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Modelagem matemática e simulação computacional do
crescimento tumoral sob a inserção de quimioterapia e
imunoterapia
Paulo Felipe Toro1
UNESP, Botucatu, SP.

Fernando Luiz Pio dos Santos2
UNESP, Botucatu, SP.

Câncer é um problema de saúde pública, visto que afeta a população mundial e a incidência de
casos vem aumentando a cada ano. A última estimativa feita em 2018 aponta que ocorreram no
mundo 18, 1 milhões de casos novos de câncer [3]. Para o Brasil, uma estimativa realizada em 2019
apontou que para cada ano do triênio 2020−2022, ocorrerão 625 mil casos novos de câncer [4]. Uma
das formas de tratamento comumente utilizada é a quimioterapia, que em linhas gerais, utiliza-se
de drogas para matar as células tumorais, fazendo com que ou se tenha o desaparecimento do tumor
ou a diminuição do volume tumoral. No entanto, as células normais também são afetadas, gerando
efeitos colaterais que devem ser considerados nesse tipo de tratamento. Outro tipo de tratamento
que tem ganhado espaço na ciência é a imunoterapia, que apesar de ter um custo extremamente
alto, apresenta o potencial para ser o tratamento mais especı́fico que pode ser concebido contra
os tumores, posto que as respostas imunes contra tumores podem ser especı́ficas para antı́genos
tumorais, preservando a maioria das células normais [1].
Este trabalho busca entender a dinâmica do crescimento tumoral dado uma combinação de
tratamentos, isto é, sob a inserção da quimioterapia e imunoterapia.
O modelo proposto é composto por um sistema não linear de Equações Diferenciais Ordinárias
que descreve a dinâmica das populações de células tumorais e normais, combinando os tratamentos
via quimioterapia e imunoterapia, com base nos trabalhos de [5] e [7].
Os pontos de equilı́brio do modelo foram obtidos e analisados via teoria de estabilidade local [6]. Diferentes cenários foram estabelecidos para as simulações computacionais da dinâmica
tumoral variando-se os tipos de tratamento e as combinações entre si. Os resultados numéricos das
simulações foram obtidos pelo método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem [2].
A análise matemática do modelo proposto e os resultados numéricos obtidos possibilitaram o
entendimento dos cenários, em termos de tratamento tumoral, apontando como promissora aquele
que combina quimioterapia e imunoterapia.
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