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Exercício: Equilíbrio glicêmico

Resumo

Para ilustrar a aplicação de sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias
com soluções exatas em problemas reais do mundo, foi escolhido o problema mé-
dico do equilíbrio glicêmico humano colocado da forma mais simplista possível, mas
com as principais variáveis determinantes daquele sistema. Ao longo da sua resolu-
ção são discutidos conceitos matemáticos importantes, como pontos de equilíbrio e
suas estabilidades, topologia de trajetórias nas suas imediações, exponencial de ma-
trizes e outros. Tal exercício é proposto na referência [1], bem como nela podem ser
consultados em detalhes todos os conceitos aqui apresentados.

Descrição do equilíbrio glicêmico humano

Na página 115 da referência [1], exercício 4.25, encontra-se uma descrição sucinta do
equilíbrio glicêmico humano, com sua reprodução logo abaixo:

Glicose, um produto final da digestão de carboidratos, é convertida em ener-

gia nas células do corpo. O hormônio insulina, secretado pelo pâncreas,

facilita a absorção de glicose pelas células que não pertencem ao sistema

nervoso. Normalmente, as quantidades de glicose e de insulina são manti-

das em equilíbrio no sangue. Se a concentração de insulina está muito baixa

– em relação a uma concentração tida como normal –, então pouca glicose é

absorvida a partir do sangue; a glicose não absorvida é eliminada na urina.

Se a concentração de insulina está muito alta, então muita glicose é absor-

vida pelas células que não pertencem ao sistema nervoso; a falta de glicose

disponível para a utilização pelas células do cérebro prejudica seu funciona-

mento. As consequências, nas situações em que há escassez ou excesso de

insulina, podem ser coma ou morte. O pâncreas de uma pessoa que sofre

de diabetes mellitus secreta uma quantidade insuficiente de insulina. Tal

pessoa precisa de suprimentos regulares desse hormônio. Além disso, essa

pessoa costuma fazer uma dieta a fim de regular a entrada de glicose. Um

modelo que descreve a interação entre glicose e insulina é:

dg
dt = −g− bh,

dh
dt = cg− dh.

(1)

As variáveis g e h representam as concentrações de glicose e de insulina,

respectivamente, medidas em relação aos valores tidos como normais. As-

sim, no equilíbrio, uma pessoa normal apresenta g = 0 e h = 0. Valores

positivos dessas variáveis indicam excesso; valores negativos, escassez. Os

parâmetros desse sistema são positivos. A constante de taxa  representa

a absorção do excesso de glicose – g > 0 – no sangue pelo fígado, que con-

verte essa glicose em glicogênio e o armazena. Se há escassez de glicose

– g < 0 –, esse processo é revertido. A constante de taxa b representa a

absorção de glicose pelas células, em função do aumento da concentração
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de insulina no sangue. A constante de taxa c representa a produção de

insulina pelo pâncreas, em função do aumento da concentração de glicose

no sangue. A constante de taxa d representa a degradação do excesso de

insulina pelo fígado.

Há em (1) um sistema de equações diferenciais lineares ordinárias de primeira
ordem, que pode ser escrito em forma matricial:

�

ġ

ḣ

�

=

�

− −b
c −d

��

g

h

�

, (2)

onde se adotou a notação ġ para a derivada temporal de g e o mesmo para h.
Tal sistema de equações facilmente é visto como do tipo

Ẏ = ÃY; (3)

cuja solução formal é dada por Y(t) = eÃtY0. Isto é, trata de solução direta, sendo
apenas necessário o cálculo da exponencial da matriz Ã.

Antes de discutir o cálculo da exponencial de uma matriz e para finalizar esta
seção, observe que o traço da matriz Ã é sempre negativo – Tr[Ã] = T = −−d – e seu
determinante é sempre positivo – det[Ã] =∆= d+ cb –.

A função exponencial de matriz

Dada uma matriz Ã, de dimensão nn, e um vetor ~ que possui a seguinte especifici-
dade:

Ã ~ = λ ~; (4)

diz-se que ~ é um autovetor associado à matriz Ã com o autovalor λ.
A determinação dos autovalores e dos autovetores é bastante simples, bastando

observar que a equação (4) pode ser reescrita como

(Ã− λ) ~ = ~0, (5)

onde para que existam soluções de ~ não nulas é necessário que det[Ã− λ] = 0,
donde se obtém os n autovalores e, com eles, substituindo em (4), se tem os autove-
tores associados.

Então, reunindo todas as n coleções de autovalores e autovetores de Ã, a equação
(4) pode ser escrita:

ÃX̃ = X̃D̃, (6)

onde a matriz D̃ é uma matriz diagonal com todos os n autovalores, i.e.

D̃=













λ1 0 0 · · · 0
0 λ2 0 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · λn













. (7)
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Considere X̃−1 a matriz inversa de X̃, então a equação (6) pode ser escrita como

Ã= X̃D̃X̃−1; (8)

ou seja, com o conhecimento dos autovalores e autovetores de Ã é possível decompor
esta última matriz num produto de matrizes daqueles anteriores. Esta transformação
da matriz Ã é chamada de transformação de similaridade e é fundamental para o
cálculo da exponencial da matriz Ã.

Uma solução possível para a equação (3) é uma série infinita de Taylor no entorno
da origem, que seria explicitamente:

Y = Y0+ Y(1)|t=0
t

1!
+ Y(2)|t=0

t

2!
+ · · ·+ Y(k)|t=0

tk

k!
, (9)

para k→∞.

Por outro lado, a equação (3) permite a reescrita de todos os termos de derivadas
da série de Taylor, pois

Y(1)|t=0 = ÃY |t=0,

Y(2)|t=0 = dY
dt

(1)
|t=0 = (Ã)2Y |t=0,

Y(3)|t=0 = dY
dt

(2)
|t=0 = (Ã)3Y |t=0,

...
...

Y(k)|t=0 = dY
dt

(k−1)
|t=0 = (Ã)kY |t=0.

(10)

Desse modo, a série de Taylor é reescrita como

Y =

�

+ Ã
t

1!
+ (Ã)2

t

2!
+ · · ·+ (Ã)k

tk

k!

�

Y |t=0, (11)

que se comparado com a solução formal da equação diferencial é observado que o
termo entre colchetes é a definição da exponencial da matriz Ã, i.e.

eÃt ≡ + Ã
t

1!
+ (Ã)2

t

2!
+ · · ·+ (Ã)k

tk

k!
, (12)

portanto, trata do cálculo de uma série infinita de produtos da matriz Ã, algo que não
é tanto operacionalizável e prático.

No entanto, eis que a transformação de similaridade apresentada em (8) entra em
cena, pois deve ser observado o fato de que

 = X̃X̃−1,

Ã = X̃D̃X̃−1,

Ã2 = X̃D̃X̃−1X̃D̃X̃−1 = X̃D̃2X̃−1,
...

...,

Ãk = X̃D̃X̃−1X̃D̃X̃−1 · · · X̃D̃X̃−1 = X̃D̃kX̃−1.

(13)

Se considerado este último resultado em (12), aquela definição formal pode, então,
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ser reescrita como

eÃt ≡ X̃
�

+ D̃
t

1!
+ (D̃)2

t

2!
+ · · ·+ (D̃)k

tk

k!

�

X̃−1 = X̃eD̃tX̃−1. (14)

Como o produto entre matrizes diagonais é o produto de seus elementos de mes-
mas posições, o cálculo de eD̃t é trivial, sendo a exponenciação direta dos autovalores.

Portanto, o cálculo da exponencial de matriz trata muito mais de se obter os seus
autovalores e autovetores.

O caso aqui apresentado se aplica em situações não patológicas, i.e. quando se
tem diferentes autovalores entre si associados a diferentes autovetores. Aos interes-
sados em soluções para casos patológicos, como degenerescência de autovalores, a
referência [1] pode ser útil como uma primeira consulta.

Solucionando a equação diferencial

A equação (3) que foi proposta tem como matriz

Ã=

�

− −b
c −d

�

, (15)

cuja determinação de seus autovalores passa pelo cálculo do determinante

det[Ã− λ] = 0, (16)

resultando no polinômio característico

λ2+ (+ d)
︸    ︷︷    ︸

−TrÃ=−T>0

λ+ (d+ cb)
︸        ︷︷        ︸
detÃ=∆>0

= 0; (17)

cujas soluções são dadas pelas raízes do polinômio

λ± =
T ±

p

T2− 4∆

2
=
−(+ d)±

Æ

(− d)2− 4cb

2
. (18)

Sendo a matriz com os autovetores associados à λ±

X̃ =

�

d+λ+
c

d+λ−
c

1 1

�

, (19)

com sua inversa dada por

X̃−1 =
c

Æ

(− d)2− 4cb

�

1 − d+λ−
c

−1 d+λ+
c

�

. (20)

Que com o uso de (14) pode ser finalmente calculada a eÃt, i.e.

eÃt = X̃eD̃tX̃−1,

=

�

d+λ+
c

d+λ−
c

1 1

��

eλ+ t 0
0 eλ− t

��

1 − d+λ−
c

−1 d+λ+
c

�

cp
(−d)2−4cb

;
(21)
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cuja solução é

eÃt =
c

Æ

(− d)2− 4cb





�

d+λ+
c

�

eλ+ t −
�

d+λ−
c

�

eλ− t −
�

d+λ+
c

��

d+λ−
c

�

�

eλ+ t − eλ− t
�

�

eλ+ t − eλ− t
�

�

d+λ+
c

�

eλ− t −
�

d+λ−
c

�

eλ+ t



 . (22)

Que com as condições iniciais g0 e h0 finalmente se escreve as soluções para g(t)
e para h(t):

g(t) = cp
(−d)2−4cb

�

g0
��

d+λ+
c

�

eλ+ t −
�

d+λ−
c

�

eλ− t
�

+

− h0
�

d+λ+
c

��

d+λ−
c

�

�

eλ+ t − eλ− t
�

�

;

(23)

h(t) =
c

Æ

(− d)2− 4cb

�

g0
�

eλ+ t − eλ− t
�

+ h0

��

d+ λ+
c

�

eλ− t −
�

d+ λ−
c

�

eλ+ t
��

. (24)

Tempo para o retorno ao equilíbrio

No exercício proposto pela referência [1] é colocada a questão do tempo de retorno
ao estado de equilíbrio quando o sistema sofre uma brusca perturbação nos níveis de
glicose, sendo mais específico:

A fim de testar a resposta do sistema fisiológico que regula as concentra-

ções de glicose e de insulina, injeta-se uma quantidade g0 de glicose no san-

gue do paciente que está em jejum por várias horas. Subsequentemente,

retiram-se, periodicamente, amostras de sangue e mede-se a concentração

de glicose. Para indivíduos normais, V. W. Bolie, em 1961, obteve: ' 2,92;

b' 4,34; c' 0,208; d ' 0,780 – a dimensão de tempo, de volume do com-

partimento, de quantidade de insulina e de quantidade de glicose são, res-

pectivamente, hora, litro, "unidade"e grama –. Determine como variam as

concentrações de glicose e de insulina, para esses valore numéricos, a partir

da condição inicial g(0) = g0 = 1 e h(0) = h0 = 0. Mostre que, em indivíduos

normais, retorna-se ao valor de equilíbrio g∗ = 0 após, aproximadamente, 1

hora.

Pois bem, adotando os valores citados e calculando os resultados numéricos para
os autovalores, tem que eles valem λ+ = −1,358 e λ− = −2,342. E, ainda, adotando
as condições iniciais propostas, o conjunto de equações (23) e (24) assume uma forma
mais simples, dada por

g(t) =
c

Æ

(− d)2− 4cb
g0

��

d+ λ+
c

�

eλ+ t −
�

d+ λ−
c

�

eλ− t
�

; (25)

h(t) =
c

Æ

(− d)2− 4cb
g0
�

eλ+ t − eλ− t
�

. (26)

Se observada na equação (25) o tempo de retorno dos níveis de glicose para o
padrão inicial, i.e. g∗ = 0, não depende do nível da perturbação g0, comportando-
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se como um pêndulo simples em pequenas oscilações cujo período não depende da
amplitude escolhida. Resolvendo a equação (25), o tempo de retorno é dado por

T =
1

λ− + λ+
ln
�

d+ λ+
d+ λ−

�

. (27)

E, como dito, não depende do valor de g0, mas tão somente dos autovalores da
matriz Ã, sendo uma característica estrutural do sistema. Se substituídos os valores, o
resultado apresentado pela equação (27) é de aproximadamente 1,01 horas, ou seja,
em cerca de 1 hora o nível de glicose retorna ao seu referencial original. Entretanto a
fração de insulina no sangue ainda estará em 0,034.

Os gráficos (1) e (2) abaixo mostram a evolução temporal das frações de glicose
e de insulina no sangue, afim de fornecer uma visão geral de toda a dinâmica do
sistema.

Figura 1: Evolução temporal da fração de glicose no sangue, observa-se que próximo de 1 hora ela alcança o nível
original de equilíbrio, sofrendo em seguida sutil baixa com convergência assintótica para aquele nível.

Se plotado o gráfico das variáveis de interesse neste sistema, i.e. g e h, será ob-
servado que para qualquer posição de perturbação g0 a trajetória seguida no retrato
de fases deste sistema será sempre para o ponto (0,0), sendo ele um nó assintotica-
mente estável – esta questão será discutida adiante –. O gráfico (3) ilustra a trajetória
seguida no espaço de fases.

Pontos de equilíbrio, estabilidade e topologia de trajetórias

Ao final da seção anterior foi apresentado o gráfico do espaço de fases das variáveis
g e h de acordo com os parâmetros da matriz Ã dados para o problema real, podendo
ali ser observado a existência de um ponto de atração estável para quaisquer valores
de condições iniciais. Tal ponto se caracteriza como um nó assintoticamente estável.

A identificação destes pontos e a análise de sua estabilidade podem ser realizados
sem a necessidade da obtenção da solução exata do sistema de variáveis, bastando
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Figura 2: Evolução temporal da fração de insulina no sangue, observa-se que próximo de 1 hora ela alcança o nível
de 0,034, tendo já alcançado seu máximo, sofrendo em seguida sutil baixa com convergência assintótica para aquele
nível original, que apenas é alcançado após 3 horas.

Figura 3: Trajetória no espaço de fases das variáveis g e h, vê-se que para qualquer perturbação g0 do sistema ele
sistematicamente voltará para a origem, sendo ela caracterizada como um nó assintoticamente estável.

apenas estudar certas propriedades da matriz Ã, como seu traço – T – e seu determi-
nante – ∆ –.

Para uma matriz Ã do tipo 22, são válidos:

• para ∆< 0, existem dois autovalores reais λ1,2 e com sinais opostos, veja a equa-
ção (18); o ponto de equilíbrio é chamado de sela, que é instável no sentido de
Lyapunov;

• para ∆> 0 e T2−4∆> 0, existem dois autovalores λ1,2 reais e com o mesmo sinal;
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se T > 0, o ponto de equilíbrio é um nó instável; se T < 0, um nó assintoticamente
estável – trata aqui do caso do problema real tratado neste trabalho –;

• para ∆> 0 e T2−4∆< 0, os autovalores λ1,2 são complexos conjugados; se T > 0,
o ponto de equilíbrio é um foco instável; se T < 0, um foco assintoticamente
estável; e, se T = 0, um centro neutro estável.

Para identificar os pontos de equilíbrio basta recorrer ao sistema (1), com a condi-
ção ġ= ḣ= 0, que resulta no sistema de equações

dg
dt = −g− bh = 0,

dh
dt = cg− dh = 0;

(28)

donde resulta g= b
h e g= d

ch.

No caso de b
 ,

d
c , como trata do problema real proposto neste trabalho, a única

solução possível para as duas equações seria o ponto de equilíbrio g = h = 0. No en-
tanto, se o sistema estudado satisfizesse a igualdade b

 =
d
c , não haveria tão somente

um único ponto de equilíbrio, mas toda a reta g= b
h.

Como apresentado, mudanças nos elementos estruturais do sistema, que são os
coeficientes da matriz Ã, podem levar a diversas variações de trajetórias no espaço
de fase e comportamentos dinâmicos distintos. Ao interessado em apreciar outros
exemplos desta variações fica indicada a referência [1].
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