (1). Dentre os 10, 6 pacientes foram submetidos a um segundo

protocolo de tratamento ainda entre a 1ª e a 3ª semana, sendo este terapêutico (CLQ

(5)) ou subterapêutico (QNN+PRT (1)), dos quais 3 tiveram cura confirmada pelo teste

estendido, 2 pelo simplificado e 1 não teve confirmação de cura. Os outros 4 pacientes

tiveram a parasitemia reduzida a zero naturalmente e tiveram cura confirmada, sendo 3

pelo teste estendido e 1 pelo teste simplificado.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G107 9 e 11 QNN 5 × × RIII ZN-C(TE)

G109 6 QNN 5 × × RIII
11 ao 13 CLQ 0,5 × CNC

G114 12 e 14 QNN 10 × ×
15 ao 17 CLQ 0,5 × S C-TS

G121 12 D.D. S C-TE

G134 6 ao 8 CLQ 0,5 × CNC

G144 14 e 20 QNN 20 × ×
21 QNN 10 × × RIII ZN-C(TE)

G15 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G160 7 QNN 10 × × RIII
16 ao 18 CLQ 0,5 × S C(TE)

G167 8 ao 10 CLQ 0,5 × CNC

G170 7 ao 9 CLQ 0,5 × S C(TE)
21 ao 23 CLQ 0,5 spós zerar

G207 6 e 7 QNN 10 × × RIII
12 ao 14 CLQ 0,5 × S C(TS)

G220 4 e 5; 10 e 11 QNN 5 × × RIII ZN-C(TS)

G226 6 ao 12 QNN 30 × S C(TE)

G238 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G258 3 QNN/QNN 20/15
5 ao 7 CLQ 0,5 × S C(TE)

G263 8 e 9 QNN 10 × ×
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10 QNN 15 × ×
11 ao 13 CLQ 0,5 × S C-TE

G314 11, 12 e
14 QNN 10 × × RIII obs

15 ao 17 CLQ 0,5 × S C-TE

G350 6 CLG 0,1 × × S C(TE)
13;20 CLG 0,1
27; 34 CLG 0,1
41;48 CLG 0,1 após zerar

G359 6 e 7 CLG 0,05 × ×
10 CLQIM 0,225 × × S C(TE)

197 ao 199 CLQ 0,5 após zerar

G365 8 QNN 10 × ×
9 CLQHidroIM 0,45 × × CNC

G372 7 CLG 0,1 × × CNC

G68 13 ao 15 CLQ 0,5 × CNC

G94 18 e 19 QNN 10 × × S C(TE)
22 ao 25 QNN 30 após zerar

S1058 8 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1065 4 e 5 CLQ 0,45 × × CNC

S1073 6 CLG 0,3 ×
7 CLQ 0,45 × ×
8 CLQ 0,6 × S C(TE)

S1079 8 BSM 0,2
9 e 10 CLG 0,3 × S C(TE)

S1113 6 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1128 6 CLQ 0,45 × × CNC

S1129 6 CLQ 0,45 × × CNC

S1144 11 CLG 0,1 × × S C(TS)
15 CLQ 0,45 após zerar

S1184 10 e 11 CLG 0,1 × ×
12 CLQ 0,45 × × S C (TE)

S1216 10 QNN 10 × ×
12 QNN 5 × ×
13 QNN / CLQ 5 / 0,45 × × S C(TS)

S1232 9 ao 11 QNN 10 × ×
13 CLG 0,3 × S
14 CLQ 0,45 × × S C(TE)

S1263 6 e 8 PRT 0,025 × × S C(TE)

S1272 10 CLQ 0,225 × ×
11 CLQ 0,45 × × CNC

S1285 7 PRT 0,025 × × S C(TE)

S1299 4, 6 e 8 QNN 10 × × RIII
11 QNN 10 × ×
15 PRT 0,05 × × S C(TE)

S1302 7 PRT 0,05 × × S C(TE)

S1313 7 e 8 AMQ 0,3 × × S C(TS)
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S400 9 QNN 5 × × RII ZN-C(TE)

S604 6 ATB 0,4
7 ao 9 ATB 0,6 CNC

S732 11 ATB 0,1
12 ATB 0,2 RIII

17 ao 19 CLQ 0,5 × S C(TS)

S789 11 ao 13 CLQ 0,5 × CNC
S882 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

S884 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

S940 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC
S941 6 ao 8 CLQ 0,5 × CNC

S954 3 CLQ 0,9 ×
4 QNN 0,015 × × CNC

S966 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC

S972 8 CLG / CLQ 0,3 / 0,45 × × S C(TS)

S986 8 QNN 30 ×
9 CLQ 0,45 × ×
10 QNN 30 × S C(TE)

S991 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC



APÊNDICE B

APÊNDICE DA CLASSIFICAÇÃO MOLINEAUX DOS

PACIENTES COM TRATAMENTO

B.1 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO C1 - T2 = 0,14

Os 43 pacientes do grupo tratados entre a 1ª e a 3ª semana, 26 deles com protocolos

subterapêuticos (CLG+CLQ (5), CLQ (5), QNN (4), PRT (3), CLG (3), QNN+CLQ

(3), QNN+CLQ+CLG (1), AMQ (1), QNN+PRT (1)), 16 com protocolos terapêuticos

(CLQ (9), QNN+CLQ (5), ATB+CLQ (1)) e 1 não possui registros da droga utilizada

no tratamento. Com relação as respostas parasitológicas, todos tiveram a parasitemia

reduzida a zero após o tratamento (em apenas um caso observa-se resposta do tipo RIII

a um tratamento prévio), assemelhando-se ao padrão da resposta S, dos quais 30 tiveram

a resposta S (cura) confirmada. pelo teste estendido ou simplificado e dos demais não

tiveram confirmação de cura.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G107 9 e 11 QNN 5 × × S

G109 6 QNN 5 × ×
11 ao 13 CLQ 0,5 × S

G114 12 e 14 QNN 10 ×
15 ao 17 CLQ 0,5 × S

G121 12 NR ? S

G134 6 ao 8 CLQ 0,5 × CNC

G144 14 e 20 QNN 20 × ×
21 QNN 10 × × S

G15 5 ao 7 CLQ 0,5 × CNC

G160 7 QNN 10 × × RIII
16 ao 18 CLQ 0,5 × S

G207 6 e 7 QNN 10 × ×
12 ao 14 CLQ 0,5 × S

G226 6 ao 12 QNN 30 × S

G263 8 e 9 QNN 10 × ×
10 QNN out/15 × × S

239
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G314 11, 12, 14 QNN 10 × ×
15 ao 17 CLQ 0,5 × S

G350 6 CLG 0,1 × S
13 e 20 CLG 0,1 após zerar
27, 34,
41 e 48 CLG 0,1 após zerar

G359 6 e 7 CLG 0,05 × ×
10 CLQ-IM 0,225 × × S

197 ao 199 CLQ 0,5 após zerar

G365 8 QNN 10 × ×
9 CLQ-HDR/IM 0,45 × × CNC

G372 7 CLG 0,1 × CNC

S1058 8 CLQ 0,45 × × S

S1065 4 e 5 CLQ 0,45 × × CNC

S1073 6 CLG 0,3 ×
7 CLQ 0,45 × ×
8 CLQ 0,6 × S

S1079 8 BSM* 0,2
9 e 10 CLG 0,3 × S

S1113 6 CLQ 0,45 × × S

S1129 6 CLQ 0,45 × × CNC

S1144 11 CLG 0,1 × ×
15 CLQ 0,45 × × S

S1184 10 e 11 CLG 0,1 × ×
12 CLQ 0,45 × × S

S1216 10 QNN 10 × ×
12 QNN 5 × ×
13 QNN/CLQ 5/0,45 × × S

S1232 9 ao 11 QNN 10 × ×
13 CLG 0,3 ×
14 CLQ 0,45 × × S

S1263 6 e 8 PRT 0,025 × × S

S1272 10 CLQ 0,225 × ×
11 CLQ 0,45 × × CNC

S1285 7 PRT 0,025 × × S

S1299 4, 6, 8, 11 QNN 10 × ×
15 PRT 0,05 × × S

S1302 7 PRT 0,05 × × S

S1313 7 e 8 AMQ 0,3 × × S

S400 9 QNN 5 × × S

S604 6 ATB* 0,4
7 ao 9 ATB* 0,6 × × CNC

S732 11 ATB* 0,1
12 ATB* 0,2

17 ao 19 CLQ 0,5 × S

S789 11 ao 13 CLQ 0,5 × CNC
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S882 15 ao 17 CLQ 0,5 × S

S940 15 ao 17 CLQ 0,5 × CNC

S966 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC

S972 8 CLG/CLQ 0,3/0,45 × × S

S986 8 QNN 30 ×
9 CLQ 0,45 × ×
10 QNN 30 × S

S991 4 ao 6 CLQ 0,5 × CNC

B.2 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO C0 EM T3 = 0,16

Cluster 0 - T = 0,16
Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS

FC FD T

G116 9 QNN 10 × × RIII
20 QNN 20 × × RIII ZN-CNC

G127 9 QNN 5 × × RII
28 ao 30 QNN 0,5 × CNC

G145 12 QNN 10 × × RIII
24 ao 26 CLQ 0,5 × S CTE

G209 9 QNN 15 × × RII
32 ao 34 CLQ 0,5 × S CTE

G224 13 QNN 10
14 QNN 20 × × RIII

88 ao 98 QNN 30 × CNC

G246 112 ao 114 CLQ 0,5 × TNC

G261 4 QNN 10 × ×
9 QNN-IM 7,5 × ×
10 QNN 10 × ×
11 QNN 20 × × RIII

30 ao 32 CLQ 0,5 × S CTE

G269 8 QNN 20 × ×
10 QNNIM 7,5 × × RIII

20 ao 22 CLQ 0,5 × S CTS

G286 96 ao 98 CLQ 0,5 × S CTE

G287 5, 6 e 12 QNN 10 × × RIII
141 ao 143 CLQ 0,5 × CNC

G300 64 ao 66 CLQ 0,5 × CNC

G303 7 CLG 0,3 × RI precoce ZN-C(TE)

G308 7 QNN 5 × × RIII
136 CLQ 0,3 × × S CTE

G315 108 ao 110 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CNC

G322 7 QNN 20 × ×
8 QNN 10 × ×
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13 QNN 13 × × RIII
47 ao 49 CLQ 0,5 × CNC

G327 4 QNN 10 × × RIII
50 CLG 0,1 × × RI precoce

135 e 138 CLG 0,1 × × S CTE
157 e 167 CLG 0,1 após zerar

G338 5, 13, 20
28, 34 e 41 CLG 0,1 × × RI tardia
223 a 225 CLQ 0,5 × CNC

G360 6 CLG 0,05 × × RII
65 e 66 QNN/PRQ 10/15 × ×
68 ao 79 QNN/PRQ 10/15 × × S CTS

G380 108 ao 110 CLQ 0,5 × CNC

G384 7 CLG 0,05 × ×
8 QNN 10 × ×
10 QNN/CLG 10/0,05 × ×
11 QNN 10 × × RIII
131 CLQ-IM 0,45 × × CTE

G389 7 QNN/CLG 10/0,05 × ×
11 CLG 0,05 × ×
18 QNN 10 × × RIII

117 ao 119 CLQ 0,05 TNC

G428 5 QNN 10 × ×
6 QNN/CLG 10/0.1 × × RIII

34 ao 36 CLG 0,5 × S CTE

G476 6 QNN 10 × ×
7 QNN/CLG 20/0,05 × × RII
17 QNN 10 × ×
20 QNN 10 × × RIII

25 ao 27 CLQ 0,5 × × S CTE

G491 7 QNN ? RII
35 ao 37 CLQ/PRQ 0,5/0,015 × CNC

G493(2) 7 e 15 QNN 10 × × RIII
41 ao 43 CLQ 0,5 × TRN

S1114 101 QNN 10 × ×
102 ao 104 QNN 30 × RI precoce ZN-CNC

S1123 8 CLG 0,3 × RI precoce TNC

S1199 6 e 8 CLG 0,1 × × RII
16 CLG 0,2 × × RI precoce
28 CLG/CLQ 0,2/1,5 ×

29 e 30 CLQ 1,5 × S CTS

S1201 13 QNN 10 × ×
17 QNN 5 × × RIII

77 ao 79 CLQ 1,5 × CNC

S1291 6 QNN 5 × ×
7 e 9 QNN 10 × × RIII
20 PRT 0,1 × S CTE

S1296 4 e 5 QNN 10 × ×
11 QNN 30 × RIII
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20 PRT 0,025 × × S CTE
45 ao 47 CLQ 0,5 após zerar

S1298 4 QNN 10 × ×
6 e 7 QNN 30 × RI precoce
19 PRT 0,1 × S CTE

S1312 3 e 7 QNN 10 × × RIII
20 PRQ 0,015 × × RIII

27, 34,
41 e 48 PRQ 0,015 × × RIII
52 ao 54 CLQ 0,5 × CNC

S1319 16 ao 74 PRQ 0,003 × × RI precoce/RIII
146 ao 148 CLQ 0,5 × S CTS

S1320 9 ao 145 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CTS

S1321 18 ao 58 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1326 7 ao 14 QNN 10 × × RIII
22 ao 35 PRQ 0,0015 × × RIII ZN-CNC

S1329 4 ao 6; 8 e 9 QNN 10 × × RIII
44 ao 46 AMQ 0,46 × CNC
51 ao 64 PRQ 0,015 após zerar

S1332 9 e 10 QNN 10 × × RIII
35 ao 38 PRQ 0,00075 × ×

38 CLQ 0,6 × ×
39 ao 44 PRQ 0,00075 × × CNC

S1334 7 CLQ 0,15 × ×
10 CLQ 0,4 × ×
12 QNN 0,02 × ×

13 ao 16 QNN 0,03 × ×
17 QNN 0,01 × × RIII
33 CLQ 0,6 × RIII
68 AMQ 0,6 × RIII ZN-CTS
131 ATB 1
132 ATB 0,4

133 ao 136 ATB 0,3
137 ATB 0,2 após zerar

S1336 48-51 QNN 30 × CNC

S1337 5 ao 7 AMQ 0,46 ×
7 ao 9 QNN 0,03 × ×

10 QNN 20 × × RIII
20 HDXCLQ 1,2 × RIII
75 PRT 0,05 × × S CTE

S1338 12 ao 14 AMQ 0,46 × RIII
49 QNN 30 × × S CTS

S402 10 QNN 5 × × RII

S502 9 e 10 QNN 10 × × RIII ZN-CNC

S507 5; 7; 9 e 10 QNN 10 × × RIII ZN-CNC

S519 29 QNN 10 × × RIII TNC

S558 86 NR TNC

S565 36 NR TNC
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S566 1 NR TNC

S628 8 ATB 0,4 RI tardia TNC
S793 68 ao 77 CLG 4 × CNC

S807 69 ao 78 CLG 1,2 × CNC

S858 89 ao 91 CLQ 0,5 × S CTS

S859 90 ao 92 CLQ 0,5 × CNC

S988 4 QNN 20 × ×
6 ao 8; 10 QNN 10 × ×

11 QNN 30 × RIII

B.3 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO C2 EM T3 = 0,16

Cluster 2 - T = 0,16
Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS

FC FD T

G290 7 e 8 QNN 10 × ×
9 CLG 0,2 × × RI precoce
34 CLG 0,05 × × RIII
48 CLG 0,05 × × RI precoce ZN-C(TE)

G293 237 ao 239 CLQ ? após zerar
ZN-CTE

G304 190 ao 192 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CTS

G364 41 ao 54 PRQ/QNN 0,015/10 × × RIII
77 ao 90 PRQ/QNN 0,015/10 × × RI precoce

118 ao 123 PRQ 0,015 × ×
118 ao 120 CLQ 0,5 × CNC

G398 9 CLG 0,05 × ×
10 QNN 20 × × RII
20 CLG 0,05 × × RII ZN-C(TE)

G419 5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-CTE

G431 169 ao 171 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CTS

G445 7 CLG 0,05 × × RII ZN-CTE

G466 4 QNN 10 × ×
5 QNN/CLG 10/0,1 × × RIII ZN-CTE

S1200 8 CLG 0,2 × ×
9 QNN 10 × × RII ZN-CNC

207 ao 209 CLQ 1,5 após zerar

S1235 6 QNN 10 × ×
8 CLQ 0,25 × × RIII ZN-CNC
27 BSM 0,2 RIII

S1243 15 BSM 0,2 RIII
22 BSM 0,2 RIII
47 PRT 0,05 × × RIII

60 ao 62 CLQ 1,5 × CNC
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S1251 11 BSM 0,2 RII ZN-CNC
174 ao 176 CLQ 1,5 após zerar

S1309 7 e 8 QNN 10 × × RIII
18 PRT 0,025 × × RII
34 PRT 0,025 × × RII
41 PRT 0,05 × ×

48 e 56 PRT 0,1 × RIII ZN-CTS
165 AMQ 0,6 após zerar

S1316 9 QNN 10 × × RIII
16 ao 142 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1347 5 e 6 QNN 10 × × RIII
29 PRT 0,05 × ×

34 ao 36 CLQ 0,5 × RII
64 PRT 0,03 × × RIII ZN-CNC

198 ao 200 QNN 30
201 QNN 10 após zerar

S282 9 ao 12 QNN 10 × × RIII TNC

S493 13 e 14 QNN 10 × × RIII ZN-CTE

S578 6 QNN 7,5 × ×
7 ao 11 ATB 0,2 RIII TNC

B.4 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO GRUPO C1 EM T4 = 0,20

A grande maioria dos pacientes foi submetida a tratamento entre a 1ª e a 3ª semana

(22/26), com protocolos de tratamento subterapêuticos (QNN (15), QNN+CLG (2), CLG

(1), QNN+PRQ (1), QNN+PRT (3)), sendo observadas respostas do tipo RIII (13), RII

(4), RII seguido de RIII (1), RII seguido de RI precoce (1) e RIII seguido de S (cura)

confirmada pelo teste estendido (2), RI precoce seguido de S (cura) confirmada pelo teste

estendido (1). Dentre os 22 pacientes, 16 foram submetidos protocolo de tratamento

subseqüente ao inicial, sendo 13 no final da série com protocolos terapêuticos (CLQ (9),

QNN (1), CLG (1), CLQ+PRQ (1), AMQ (1)) e 2 no final da série com protocolos

subterapêuticos (PRQ+CLQ (1), QNN (1)) e 1 na metade da série com prtocolo subte-

rapêutico PRQ, ao qual se observa resposta RIII, seguido de terapêutico no fina (CLQ).

Dentre os 16 pacientes, 8 tiveram a parasitemia reduzida a zero após o tratamento final,

sem confirmação de cura, 7 apresentaram resposta do tipo S (cura) sendo 5 confirmadas

pelo teste estendido e 2 pelo teste simplificado, e 1 teve a série truncada. Quanto aos 6 pa-

cientes restantes do conjunto de 22 tratados no ińıcio da série, 3 tiveram cura confirmada

pelo teste estendido (conforme foi dito no ińıcio do parágrafo) e 3 tiveram a parasitemia

reduzida a zero naturalmente, sem confirmação de cura. Por fim, os outros 4 pacientes
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do grupo foram tratados apenas no final da série, sendo 2 com protocolos terapêuticos

(CLQ), 1 com protocolo subterapêutico (QNN) e 1 não possui registro da droga utili-

zada. Dos 4 pacientes, 3 tiveram a parasitemia reduzida a zero após o tratamento, sem

confirmação de cura, e o 4º teve a série truncada.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G116 9 QNN 10 × × RIII
20 QNN 20 × × RIII ZN-CNC

G127 9 QNN 5 × × RII
28 ao 30 QNN 0,5 × CNC

G145 12 QNN 10 × × RIII
24 ao 26 CLQ 0,5 × S CTE

G209 9 QNN 15 × × RII
32 ao 34 CLQ 0,5 × S CTE

G261 4 QNN 10 × ×
9 QNN-IM 7,5 × ×
10 QNN 10 × ×
11 QNN 20 × × RIII

30 ao 32 CLQ 0,5 × S CTE

G269 8 QNN 20 × ×
10 QNNIM 7,5 × × RIII

20 ao 22 CLQ 0,5 × S CTS

G300 64 ao 66 CLQ 0,5 × CNC

G322 7 QNN 20 × ×
8 QNN 10 × ×
13 QNN 13 × × RIII

47 ao 49 CLQ 0,5 × CNC

G428 5 QNN 10 × ×
6 QNN/CLG 10/0.1 × × RIII

34 ao 36 CLG 0,5 × S CTE

G476 6 QNN 10 × ×
7 QNN/CLG 20/0,05 × × RII
17 QNN 10 × ×
20 QNN 10 × × RIII

25 ao 27 CLQ 0,5 × × S CTE

G491 7 QNN ? RII
35 ao 37 CLQ/PRQ 0,5/0,015 × CNC

G493(2) 7 e 15 QNN 10 × × RIII
41 ao 43 CLQ 0,5 × TRN

S1199 6 e 8 CLG 0,1 × × RII
16 CLG 0,2 × × RI precoce
28 CLG/CLQ 0,2/1,5 ×

29 e 30 CLQ 1,5 × S CTS

S1201 13 QNN 10 × ×
17 QNN 5 × × RIII

77 ao 79 CLQ 1,5 × CNC

S1291 6 QNN 5 × ×
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7 e 9 QNN 10 × × RIII
20 PRT 0,1 × S CTE

S1296 4 e 5 QNN 10 × ×
11 QNN 30 × RIII
20 PRT 0,025 × × S CTE

45 ao 47 CLQ 0,5 após zerar

S1298 4 QNN 10 × ×
6 e 7 QNN 30 × RI precoce
19 PRT 0,1 × S CTE

S1312 3 e 7 QNN 10 × × RIII
20 PRQ 0,015 × × RIII

27, 34,
41 e 48 PRQ 0,015 × × RIII
52 ao 54 CLQ 0,5 × CNC

S1329 4 ao 6; 8 e 9 QNN 10 × × RIII
44 ao 46 AMQ 0,46 × CNC
51 ao 64 PRQ 0,015 após zerar

S1332 9 e 10 QNN 10 × × RIII
35 ao 38 PRQ 0,00075 × ×

38 CLQ 0,6 × ×
39 ao 44 PRQ 0,00075 × × CNC

S1336 48-51 QNN 30 × CNC

S1338 12 ao 14 AMQ 0,46 × RIII
49 QNN 30 × × S CTS

S402 10 QNN 5 × × RII

S565 36 NR TNC

S793 68 ao 77 CLG 4 × CNC

S988 4 QNN 20 × ×
6 ao 8; 10 QNN 10 × ×

11 QNN 30 × RIII

B.5 PROTOCOLO DE TRATAMENTO DO GRUPO C2 EM T4 = 0,20

Dos 21 pacientes do grupo, 15 foram submetidos a tratamento entre a 1ª e a 3ª
semana com protocolos de tratamento subterapêuticos (QNN (6), PRQ (3), CLG (2),

QNN+CLG (2), QNN+CLQ (1), QNN+AMQ (1)), dentre os quais se observam respos-

tas do tipo RIII (12), RI precoce seguida de RIII (2) e RII (1). Dentre os 15 pacientes,

8 foram submetidos a tratamento subseqüente ao inicial no final da série, sendo 5 com

protocolos subterapêuticos (CLQ (2), PRT (1), CLG (1), QNN+PRQ (1)) e 3 com proto-

colo terapêutico (CLQ (2), QNN (1)); dos 8, 6 apresentaram resposta do tipo S (cura) ao

tratamento final, sendo 4 confirmadas pelo teste estendido e 2 pelo teste simplificado, e

os outros 2 tiveram a parasitemia reduzida a zero sem confirmação de cura. Ainda neste
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conjunto de 15 pacientes tratados no ińıcio da série, 3 foram tratados ainda na metade

da serie (em 2 casos havendo tratamento ininterrupto, 1 deles do ińıcio ate a metade

da série e outro do ińıcio até o final), sendo observadas respostas do tipo RIII nos três

casos. Os outros 4 dos 15 pacientes não foram submetidos a tratamento subseqüente ao

inicial, dos quais 2 tiveram a parasitemia reduzida a zero naturalmente no final da série,

sem confirmação de cura, e 2 tiveram a parasitemia truncada. Os 6 pacientes restantes

deste grupo foram tratados apenas no final da série. Quatro deles foram tratados com

protocolos terapêuticos (CLQ), dos quais 2 apresentaram resposta do tipo S (cura) con-

firmada pelo teste estendido, 1 teve a parasitemia reduzida a zero após o tratamento, sem

confirmação de cura, e 1 teve a parasitemia truncada. O 5º paciente deste subconjunto

de 6 foi tratado com protocolo subterapêutico, apresentando resposta do tipo RI precoce

e parasitemia reduzida a zero naturalmente em seguida, sem confirmação de cura. Por

fim, o 6º paciente foi tratado apenas após a parasitemia ser reduzida naturalmente no

final da série, sem confirmação de cura.

Paciente Dia Droga Dose Protocolo Resposta OBS
FC FD T

G224 13 QNN 10
14 QNN 20 × × RIII

88 ao 98 QNN 30 × CNC

G246 112 ao 114 CLQ 0,5 × TNC

G286 96 ao 98 CLQ 0,5 × S CTE

G287 5, 6 e 12 QNN 10 × × RIII
141 ao 143 CLQ 0,5 × CNC

G308 7 QNN 5 × × RIII
136 CLQ 0,3 × × S CTE

G315 108 ao 110 CLQ 0,5 após zerar;
ZN-CNC

G327 4 QNN 10 × × RIII
50 CLG 0,1 × × RI precoce

135 e 138 CLG 0,1 × × S CTE
157 e 167 CLG 0,1 após zerar

G360 6 CLG 0,05 × × RII
65 e 66 QNN/PRQ 10/15 × ×
68 ao 79 QNN/PRQ 10/15 × × S CTS

G380 108 ao 110 CLQ 0,5 × CNC

G384 7 CLG 0,05 × ×
8 QNN 10 × ×
10 QNN/CLG 10/0,05 × ×
11 QNN 10 × × RIII
131 CLQ-IM 0,45 × × CTE

G389 7 QNN/CLG 10/0,05 × ×
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11 CLG 0,05 × ×
18 QNN 10 × × RIII

117 ao 119 CLQ 0,05 TNC

S1114 101 QNN 10 × ×
102 ao 104 QNN 30 × RI precoce ZN-CNC

S1123 8 CLG 0,3 × RI precoce TNC

S1319 16 ao 74 PRQ 0,003 × × RI precoce/RIII
146 ao 148 CLQ 0,5 × S CTS

S1320 9 ao 145 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CTS

S1321 18 ao 58 PRQ 0,003 × × RIII ZN-CNC

S1334 7 CLQ 0,15 × ×
10 CLQ 0,4 × ×
12 QNN 0,02 × ×

13 ao 16 QNN 0,03 × ×
17 QNN 0,01 × × RIII
33 CLQ 0,6 × RIII
68 AMQ 0,6 × RIII ZN-CTS
131 ATB 1
132 ATB 0,4

133 ao 136 ATB 0,3
137 ATB 0,2 após zerar

S1337 5 ao 7 AMQ 0,46 ×
7 ao 9 QNN 0,03 × ×

10 QNN 20 × × RIII
20 HDXCLQ 1,2 × RIII
75 PRT 0,05 × × S CTE

S502 9 e 10 QNN 10 × × RIII ZN-CNC

S507 5; 7; 9 e 10 QNN 10 × × RIII ZN-CNC

S807 69 ao 78 CLG 1,2 × CNC
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