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RESUMO 

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma das doenças parasitárias mais letais 

e tende a afetar, principalmente, as populações mais pobres e mais vulneráveis. No 

Brasil, a doença tinha uma distribuição eminentemente rural, mas a partir da década 

de 1980 houve sua expansão para áreas urbanas e periurbanas de médio e grande 

porte, a exemplo de Natal-RN.  O objetivo deste estudo foi analisar os fatores 

associados à infecção humana por Leishmania infantum e sua distribuição espacial 

no município de Natal-RN. Trata-se de um estudo epidemiológico, com análises de 

correlações ecológicas, considerando como unidade de análise os bairros (n=36) 

que compõem o município de Natal. Foi realizada uma análise temporal (1990 a 

2014) das características demográficas dos casos de LV humana e de coinfecção 

LV-HIV, além de análises espaciais (2007 a 2014) e de correlação com fatores 

socioeconômicos e ambientais, infecção canina e indicadores entomológicos 

potencialmente influenciadores na transmissão da Leishmania. Os dados de 

infecção humana demonstram o forte endemismo da LV em Natal. Foram 

observadas elevada densidade de Lu. longipalpis e alta infecção por Leishmania em 

cães ao longo dos anos. A LV humana, medida pela taxa de número de casos por 

100.000 habitantes, apresentou distribuição heterogênea e expansão espacial ao 

longo do tempo, com maior concentração dos casos na região norte da cidade. 

Pessoas do sexo masculino e com idade inferior a 4 anos foram as mais acometidas 

e observou-se um aumento crescente dos casos de coinfecção LV-HIV. As variáveis 

socioeconômicas e estruturais, cujo aumento implica em melhoria do padrão do 

bairro, como a coleta de lixo, renda maior que três salários mínimos e percentual de 

alfabetizados, acarretaram uma redução da taxa de incidência de LV, ao passo que 

ausência de saneamento e renda inferior a um salário mínimo, promoveram o seu 

aumento. A LV em Natal tem sua expansão associada à pacientes em condições de 

saúde mais vulneráveis, como crianças e imunodeprimidos, habitando áreas de 

recente urbanização com infraestrutura pública deficiente e presença de cães 

infectados. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, Leishmania infantum, Distribuição Espacial, 

infecção canina, Lu. Longipalpis. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Visceral leishmaniasis (VL) or kala-azar, is one of the most deadly parasitic diseases 

and tends to affect mainly the poorest and most vulnerable populations. In Brazil, the 

disease had a predominantly rural distribution, but from the 1980s was its expansion 

to urban and peri-urban areas of medium and large cities, like Natal-RN. The aim of 

this study was to evaluate the factors associated with human infection with 

Leishmania infantum and its spatial distribution in Natal-RN municipality. This is an 

exploratory descriptive epidemiological study, ecological analysis, considering as the 

unit of analysis neighborhoods (n = 36) that make up the municipality. A temporal 

analysis was performed (1990-2014) for the demographic characteristics of cases of 

human VL and VL-HIV coinfection, and spatial analysis (2007-2014) and correlation 

with socioeconomic and environmental factors, canine infection and potentially 

influencing entomological indicators transmission of Leishmania. The data of human 

infection show strong endemism of VL in Natal. There was high density Lu.longipalpis 

and high Leishmania infection in dogs over the years. Human VL, measured by the 

number of case rate per 100,000 population, showed heterogeneous distribution and 

spatial expansion over time, with the highest concentration of cases in the north of 

the city. Males under the age of 4 years were the most affected and there was a 

growing number of cases of VL-HIV coinfection. Socio-economic and structural 

variables, which increase implies improving the standard of the neighborhood, such 

as garbage collection, earning more than three minimum wages and literate 

population, led to a reduction in the incidence rate of VL, while lack of sanitation and 

income below the minimum wage, promoted its increase. VL in Natal has its 

expansion associated with poverty and people in more vulnerable population, such 

as children and immunocompromised, dwelling areas of recent development with 

poor public infrastructure and the presence of infected dogs. 

 

Keywords: Visceral leishmaniasis, Leishmania infantum, Spatial Distribution, canine 

infection, Lu. longipalpis 
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1. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, 

potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade varia  entre 5-15% mesmo com o 

tratamento (1). É uma das doenças parasitárias mais letais e tende a afetar 

desproporcionalmente as populações mais pobres e mais vulneráveis (2). Estima-se 

que 200.000 a 400.000 pessoas desenvolvem LV a cada ano nos países em 

desenvolvimento (2), no entanto, nos últimos 30 anos houve um aumento de casos 

de LV associados à imunossupressão subjacente relatada na Europa inicialmente, 

mas disseminada em todos os países endêmicos para LV (3).  

O agente etiológico da LV no Brasil, e demais regiões da América Latina, 

Europa, norte da África e China é o protozoário Leishmania infantum (4). No Brasil, 

L. infantum é transmitido aos vertebrados por meio da picada de flebotomíneos 

fêmeas da espécie Lutzomyia longipalpis (6), principal espécie transmissora de L. 

infantum, no entanto, na região Centro Oeste a Lu. cruzi também foi incriminada 

como vetor, em focos de transmissão da doença no estado do Mato Grosso do Sul 

(5). Existem outras formas de transmissão, por outros vetores, mas também há 

vários estudos mostrando transmissão vertical ou horizontal (7). Estudos genômicos 

mostram que a Leishmania chagasi é semelhante à Leishmania infantum, a espécie 

de Leishmania encontrada na Europa (8), e que tenha sido trazido para as Américas 

pelos europeus.  

O inseto vetor se infecta quando realiza repasto sanguíneo em um animal ou 

homem infectado, ingerindo as formas amastigotas do parasita presentes na derme 

e transmitindo-as quando em seu próximo repasto. Entretanto, em algumas áreas 

endêmicas no Brasil, a densidade do Lu. Longipalpis não parece estar relacionada 

com o perfil de transmissão de LV humana ou a prevalência de LV canina, o que 

sugere que outros vetores e/ou outros mecanismos possam estar envolvidos no ciclo 

da transmissão da Leishmania sp. (9). 

Há indícios de que o período de maior transmissão da LV ocorra durante e 

logo após a estação chuvosa, quando há um aumento da densidade populacional do 

flebótomo (10). O período de incubação entre infecção por Leishmania e 

desenvolvimento é variável, geralmente, entre dois e seis meses, mas pode variar 

desde dias a vários anos. Estudo longitudinal realizado no Ceará, mostrou que após 

a soroconversão, o tempo para desenvolvimento de LV variou de 2 semanas a 14 

meses(10). A enfermidade costumava se instalar de forma insidiosa entre a 
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população de áreas endêmicas, com curso crônico, em contrapartida o início da 

doença era de forma abrupta, em pessoas procedentes de áreas indenes. O 

protozoário provoca uma doença sistêmica com intenso parasitismo das células do 

sistema fagocítico mononuclear. 

O cão (Cannis familiaris) é apontado como principal reservatório doméstico da 

doença e é considerado a principal fonte de infecção no ambiente urbano (11), em 

virtude da elevada susceptibilidade à infecção e alta frequência, pelo intenso  

parasitismo e principalmente devido à sua estreita relação com o homem, nas áreas 

rurais e urbanas. Assim, a presença de cães soropositivos em habitações humanas 

é visto como um possível fator de risco para L. infantum (4).  

Outros reservatórios de L.infantum encontrados no Brasil incluem várias 

espécies de animais domésticos e silvestres como primatas, marsupiais e roedores. 

Entre estes, as raposas Lycalopex vetulus, na região Nordeste e Cerdocy onthous 

na Amazônia são apontadas como reservatórios silvestres do parasito (12). Animais 

silvestres estão em menor quantidade que caninos e outros animais domésticos no 

ambiente humano, portanto, não são considerados adequados para manter a 

prevalência da doença (13). 

A ocorrência da doença em uma determinada área depende basicamente da 

presença do vetor susceptível e de um hospedeiro/reservatório igualmente 

susceptível. A possibilidade de a espécie humana, principalmente, crianças 

desnutridas, venha em alguns casos a ser fonte de infecção, pode conduzir a um 

aumento na complexidade da transmissão da Leishmania infantum (1). 

Apesar de ser uma doença de notificação compulsória, os dados disponíveis 

são baseados unicamente na detecção passiva de casos de LV humana. O número 

de pessoas expostas à infecção ou infectadas sem sintomas é em algumas áreas 

muito maior do que o número de casos detectados (14;15). A ocorrência nas áreas 

urbanas de infecções subclínicas decorrentes da permanente exposição do homem 

às picadas infectantes prenuncia um grave problema associado à circulação do vírus 

HIV, sendo a Leishmania sp considerada um patógeno de comportamento 

oportunista (16).  

No Brasil ocorreu expansão e urbanização da LV com casos humanos em 

várias cidades de grande e médio porte, como o que acontece no município de Natal 

- RN que é considerado uma área endêmica para LV e classificada pelo Ministério 

da Saúde como uma região de transmissão intensa da doença.  
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As relações entre os componentes da cadeia de transmissão no cenário 

urbano parecem ser mais complexas e variadas do que no meio rural, o que aponta 

a necessidade de estudos que conduzam a medidas mais eficazes de controle. 

Neste contexto, o estado do Rio Grande do Norte também ocorreu urbanização, com 

surtos epidêmicos, tornando LV um problema de saúde pública que ameaça a 

população e preocupa as autoridades sanitárias. 

Contribuem para a rápida expansão da doença, a proximidade entre as 

habitações, a alta densidade demográfica, mudanças no ambiente, como alterações 

climáticas e desmatamento, além de migração rural para áreas urbanas periféricas e 

as precárias condições de moradia e higiene (17).. 

Na maior parte dos estudos sobre epidemias urbanas tem sido relatado o 

encontro de cães infectados (18), e em algumas áreas foi possível observar que a 

LV canina precedeu o aparecimento da doença humana (19). Entretanto, há 

questionamentos sobre se a LV canina é realmente um fator de risco para a LV 

humana. Não há concordância entre os pesquisadores de que a LV canina seja 

causa necessária para a LV humana, embora a maioria dos estudos até agora 

realizados apontem nessa direção.  

Nesse sentido, observa-se que a LV vem recebendo especial atenção do 

Ministério da Saúde, que reconhece a necessidade da reavaliação do enfoque e dos 

métodos tradicionais adotados para o seu controle, uma vez que os investimentos 

aplicados anualmente nas ações governamentais, não têm obtido o êxito esperado 

na redução da incidência e dispersão da doença (17). 

 Em Natal, a conjuntura da LV não é diferente. Observa-se a persistência de 

velhas áreas de ocorrência e surgimento de novos focos, o que demonstra 

dificuldades no seu controle e aponta a necessidade de estudos sobre sua 

distribuição e a relação com áreas e populações sob risco.  

Diante deste cenário, a importância deste estudo justifica-se pela necessidade 

de analisar a distribuição da LV em Natal e os fatores associados ao aumento da 

sua incidência, de forma a identificar áreas de risco e apoiar o direcionamento das 

medidas de controle. 

A hipótese é que a distribuição dos casos humanos de LV não ocorre de 

forma homogênea no município de Natal, estando relacionada com as condições 

socioeconômicas da população e a organização do espaço urbano. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. A Leishmaniose no Brasil e no mundo 

As leishmanioses são zoonoses que acometem o homem, animais 

domésticos e silvestres e encontram-se em franca expansão geográfica. A 

leishmaniose visceral (LV) ou calazar compreende uma das sete endemias mundiais 

de prioridade absoluta da Organização Mundial de Saúde (OMS), devido ao seu 

caráter endêmico em várias regiões do mundo (1). A doença é encontrada em 

aproximadamente 88 países, onde vivem cerca de 350 milhões de pessoas, 

atingindo principalmente crianças, adultos jovens ou pessoas imunodeprimidas e, 

quando não tratada, pode apresentar letalidade de 95% (18).  

A LV é considerada uma doença emergente e negligenciada, com novas 

áreas de incidência sendo identificadas, tanto no Brasil quanto em outras áreas da 

América Latina. A maioria dos países afetados localiza-se nos trópicos e 

subtrópicos, onde são encontrados flebotomíneos desde florestas tropicais, nas 

Américas Central e do Sul, até os desertos da Ásia Ocidental. Estima-se oficialmente 

que cerca de 500.000 casos e 59.000 mortes ocorram todos os anos devido a esta 

forma de leishmaniose. Brasil, Bangladesh, Índia e Sudão contribuem com 90% dos 

casos (20). Nas Américas, o Brasil é o país com mais registros de casos, tanto da 

forma cutânea como visceral (21). 

 A leishmaniose visceral ou leishmaniose visceral americana (LVA) foi 

reconhecida no Brasil em razão das pesquisas feitas por Evandro Chagas e equipe 

na segunda metade da década de 1930 que assinalaram a doença como nova 

entidade mórbida do homem da América do Sul (22) e por Deane em 1956 que a 

descreveu como endêmica no Ceará (23). Até o final do século XX, a doença 

acometia pessoas de áreas rurais, principalmente do interior do Nordeste que 

contribuía com 90% dos casos no Brasil. Depois disso, houve mudança no padrão 

de transmissão da doença que passou a ser predominantemente urbano, 

primeiramente nas periferias das capitais dos estados nordestinos e depois, como 

doença pouco conhecida, se dispersou para outras cidades e regiões do país onde 

nunca havia alcançado (19). 

Segundo dados do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis do Ministério da 

Saúde (SINAN / MS), de 1990 a 2013 foram notificados 74.980 casos de LV no 

Brasil, sendo que aproximadamente 67% dos casos ocorreram na região Nordeste. 

Nos últimos dez anos, a média anual de casos no País, foi de 3.553, com uma 

incidência de 1,9 casos por 100.000 habitantes. No ano de 2013, foram registrados 
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3253 casos de LV, com 231 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 7,1% 

(24). 

No Brasil, a importância da LV, reside não somente na sua alta incidência e 

ampla distribuição geográfica, mas também na possibilidade de assumir formas 

graves e letais, principalmente quando associada ao quadro de má nutrição e 

infecções concomitantes (1). 

No Rio Grande do Norte, a LV assumiu proporções epidêmicas desde o início 

dos anos 1990, quando a concentração dos casos humanos tornou-se predominante 

na Região Metropolitana. Porém, atualmente a doença está dispersa em todas as 

regiões do Estado. Estudos realizados em áreas endêmicas têm mostrado grande 

número de indivíduos infectados com L. infantum, porém assintomáticos (25). As 

áreas com esse diagnóstico coincidem com a circulação endêmica do vírus HIV. Nos 

últimos dez anos, o Estado registrou uma média de 70 casos de LV por ano, com 

letalidade de 4,7% (26). 

 

2.2. Agente etiológico, vetores e reservatórios 

A LV é causada por protozoários da ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae e gênero Leishmania, pertencentes ao complexo Leishmania 

(Leishmania) donovani. Apresentam dois estágios no seu ciclo de vida: promastigota 

com motilidade flagelar, que vive no trato digestivo dos flebotomíneos, e amastigota, 

não móvel, que resiste dentro de macrófagos de hospedeiros vertebrados (27;28). 

No Brasil, o agente etiológico é Leishmania chagasi, sinonímia de Leishmania 

infantum, encontrada em alguns países do Mediterrâneo e da Ásia (29). Existe uma 

grande polêmica em torno da origem da LV no novo mundo, se foi introduzida 

recentemente, durante a época da colonização europeia e sendo assim o agente 

seria L. infantum; ou há vários milhões de anos, juntamente com a introdução dos 

canídeos, devendo ser classificada como L. chagasi (1). Os achados de altas taxas 

de infecção em canídeos originários da Amazônia sugerem a origem autóctone (11). 

No entanto, estudos recentes baseados em métodos enzimáticos e 

moleculares demonstraram que as diferenças entre cepas de L. infantum e L. 

chagasi são tão restritas que acredita-se tratar de uma mesma espécie (29;30), 

embora outros pesquisadores consideram como subespécies (31) e aceitam a 

hipótese de origem recente nas Américas. Pesquisadores afirmaram que os 

resultados destes estudos são irrefutáveis e evidenciaram que L. infantum e L. 
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chagasi, devem ser consideradas sinônimos, tendo prioridade a nomenclatura mais 

antiga (29). 

Os vetores das Leishmaníoses são insetos denominados flebotomíneos, 

pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, 

gênero Lutzomyia no novo mundo e Phlebotomus no velho mundo. Conhecido 

popularmente, dependendo da localização geográfica, como mosquito palha, 

tatuquira, birigui, entre outro. Algumas espécies além de transmitirem o protozoário 

Leishmania são hospedeiras de cerca de 150 microorganismos, como 

tripanossomatídeos, vírus e bactérias (22). 

No Brasil, Lu. longipalpis ocorre nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, 

Sudeste e recentemente na região Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, este 

flebotomíneo era encontrado originalmente nas matas participando do ciclo primário 

de transmissão da doença. Progressivamente houve adaptação desse inseto para o 

ambiente rural e sua adaptação a este ambiente foi somada à presença de animais 

silvestres e sinantrópicos (31).   

Ao final da década de 80 esta espécie começou a invadir o ambiente urbano, 

especialmente a periferia das grandes cidades, onde foi capturado no intradomicílio 

e peridomicílio, no último caso, em dependências com animais domésticos (31). Este 

flebotomíneo se adapta facilmente ao peridomicílio e a variadas temperaturas, 

podendo ser encontrado no interior dos domicílios e em abrigos de animais 

domésticos. Há indícios de que o período de maior transmissão de LV ocorra antes e 

após a estação chuvosa, quando há um aumento da densidade populacional do 

inseto (32). 

Na área urbana o cão é a principal fonte de infecção, sendo considerado o 

principal reservatório doméstico por viver próximo ao homem, ser atrativo para os 

flebotomíneos, apresentar taxas de infecção significativa e, em geral ser infectante 

para o vetor. No ambiente silvestre os reservatórios são raposas (Cerdocy onthous), 

marsupiais (Didelphis albiventris) e roedores (Nectomys squamipes) que agem como 

mantenedores do ciclo da doença (26). Recentemente, o gato doméstico (Felis 

catus) foi encontrado naturalmente infectado por L. infantum, em uma área de 

transmissão de LV no estado de Minas Gerais, porém seu papel epidemiológico não 

está definido (33).  

 Estudo realizado na região centro-oeste do Brasil verificou que Lu. longipalpis 

alimenta-se preferencialmente em aves, roedores, humanos, gambás, bois, cavalos 

e cães em ordem decrescente de importância, revelando assim que o papel dos 
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cães como hospedeiro reservatório em algumas áreas pode ter uma menor 

relevância (34).   

 

2.3. Transmissão e patogenicidade 

O mecanismo de transmissão da Leishmania envolve complexas interações 

entre o parasito, os vetores, os hospedeiros vertebrados e os diferentes ecótopos 

(35). 

A Leishmania é um microorganismo dimórfico, metaxênico, onde o agente 

passa por transformações no organismo do vetor, neste caso o flebotomíneo (26). O 

ciclo tem início com a inoculação de formas infectantes do parasito (promastigota 

metacíclico) no hospedeiro durante o repasto sanguíneo (36;37). Existem ainda 

registros de transmissões acidentais por transfusões sanguíneas e até mesmo 

transmissão congênita (30). 

 A fêmea do flebotomínio inocula as formas infectantes na derme do 

hospedeiro vertebrado. Estas se ligam a receptores específicos dos macrófagos, 

pelos quais são fagocitadas. A Leishmania pode também parasitar neutrófilos (38).  

No interior dos macrófagos escapam da ação dos ácidos e enzimas lisossomais 

após algumas horas (cerca de 12h) transformando em formas amastigotas.  Estas se 

multiplicam por divisão binária, com destruição da célula e  liberação para o meio  

extracelular,  permitindo  a  invasão de novas células do sistema fagocítico 

mononuclear (39). 

A invasão de macrófagos é uma estratégia essencial para a sobrevivência da 

Leishmania. Dentro deles, o parasito está  protegido contra a resposta imune do 

hospedeiro e ao mesmo tempo, está exposto à ação do pH  ácido e enzimas 

hidrolíticas dos fagolisossomas além de outros fatores microbicidas que protegem o 

agente de  um  ataque bacteriano e possibilita  sua  multiplicação (40;37). 

A LV é caracterizada por uma sintomatologia complexa, envolvendo febre, 

hepatoesplenomegalia, diarréia, caquexia, icterícia, anemia, leucopenia, 

plaquetopenia e hiperglobulinemia (41). Porém, nem todas as pessoas infectadas 

por L. infantum apresentam o mesmo quadro de sintomas, já que muitas vezes a LV 

se apresenta de forma espectral.  

A pessoa infectada pode eventualmente apresentar todo o conjunto de 

sintomas, que pode culminar com a morte, mas por outro lado pode desenvolver 

uma resposta imune que permita a resolução da infecção sem apresentação de 

sintomas. Entre esses dois extremos existem pessoas que desenvolvem uma 
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condição sub-clínica ou oligossintomático com um padrão clínico-imunológico 

intermediário (42). O curso clínico da LV pode ser determinado pela soma de vários 

fatores, como a resposta imune diferencial de cada indivíduo, a virulência do parasita 

e a quantidade injetada, além da baixa idade e do estado nutricional do paciente 

(42). 

 

2.4. Leishmaniose Visceral Canina 

A leishmaniose visceral canina (LVC) na região do Mediterrâneo, do Oriente 

Médio e da América do Sul é causada pelo parasita L. infantum. Quando do repasto 

sanguíneo, o inseto vetor do gênero flebotomíneo inocula o parasita na derme do 

animal, resultando na multiplicação da Leishmania na forma de amastigota na pele 

sobre o local da picada, podendo disseminar-se para vísceras via corrente 

sanguínea e estabelecer uma infecção no baço, fígado e medula óssea (43).  

Os cães apresentam variações no quadro clínico da doença, passando de 

animais aparentemente sadios a oligossintomáticos podendo chegar a estágios 

graves da doença com intenso parasitismo cutâneo, tendo como principais sintomas 

onicogrifose, linfoadenopatia, diarréia, anemia, alopecia, perda de peso, caquexia, 

dificuldades de locomoção, hiperqueratose e conjuntivite (44). Assim, acredita-se 

que o cão representa uma fonte de infecção para o vetor, precedendo a maioria dos 

casos no homem (30) e promovendo a dispersão da doença para áreas não-

endêmicas (45).  

Em um estudo no estado da Bahia, foi observado que a distribuição da 

doença canina era coincidente com a distribuição dos casos humanos. Nos 

subúrbios e na zona rural havia uma predominância e a incidência da doença canina 

era muito maior que a doença humana, sendo a população canina muitas vezes 

menor (46). No estado do Ceará, em contraste, observou-se que em regiões 

endêmicas, crianças não tiveram aumento na média de infecções apesar da alta 

média de cães soropositivos (38%), enquanto que crianças com história familiar de 

LV, corriam mais risco de infecção (10). 

Foi avaliado o papel de caninos infectados na aquisição de LV por humanos, 

através de um estudo de intervenção controlada em três áreas semelhantes, no 

Estado do Espírito Santo. Após o período de um ano, nos locais de eliminação de 

cães infectados, a incidência de casos caninos e humanos não foi significativamente 

diferente quando comparada às áreas controle, sugerindo que a remoção de cães 

soropositivos é insuficiente como medida para o controle da LV humana, contudo, a 
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força de transmissão da infecção entre cães pode ser reduzida por tais programas 

(13).  Por sua vez, em um estudo desenvolvido numa área endêmica para LV em 

Jacobina/BA, realizaram uma intervenção controlada e verificaram que a eliminação 

de cães soropositivos resultou em uma diminuição significativa na incidência anual 

de soroconversão em cães e humanos quando comparada a uma área controle (5).  

A infecção por L. infantum em caninos tem sido usada como modelo para o 

estudo da infecção em humanos, por se assemelharem em diversos aspectos. Uma 

epidemia recente de LVC nos Estados Unidos, iniciada com importação de cães da 

Europa, mostrou que além da transmissão por vetor, a Leishmania pode ser 

transmitida com frequência por transmissão vertical ou horizontal (47), o que 

aumentou a preocupação em relação à disseminação da doença entre caninos.  

No Brasil, foi relatada a transmissão vertical de L. infantum de uma cadela 

infectada naturalmente para sua prole. O parasita foi encontrado no baço e fígado de 

dois filhotes, tanto por técnicas de PCR e Imunohistoquímica, como na placenta por 

PCR (33).  

A prevalência de leishmaniose em cães é alta em áreas endêmicas, podendo 

acometer 20 a 40% da população. A maior incidência da LV em cães parece estar 

associada às moradias próximas de matas e ao compartilhamento do peridomicílio 

com galinhas, porcos e gambás (48;49), no entanto, de uma forma geral, a doença 

está associada às condições econômicas e sociais dos Estados. 

O calazar canino, do ponto de vista epidemiológico, é considerado mais 

importante que a doença humana, pois além de ser mais prevalente, apresenta um 

grande contingente de animais infectados com parasitismo cutâneo, que servem 

como fonte de infecção para os insetos vetores. Estas características tornam o cão o 

principal reservatório doméstico do parasito. 

 

2.5. Influência de fatores ambientais 

Sendo a LV uma doença resultante de transmissão do patógeno por via 

vetorial, os fatores ambientais tendem a influir bastante na transmissão, incluindo 

variáveis climáticas, cobertura vegetal, uso do solo e altitude (50). O vetor da LV tem 

preferência para o seu desenvolvimento por uma topografia mais ou menos 

acidentada, caracterizada por vales e montanhas, onde se encontram os 

denominados “boqueirões ou pés de serra”, vegetação pouco densa com elementos 

arbustivos e arbóreos de pequeno porte (51). 
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Estudo realizado no município de Conde, Bahia, mostrou uma relação inversa 

entre a altitude e a incidência de LV, relatando uma maior concentração de 

flebotomíneos em áreas com menor altitude onde haveria menor distância dos 

corpos d’água, vegetação baixa e concentração de solo úmido ou rico em matéria 

orgânica em decomposição, que compunham os requisitos básicos para o 

desenvolvimento e manutenção do flebotomíneo (46).  

Em estudo realizado no Estado do Rio Grande do Norte, a respeito dos 

fatores ambientais determinantes na proliferação da LV também foi constatado que a 

alta pluviosidade, relevo plano, presença de floresta, o clima tropical úmido, além da 

existência de fruticultura aumentaram o risco de ocorrência da LV em diferentes 

regiões do estado (52). Ao se analisar os registros de incidência anual de LV 

humana na Bahia, no período de 1985 a 1999, constatou-se a presença de estreita 

relação entre as variações na incidência anual da LV humana e a ocorrência do 

fenômeno conhecido como El Niño (53). 

 

2.6. Padrão urbano da Leishmaniose Visceral 

A denominação de "calazar infantil" tanto na Europa como na America Latina, 

se deveu aos achados, no passado, que as crianças eram as mais acometidas por 

LV, geralmente, aquelas com desnutrição. A Leishmaniose Visceral está passando 

por um nítido processo de transição epidemiológica no Brasil. Inicialmente, a doença 

possuía um perfil rural, de transmissão peridomiciliar. No entanto, a urbanização da 

LV parece ter ocorrido devido à mudança de comportamento do vetor, em 

consequência das modificações socioambientais, tais como o desmatamento e o 

processo migratório. O desmatamento reduziu a disponibilidade de animais que 

eram fonte de alimentação para o díptero transmissor Lutzomyia longipalpis, assim, 

o cão e o ser humano aparecem como as alternativas mais acessíveis, e o processo 

migratório trouxe para a periferia das cidades populações humana e canina 

originárias de áreas rurais onde a doença era endêmica (54).  

 Essa mudança torna-se visível principalmente nas grandes periferias onde o 

adensamento populacional humano e canino é alto, o processo da verticalização das 

cidades é constante e o estado imunológico da população é alterado pelo estresse, 

desnutrição, drogas, enfermidades transmissíveis, entre elas, o HIV (55). 

Um estudo sobre as epidemias registradas em importantes centros urbanos 

do país destacou como o processo migratório, do campo para as grandes cidades, 

influenciou na mudança do perfil epidemiológico da LV (56). Vale ressaltar também 
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que, em várias cidades da Região Nordeste, a urbanização das doenças está 

relacionada à processos migratórios resultantes de períodos de seca mais intensos. 

Nessas oportunidades, os migrantes trazem consigo cães infectados para as regiões 

urbanas, onde existe o vetor, propiciando assim, condições para a transmissão desta 

zoonose (57). 

Outra condição importante e associada com os lugares de risco da 

transmissão de LV foram os bairros de periferia, desprovidos de rede de esgoto, com 

expressivo desmatamento, permitindo a observação de animais silvestres como 

gambás, raposas e tatus, circulando nas ruas e grandes áreas verdes  com árvores 

frutíferas e deposição de matéria orgânica no solo, propiciando a procriação e a 

manutenção de flebotomíneos, favorecendo a adaptação destes vetores ao peri-

domicílio (58). 

 Nos últimos 30 anos, a doença difundiu-se e tornou-se cada vez mais 

comum, em áreas urbanas ou periurbanas (30;56;59).   Mais de 80% da população 

brasileira reside em áreas urbanas. O processo de urbanização ocorreu de forma 

rápida e intensa, nos últimos 30-40 anos, sendo que 20% dos moradores urbanos 

vivem em condições precárias de habitação e saneamento, como vilas, favelas, 

mocambos, invasões e cortiços (59). 

Neste sentido, as ações antrópicas, com transformações das paisagens 

naturais, como a substituição da vegetação original por atividades agropecuárias, e a 

ocupação desordenada do espaço geográfico urbano, vêm modificando 

profundamente o espaço ecológico da doença, alterando o comportamento dos 

vetores e hospedeiros, com consequente ampliação das suas áreas endêmicas (60). 

Também deve estar envolvidos nessa mudança o potencial de transmissão 

decorrente da densidade vetorial e taxa de infecção dos vetores, além da 

suscetibilidade das pessoas ao desenvolvimento da doença (61).  

 

2.7. Medidas de Controle 

As ações de controle da LV no Brasil, por intermédio do Ministério da Saúde e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, incluem o diagnóstico e 

tratamento adequado dos casos humanos; controles químicos do vetor e controle do 

reservatório canino através de inquéritos sorológicos amostrais ou censitários 

seguidos da eutanásia dos cães soropositivos. Ao longo dos anos, a aplicação, 

muitas vezes, apenas parcial destas ações não proporcionou a redução da 

incidência da LV no país. O controle do reservatório canino tem sido um dos temas 
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mais estudados e controversos quanto sua contribuição na redução da incidência da 

LV humana e canina (62).  

O que sustenta a utilização do controle vetorial e de reservatórios como 

estratégias de intervenção sobre a LV é a conjectura de que a incidência de infecção 

em humanos é diretamente relacionada ao número de cães infectantes e a fatores 

entomológicos (63). Entretanto, após anos de investimento humano e financeiro, 

nota-se que os resultados foram desalentadores e a LV avança para se tornar mais 

uma mazela do cotidiano urbano brasileiro.  

Uma razão fundamental para a ineficácia dessas estratégias é a necessidade 

de um sistema de vigilância permanente, com utilização extensiva de recursos 

humanos e financeiros, o que limita sua sustentabilidade e cobertura. Outros fatores, 

como a possibilidade de transmissão por cães assintomáticos, má-qualidade dos 

procedimentos diagnósticos, e a própria dinâmica populacional canina, com a rápida 

aquisição de infecção pelos novos cães introduzidos em substituição aos cães 

eliminados, podem influir na inefetividade da eliminação canina (64).  

Considerando que os métodos de controle utilizados apresentam resultados 

apenas parcialmente efetivos na prevenção e controle da doença, novas estratégias 

de controle da enzootia canina devem ser desenvolvidas. A prevenção da doença 

nos cães, através da imunoprofilaxia, tem sido apontada como uma das poucas 

alternativas para o controle, mas as vacinas atualmente existentes não mostraram 

eficácia adequada. 

Recentemente no Brasil, em Nota Técnica conjunta, nº 001/2016, os 

Ministérios da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Saúde (MS) 

autorizaram o registro do produto Milteforan®, principal droga utilizada no tratamento 

da LVC na Europa. Em associação com o alopurinol se mostra um tratamento 

alternativo promissor para a LVC. Vários ensaios in vivo e in vitro demonstraram a 

sua atividade contra a Leishmania, que é efetuada através da interrupção de ambos 

os caminhos de sinalização e da síntese da membrana celular, induzindo uma morte 

celular por apoptose (65). 

 Também foram tentadas experiências baseadas no controle do vetor e 

centradas no reservatório canino, como os experimentos recentes com coleiras 

impregnadas com deltametrina, com resultados promissores na proteção dos 

animais, mas que ainda necessitam de serem confirmados por outros estudos(1). Os 

cães também possuem elevada ocorrência de infecções inaparentes e, mesmo nos 

casos oligossintomáticos, podem apresentar intenso parasitismo cutâneo. 
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Considera-se ainda que o cão representa uma fonte preferencial para o vetor, e é 

portanto um importante elo na transmissão da doença para os humanos (56).  

Mudanças ambientais e climáticas, redução dos investimentos em saúde e 

educação, descontinuidade das ações de controle, adaptação do vetor aos 

ambientes modificados pelo homem, outros fatores pouco estudados ligados aos 

vetores (variantes genéticas) e novos fatores capazes de levar à depressão 

imunológica das pessoas, tais como a infecção pelo HIV, também são destacados 

como responsáveis pelas dificuldades de controle da doença em grandes 

aglomerados urbanos, onde problemas de desnutrição, moradia e saneamento 

básico estão presentes, favorecendo o aumento do número de casos(58).  

Estudos recentes da dinâmica de transmissão da LV enfatizaram duas 

variáveis a serem consideradas nos programas de controle: a sazonalidade da 

variação da população de flebotomíneos e o número de cães infectados (56;58). O 

entendimento das interações entre mudanças do ambiente urbano e as densidades 

populacionais dos flebotomíneos vetores, constitui um pré-requisito para o 

desenvolvimento de ações apropriadas de prevenção e estratégias de controle (1).  

O controle do vetor tem sido baseado no uso de inseticidas, direcionado para 

as formas adultas, uma vez que os criadouros da espécie são pouco conhecidos (1). 

Mas o baixo efeito residual dos inseticidas utilizados, junto com diversos problemas 

operacionais muitas vezes constatados durante as operações de campo, tem 

limitado a efetividade do controle da LV em centros urbanos. 

Com o recente aumento da transmissão em centros urbanos, a metodologia 

de controle do calazar utilizada no Brasil merece reavaliação, para se poder 

assegurar a contenção destes surtos epidêmicos de ampla distribuição geográfica. 

 

2.8. Geoprocessamento e saúde 

O atual contexto dos sistemas de saúde tem levado a uma crescente 

demanda por informações que permitam a avaliação dos serviços de saúde e o 

gerenciamento de recursos públicos. Nessa perspectiva, a utilização de técnicas de 

análise espacial por meio do geoprocessamento de dados georreferenciados tem 

despertado muito interesse ao setor saúde, uma vez que permite ter uma visão 

abrangente da saúde dos indivíduos no contexto social, histórico, político, cultural e 

ambiental em que estão inseridos (66).  

As modificações ambientais afetam de forma geral a distribuição das doenças 

infecciosas. As relações entre desenvolvimento econômico, condições ambientais e 
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de saúde são muito estreitas, pois as condições para a transmissão de várias 

doenças são propiciadas pela forma com que são realizadas as intervenções 

humanas no ambiente (67). Desta forma, a compreensão dos diferenciais de saúde 

entre os grupos sociais e dentro de cada grupo torna-se ponto importante nos 

estudos epidemiológicos.   

Sistemas de informação geográfica (SIG) são ferramentas importantes na 

compreensão da epidemiologia de doenças infecciosas, e podem fornecer valiosas 

contribuições para a determinação da alocação de recursos e implementação de 

medidas de controle. A combinação de GIS com dados confiáveis gerados pelas 

atividades de vigilância permite a construção de rotina de mapas mostrando a 

distribuição de vetores, reservatórios e casos de LV humana, através do qual as 

situações passadas e presentes podem ser comparadas e as mudanças nos 

padrões de ocorrência da doença identificada (68).  

O crescente uso do geoprocessamento na área da saúde tem aumentado a 

capacidade de formular e avaliar hipóteses sobre a distribuição espacial de doenças 

e mortes, principalmente através da confecção rápida de mapas temáticos. A 

interpretação adequada desses mapas depende, no entanto, de uma concepção 

prévia do processo saúde/doença e do próprio espaço (69).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral: 

Estudar o padrão espacial e os fatores associados à infecção humana por 

Leishamania infantum em uma área do Nordeste do Brasil. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar a incidência e o perfil dos pacientes com leishmaniose visceral 

humana e dos casos de Co-infecção LV-HIV; 

2. Analisar a distribuição temporal e espacial dos casos humanos de leishmaniose 

visceral e sua associação com as características socioeconômicas e ambientais; 

3. Descrever a taxa de infecção canina por Leishmania infantum e sua associação 

com a incidência de leishmaniose visceral humana; 

4. Analisar as taxas de infestação e a densidade do vetor Lu. Longipalpis e sua 

relação com os casos humanos de leishmaniose visceral. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Local do estudo 

O estudo foi realizado no município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 

região Nordeste do Brasil. Essa cidade limita-se a oeste com o Município de São 

Gonçalo do Amarante; ao norte, com Extremoz; ao sul, com Parnamirim; e a leste, 

com o Oceano Atlântico. Está localizada a uma altitude média de trinta metros acima 

do nível do mar e entre a latitude 05º 47' 42" S e longitude 35º 12' 34" W. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (70), sua população 

estimada é de 869 954 habitantes e densidade populacional de 4.805 habitantes / 

km2, distribuídos em 04 (quatro) regiões administrativas: norte, sul, leste e oeste 

(Figura 01), totalizando 36 bairros que apresentam diferentes características 

territoriais, físicas, demográficas e de infraestrutura (71).  

Todos seus habitantes vivem na zona urbana, não há área rural na cidade. No 

entanto, segundo a prefeitura, existem registros de loteamentos irregulares, favelas, 

mocambos, palafitas ou assemelhados, sendo que em 2010 81.442 habitantes 

(10,13% da população) viviam nelas (70). Muitos destes são pessoas que migraram 

de outras cidades ou mesmo estados à procura de melhores oportunidades de vida, 

porém não conseguem emprego e acabam em afixar-se em aglomerados 

subnormais. Estima-se que haja cerca de 41 desses (71), que estão concentradas 

principalmente na Zona Oeste da cidade, entre os conjuntos habitacionais da zona 

Norte, entre loteamentos clandestinos e ainda às margens da entrada da cidade. 

De acordo com o censo demográfico de 2010 (70), da população total, 

425.792 eram do sexo feminino (52,98%) e 377.947 do sexo masculino (47,02%), o 

que resulta em razão de 88,76. Em relação à faixa etária, 176.182 possuíam menos 

de quinze anos (21,92%), 571.116 entre 15 e 64 anos (71,06%) e 56.441 acima dos 

65 anos (7,02%). Em 2010, 88,2% da população vivia acima da linha de pobreza, 

7,57% entre as linhas de indigência e pobreza e 4,23% abaixo da linha de 

indigência. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) do município era de 

0,763, considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). 

O clima da região do Natal é classificado como tropical chuvoso quente com 

verão seco, o que contribui para ocorrências de temperaturas elevadas o ano todo. A 

proximidade da região do município com a Linha do Equador é um fator que justifica 

os altos índices de irradiação solar, que garantem cerca de 300 dias de sol por ano 

(72). Sendo assim, não há muitas variações térmicas no município do Natal, 
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ocorrendo médias mínimas e máximas de 23,5ºC e 29,7ºC, respectivamente; bem 

como, também, as variações anuais de evaporação, que giram em torno de apenas 

5,8mm/dia e a umidade relativa do ar em torno de 80,0%. O período denominado de 

chuvoso acontece entre os meses de março e agosto, período em que ocorrem os 

maiores índices pluviométricos. Já os períodos de maiores estiagens são os dos 

meses de outubro a dezembro (71). 

 

Figura 1- Mapa da localização e divisão administrativa do município de Natal-RN 

(73). 

 

4.2. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico tendo como unidades básicas de análise os 

36 bairros que compõem o município de Natal-RN.   

Foi realizada uma análise temporal das características demográficas dos 

casos de Leishmaniose Visceral humana e de coinfecção LV-HIV ocorridos entre 

1990 a 2014. Referente ao período de 2007 a 2014 foram realizadas análises 

espaciais e de correlação com fatores socioeconômicos e ambientais, além de 

estudos da enzootia canina e de indicadores entomológicos. 
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4.3. Fonte de dados 

As informações relativas aos casos humanos de LV e coinfecção LV-HIV 

foram obtidas da base de dados do SINAN – Sistema Nacional de Agravos 

Notificáveis e dos arquivos da Secretaria Estadual da Saúde do RN. Os registros de 

infecção canina por LV e índices entomológicos foram colhidos do banco de dados 

da Secretaria Municipal de Saúde de Natal- Centro de Controle de Zoonoses de 

Natal (CCZ) e dados pluviométricos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte – EMPARN. 

Os dados de infecção canina foram obtidos a partir de inquéritos sorológicos 

amostrais e censitários, e as informações sobre o vetor foram obtidas a partir de 

investigações realizadas através do uso de armadilhas luminosas tipo CDC. Ambas 

as pesquisas foram realizadas em todas as regiões de ocorrência de LV humana no 

período de 2007 a 2014. 

Indicadores socioeconômicos e ambientais para os bairros foram obtidos a 

partir dos registros por setores censitários do Censo de 2010 do IBGE (74). As 

variáveis utilizadas para o estudo foram: 

 Populações estimadas para os anos de 1990 a 2014 

 Percentual de domicílios com banheiros 

 Percentual de domicílios com água ligada na rede geral 

 Percentual de domicílios com fossa rudimentar 

 Percentual de domicílios sem saneamento  

 Percentual de domicílios com coleta de lixo 

 Percentual de domicílios com renda menor que um salário mínimo  

 Percentual de domicílios com renda maior que três salários mínimos 

 Média de moradores por domicilio 

 Percentual de alfabetizados no bairro 

Para o estudo de análise espacial foram georeferenciados 143 imóveis 

distribuídos no município de Natal, correspondentes a 96,6% dos casos de LV 

humana notificados no Sistema de Informações de Agravos Notificáveis (SINAN) 

para o período de 2007 a 2014. Este período foi estabelecido em virtude da 

disponibilidade e completude dos dados. Todos os imóveis foram visitados e 

confirmados os casos de LV. 
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4.4. Banco de dados 

Para a construção dos bancos de dados foram utilizados o Microsoft Office Excel 

XP e o SPSS 18. O mapeamento e georeferenciamento dos casos foi feito com uso 

de um tablete com GPS - Global Positioning Systemutilizando o aplicativo GPS Map 

Pro adquirido na Play Store. 

 

4.5. Análises estatísticas 

4.5.1. Leishmaniose Visceral Humana 

Para o estudo foram realizadas dois tipos de análise. Uma temporal 

considerando o período 1990-2014 e a segunda espaço-tempo considerando o 

período 2007-2014 dividido em dois quadriênios a nível de bairros no município de 

Natal. 

a) Análise temporal  

No período de 1990-2014 foi analisada a incidência de LV humana e calculadas 

as taxas de letalidade e coinfecção LV/HIV. Em seguida foram construídas séries 

temporais da incidência de LV, por sexo e em quatro diferentes faixas etárias (1 a 4 

anos, 5 a 19 anos, 20 a 39 anos e 40 a 59 anos), além da LV total por 100.000 

habitantes, e medida a influência da pluviometria sobre elas. Essa covariável foi 

representada pela variação percentual relativa da pluviometria média na estação 

chuvosa calculada no trimestre Maio-Junho-Julho de cada ano e comparada com a 

média da mesma no período de estudo. Foram ajustados modelos de séries 

temporais estruturais usando a metodologia de Box & Jenkins (75), ou seja, foram 

ajustados modelos de séries temporais com termo regressor e erros 

autocorrelacionados seguindo um processo ARMA estacionário de acordo com a 

seguinte formulação matemática: 

 
                               
                           

                           (1) 

 

onde {yt}, a variável dependente, é o logaritmo natural da incidência LV+0.1, {xt} é 

a covariável representando a pluviometria definida acima e      é o processo 

aleatório denominado ruído branco com variáveis aleatórias                . O 

logaritmo natural foi aplicado na série resposta a fim de torná-la estacionária e com 

variância estável. Cada série de incidência, por sexo e faixa etária, passou por um 

processo de identificação do modelo mais adequado usando-se o método das 

funções de autocorrelação – acf e autocorrelação parcial – pacf, chegando-se à 
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conclusão de que o filtro ARMA(1,0) para a série de erros μt é o mais adequado em 

todas elas.  

O modelo (1) pode ser escrito como: 

                       ,      ε Ṛ                                (2) 

Isto é, a incidência no ano t como uma função de um múltiplo  da incidência no 

ano anterior mais um múltiplo β da diferença entre a pluviometria no ano t e um 

múltiplo  da pluviometria no ano anterior,t-1, mais o ruído no ano t. Portanto, a 

associação entre a LV no ano t e sua pluviometria é caracterizada pela significância 

do parâmetro β e sua dependência com a LV e pluviometria do ano anterior é 

caracterizada pela significância do parâmetro . Foram utilizadas as ferramentas do 

pacote Time Series Analysis – TSA do sistema R version 3.2.2 (2015-08-14) 

Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing, e o pacote Stata 

10.0  (http://www.stata.com), especialmente sua função arima para estimação do 

modelo(1) no qual supõe-se um modelo de sistema dinâmico evoluindo anualmente 

no tempo cuja entrada é uma série temporal representando a componente 

pluviométrica e cuja saída é outra série representando a incidência da doença.  

Embora o entendimento da expressão (1) pareça simples e direto, uma 

desvantagem é que os coeficientes β,s de co-variáveis são difíceis de interpretar . 

Seus valores não são exatamente o efeito sobre yt quando o xt é aumentada por uma 

unidade (como é em regressão). A presença de valores defasados da variável 

resposta no lado direito da equação significa que os β,s só podem ser interpretados 

condicionados aos valores anteriores da variável resposta , que é quase intuitivo. As 

séries foram ilustradas por gráficos de linha. 

O efeito do sexo como fator de risco para o desenvolvimento de LV foi analisado 

considerando um modelo de séries temporais ARMA (1,1) como variável  resposta a 

série Ratiot = (LVfemininat) / (LVmasculinat), portanto, 

                                                              (3) 

onde μ, Ø e θ são os parâmetros do modelo e {at} o erro aleatório. 

 

b) Análise Espacial 

 

O padrão espacial de casos de LV humana observado no período 2007-2014  

foi analisado pela sobreposição de seu mapa de casos sobre o mapa da população 

de 2010 por bairros e pelo mapa de incidência de casos por 100.000 habitantes 

sobre os 910 setores censitários de Natal, segundo o censo de 2010, que 

http://www.stata.com/
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corresponde ao ano intermediário do período estudado 2007 – 2014. A incidência 

média anual do período no setor censitário i foi determinada pela fórmula: 

         
      

       
              

 

A estimação de modelos estatísticos de análise espacial foi feita com a 

utilização do soft R-System release 3.2.2 (https://www.r-project.org), pacote spdep, e 

ferramentas GIS usando o software QGis, versão 2.12.2 – Lyon (www.qgis.org). 

Para avaliar as características espaciais da incidência de LV e sua associação 

com fatores socioeconômicos e ambientais, foram construídos mapas temáticos e 

ajustados modelos lineares espaciais do tipo “spatial simultaneous autoregressive 

lag model-SAR” cuja expressão matemática e a seguinte:  

(4) 

 

Onde   y é o vetor de incidência (36x1), estimado nos 36 bairros de Natal, W é 

a matriz de proximidade definindo vizinhança entre bairros, X é a matriz de 

planejamento do modelo contendo os valores das covariáveis (censitárias) nos 

diferentes bairros, W é a matriz espacial linha-padronizada definindo a proximidade 

entre bairros com base na fração de fronteiras compartilhadas, de modo que a soma 

de pesos em cada linha é a unidade. ε é o vetor de erro aleatório Gaussiano, e ρ e β 

são parâmetros do modelo a serem estimados. O parâmetro ρ avalia a 

autocorrelação espacial entre bairros e seus vizinhos através do termo ρWy da 

formula (4) denominado “lag termo” e o vetor de parâmetros β avalia a associação 

de cada covariável com a incidência, resposta do modelo.  

Foi construído um modelo univariado para cada covariável e, em seguida, 

selecionadas aquelas com p-valor <=10% construindo um modelo de regressão 

espacial múltiplo. Avaliando, além do padrão espacial, a dinâmica temporal, foram 

construídos mapas temáticos e diagramas de dispersão de Moran referentes aos 

quadriênios 2007 – 2010 e 2011 – 2014.  

O Diagrama de dispersão de Moran - consiste em um gráfico de dispersão 

(scatterplot) bidimensional, tendo no eixo horizontal os valores padronizados da taxa 

de incidência-TI referentes aos bairros e no eixo vertical a média destes valores 

calculada em seus bairros vizinhos. É uma ferramenta alternativa para mostrar a 

associação espacial do fenômeno estudado. Os pontos correspondentes aos bairros 

ficam distribuídos em quatro quadrantes, numerados no sentido anti-horário, 

  XWyy

https://www.r-project.org/
http://www.qgis.org/
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representando agrupamentos (clusters) dos tipos high-high (quadrante 1), high-low 

(quadrante 2), low-low (quadrante 3) e low-high (quadrante 4). Pontos muito 

afastados da origem são considerados discrepantes (outliers). 

O impacto ambiental focalizado sob a redução da cobertura vegetal densa na 

cidade e a conseqüente expansão habitacional e espalhamento da doença foi 

avaliado através do cálculo do IVDN (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada) cujo cálculo é feito  pela diferença entre a reflectância do infravermelho 

próximo (IVP) e a reflectância do vermelho (V), dividida pela soma das duas 

reflectâncias, gerando um índice que varia de -1 a 1. Quanto maior o valor do índice 

maior a presença de vegetação. Foram usadas duas imagens LandSat 5, janeiro de 

2007 e janeiro de 2011 disponíveis no site  http://www.dgi.inpe.br após feita a 

correção radiométrica. 

 

4.5.2. Leishmaniose Visceral Canina x Incidência Humana 

Para a análise de correlação entre a incidência de LV humana e infecção 

canina, no período de 2007 a 2014 foram observados, simultaneamente, nos anos 

em que houve inquérito canino nos bairros de Natal, a proporção de cães infectados 

(PCINF) e a incidência de LV humana (ILV). A fim de corrigir distorções no cálculo 

da proporção de cães infectados advindas do tamanho amostral, aplicou-se uma 

ponderação na proporção encontrada em função do número de cães examinados 

(PPCINF). A Associação entre a ILV e PPCINF foi analisada através do ajuste de um 

modelo de regressão simples com as duas variáveis transformadas em log decimal e 

calculada as correlações de Spearman e Pearson. As fórmulas usadas foram: 

 

         
               

               
 

 

        
               

                     
 

 

                  

 

4.5.3. Estudos Entomológicos 

Os dados entomológicos foram consolidados por bairro e analisados no 

tempo, utilizando-se como indicadores os índices de infestação vetorial (IV) e 

http://www.dgi.inpe.br/
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abundância relativa (AR), conforme fórmulas abaixo. A captura dos flebotomíneos foi 

realizada através de armadilha luminosa, tipo CDC, instaladas do peridomicílio.  

Foi calculada a média da incidência da LV humana, da infestação vetorial e 

abundância relativa por Lu longipalpis nos 23 bairros em que houve coleta de 

flebótomos no período de 2007 a 2014 e em seguida avaliada a significância do 

coeficiente de correlação de Pearson entre as três variáveis representadas em 

scatterplots. 

IV= 100 Total de domicílios com presença de Lu longipalpis 

Total de domicílios pesquisados 

AR=N.° de Lu longipalpis coletados por domicílios 

                                    Total de armadilhas por bairro 

 

4.6. Considerações éticas 

O presente protocolo de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande (CAAE: 

12584513.1.000.5537). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Variação temporal e tendência 

Foram registrados em Natal 718 casos de LV humana no período 1990 a 

2014, onde 37,5% deles ocorreram nos três primeiros anos com um pico de 16,4% 

ocorrido no ano de 1991. Na série foi registrada uma variação de incidência anual de 

0,6 a 19,4 por 100.000 habitantes, com média de 4,2.  

Quanto à evolução dos casos notificados, 6,4% dos indivíduos evoluíram para 

óbito (n=46), com maiores índices de letalidade nos anos de 1994 (12,9%) e 2012 

(12%). Foram registrados 35 casos de coinfecção LV-HIV(4,9%), sendo 25 somente 

nos últimos 5 anos, com destaque para os anos de 2011 e 2012, com 7 casos 

anuais, sendo possível verificar a tendência linear de crescimento (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Coeficientes de incidência, letalidade e Coinfecção LV-HIV em humanos, 

Natal-RN, 1990 a 2014. 

 

Em uma análise geral, a maioria dos casos de LV foram de pacientes do sexo 

masculino (64,2%) e pertencentes a faixa etária de 1 a 4 anos de idade (37%). A 

Figura 3 apresenta a incidência da distribuição dos casos por sexo e faixa etária ao 

longo do tempo. O primeiro gráfico (A) mostra a incidência total e a incidência por 

sexo. Nele observa-se um padrão de variação muito parecido com picos nos anos de 

1991 e 1992, tornando-as séries não estacionárias, tendo a incidência masculina 

sempre superior e com importantes picos em 1999 (10,24) e em 2011 (6,82).  
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A figura 3B apresenta o percentual da distribuição dos casos em quatro faixas 

etárias ao longo do tempo. Em geral, a porcentagem de LV em crianças <5 anos de idade 

foi de 26,8%; essa faixa etária constituiu <7% da população de Natal. Percebe-se que a 

partir do ano de 2005 houve uma redução do acometimento de crianças até 4 anos e 

uma aumento gradativo de pacientes na idade adulta. 

.  

 

 

 

 Figura 3 – Séries de incidência de LV por 100.000 hab., segundo o sexo (A) e a faixa 

etária (B),Natal-RN, 1990 a 2014. 
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5.2. Influência da pluviometria na incidência de Leishmaniose Visceral 

Como mostra a Tabela 1, a influência da pluviometria sobre o nível da 

incidência de LV é comprovada em várias das séries. Por exemplo, para LV Total o 

modelo estrutural estimado foi: 

                                         

indicando associação entre a incidência total no ano t com a incidência no ano 

anterior t-1 (Ø=0.8483 ; p<0.0001)  e com a variação percentual da precipitação 

média na estação chuvosa do ano t e a precipitação média no período (β=0.000336 ; 

p=0.044).Nesse caso, o incremento na resposta correspondente ao aumento de uma 

unidade de xt seria β = 0,000336. Portanto, com um aumento relativo de 10% no 

índice de precipitação em um ano t, seria de esperar um aumento na incidência de 

LV Total aproximadamente igual a exp [10 (0,000336)] - 0,1 = 0,9034, ou seja, 9 

casos por um milhão.  

Também se observou similares associações entre a incidência de LV e a 

pluviometria em vários grupos etários: (<1 ano; β=0,00074; p=0,035), (1 a 4 anos; 

β=0,00054; p=0,014),  e em (20 a 39 anos; β=0,000398; p=0,006), alem de uma forte 

associação no grupo (5 a 19 anos; β=0,000394; p=0,050), Também observou-se 

associação significativa para o sexo masculino (β=0,000533; p=0,003), não 

ocorrendo para o sexo feminino devido a presença de outliers assim como no grupo 

de 40 a 59 anos em decorrência da presença de valores missings.  

O efeito do sexo como fator de risco para o desenvolvimento de LV foi 

analisado considerando o modelo (3) usando a relação LV feminino / LV masculino. 

Após o ajuste do modelo, o parâmetro autorregressivo Ø e o parâmetro  de média 

móvel θ não foram significativos, portanto a relação de incidência de LV não 

dependia de valores defasados. A série foi estacionária, apresentando-se como um 

processo puramente aleatório, cuja estimativa de μ foi μ = 0,4813 (p <0,001), ou 

seja, a incidência média de LV feminina corresponde a aproximadamente 48,1% da 

masculina ao longo de todos os anos considerados. A hipótese H0: μ=1 versus H1: 

μ<1 foi rejeitada em um teste t com p<0,0001, ou seja, a incidência média de LV 

feminina é significativamente menor que a masculina. 
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Tabela 1 – Ajuste de modelos estruturais das séries de incidência de LV 

versus pluviometria, Natal (Brasil), 1990 – 2014 

Modelo:                         

 Incidencia LV Equação Estrutural Erro arma(1,0) 

β (beta) p-valor Ø (phi) p-valor 

Total 0.000336 0.044 0.8482606 <0.0001 

Masculino 0.0005332 0.003 0.7844486 <0.0001 

Feminino(*) 0.000120 0.559 0.7927034 <0.0001 

Grupos etários     

< 1 0.000754 0.035 0.582155 0.019 

1 a 4 0.000540 0.014 0.947869 <0.0001 

5 a 19 0.000394 0.050 0.774165 <0.0001 

20 a 39 0.000398 0.006 0.533175 0.011 

40 a 59 0.000224 0.207 0.407602 0.207 

    (*) Ocorrência de outliers 

 

5.3. Distribuição espacial e modelos lineares 

Os resultados da análise espacial referentes ao período 2007-2014 

demonstraram uma distribuição desigual da ocorrência da LV nas regiões 

administrativas do município (Figura 4), com 74,65% dos casos registrados na região 

Norte, com maior número de casos nos bairros de Lagoa Azul, Potengi, Nossa 

Senhora da Apresentação e Pajuçara. Em segundo, aparece a região Oeste 

(19,17%) com o bairro de Guarapes apresentando maior ocorrência da doença. Na 

análise de densidade ficam demonstradas as áreas mais quentes (hot spots) dentro 

dos bairros que apresentaram maior número de casos e maior densidade 

populacional (Figura 4). 
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Figura 4: (A) Mapa de casos da LV humana segundo o ano de ocorrência e 

população 2010 do bairro e (B) Mapa da incidência/100.000 habitantes por setor 

censitário, Natal-RN, 2007-2014. 

 

A Figura 5, além de mostrar o padrão espacial da LV em Natal, ela mostra sua 

variação temporal focalizando os dois quadriênios 2007 – 2010 e 2011 – 2014. No 

primeiro percebe-se forte incidência, acima de 8 por 100.000 hab. no bairro Lagoa 

Azul e incidência entre 6 e 8 por 100.000 no bairro Guarapes. No diagrama superior 

direito verifica-se que Lagoa Azul é um outlier com baixa similaridade com seus 

vizinhos. Comprova Guarapes como uma área de alto risco isolada, ou seja, 

totalmente dissimilar de seus vizinhos e Redinha surge com incidência mediana. 

Bairros como Pajuçara e N. S. da Apresentação têm baixíssima incidência, mesmo 

sendo vizinhos de Lagoa Azul. No segundo quadriênio, parte inferior do gráfico, 

verifica-se um espalhamento da doença na zona Norte atingindo os bairros de Lagoa 

Azul, Potengí e N. S. da Apresentação, além de Pajuçara. Guarapes mantém o 

mesmo padrão do primeiro quadriênio.  
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Figura 5 – Mapas e Diagrama de Moran da incidência de LV por 100.000 hab. em 

Natal – RN nos quadriênios 2007 – 2010 e 2011 – 2014. 

 

Na figura 6 é apresentada a diferença de incidência entre os quadriênios. 

Diferenças negativas significam a redução da incidência nos bairros ao longo do 

tempo e as positivas um crescimento no número de casos. Destaque da expansão 

da doença para os bairros de N.S. da Apresentação e Potengi e para a região leste 

da cidade, nos bairros de Santos Reis e Rocas. 
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Figura 6– Distribuição espacial da incidência de LV humana, sua categorização por 

quadriênio e a diferença entre eles, Natal-RN, 2007-2014.  

 

Foram ajustados modelos de regressão espacial univariadas tendo como 

resposta a incidência de LV por bairro e como predictor cada variável 

socioeconômica e estrutural coletada no censo IBGE-2010. A Tabela 2 mostra os 

resultados do ajustamento com p-valor de β menor ou igual a 10%. Nota-se 

fortíssima associação em todas elas com significativa agregação (rhocom p<5%), 

exceto para o percentual de domicílios com fossa rudimentar (rho=0,2143; 

p=0,3268).  

Tal agregação se explica, principalmente, pelo fato dos bairros Lagoa Azul e 

Guarapes quase sempre se apresentarem como outliers no modelo, além da região 

Norte mostrar um padrão de incidência bem mais elevado que as demais regiões da 

cidade. Notar que as variáveis 1, 2, 3, 4, e 5, cujo aumento implica em melhoria do 

padrão do bairro, têm coeficiente β negativo acarretando redução da taxa de 

incidência. As demais, cujo aumento denota falta de estrutura e pobreza, acarretam 

elevação na taxa de incidência. 
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Tabela 2 – Associação(*) da incidência de LV com variáveis socioeconômicas e 
estruturais, Natal-RN, 2007-2014. 

No. Beta p rho p R2 Predictor 

1 -0,5633 <0,0001 0,4699 0,0044 0,68 % domicílios com Coleta de Lixo 

2 -0,1394 0,0082 0,4222 0,0254 0,54 % de Alfabetizados no Bairro 

3 -0,0341 0,0136 0,3891 0,0476 0,52 % domicílios com renda > 3 sal. Min. 

4 -0,3147 0,1000 0,5403 0,0033 0,51 % domicílios com Banheiros 

5 -0,0163 0,0339 0,4047 0,0403 0,51 % domicílios com Água Ligada na Rede Geral.  

6 1,4775 0,0020 0,5154 0,0036 0,58 % domicílios sem Saneamento 

7 3,8266 0,0028 0,4166 0,0247 0,58 Média de moradores por domicilio 

8 0,0414 0,0007 0,2143 0,3268 0,52 % domicílios com Fossa Rudimentar 

9 0,0484 0,0151 0,6118 0,0002 0,49 % domicílios com renda < 1 sal. Min. 

(*) O modelo múltiplo incluindo as 9 variáveis mostrou R
2
 = 0.82 com significância nas variáveis 1 (p<0,0001), 9 

(p=0,0467) e 2 (p<0,0001). 

 

Em resumo, o conjunto de variáveis apresentadas na Tabela 2, fortemente 

intercorrelacionadas, explica mais de 80% da variação espacial na incidência de LV 

por bairros de Natal, podendo ser esta variação resumida em função da coleta de 

lixo, da baixa renda e da alfabetização da população, com coeficiente de correlação 

espacial (ρ=0,4282; p=0,0050) e p-valor < 0,0001 para todos os coeficientes β,s das 

variáveis predictoras. Dentre os fatores de impacto positivo, o que melhor explica é o 

“% de domicílios com coleta de lixo% com R2=0.68 e dentre aqueles com impacto 

negativo, quem melhor explica é “% de domicílios sem saneamento” e “Média de 

moradores por domicilio” com R2=0.58. 

 Pode-se observar melhor a distribuição dessas variáveis por bairro na Figuras 

7 e 8 que mostram a associação espacial da incidência de LV Humana com 

indicadores socioeconômicos de impacto positivo e negativo, respectivamente, 

indicando que áreas de maior incidência da doença coincidem com áreas de baixa 

infra-estrutura urbana e em condições sociais e de renda inferiores e áreas sem ou 

com menor ocorrência da LV dispõem de melhores condições de vida. 

Observa-se na primeira, por exemplo, que a maior parte da área azul de baixa 

incidência corresponde à área azul com alto nível de coleta de lixo e alto percentual 

de alfabetizados. Por outro lado, na Figura 8 observa-se que nas áreas com alta 

incidência ocorrem domicílios com alto número de moradores, entre outras 

associações. 
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Figura 7 – Associação espacial da incidência de LV Humana com indicadores 

socioeconômicos de impacto positivo, Natal-RN, 2007-2014. 

 

 

Figura 8– Associação espacial da incidência de LV Humana com indicadores 

socioeconômicos de impacto negativo,Natal-RN, 2007-2014. 
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Embora não seja tão grande a distância temporal entre as imagens LandSat 5 

disponíveis e compatíveis com o período estudado, foi possível analisar o impacto 

ambiental focalizando a redução na média do índice IVDN nos dois momentos 

observados, janeiro de 2007 e janeiro de 2011. Isto pode ser visualizado nos mapas 

da Figura 9. Percebe-se que o mapa de 2007 contém mais cobertura verde que o 

mapa de 2011, enquanto este, é mais forte no tom marrom com valores de IVDN 

mais baixos.  

Observando os mapas de médias categorizadas por bairros à esquerda nota-

se que houve notória redução no bairro de Lagoa Azul na zona Norte, exatamente o 

bairro de maior incidência de LV nesta região. Globalmente, a média caiu de 

0,02115 ± 0,0914(d.p.) em 2007 para 0,0144 ± 0,0713(d.p.) em 2011. Infelizmente 

não dispomos de imagem deste satélite para Natal em 2014. 

 

Figura 9 – Mapas do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – INDV e 

médias categorizadas por bairros, baseados em imagens LandSat 5 de Natal-RN, 

em jan/2007 e jan/2011. 

 

5.4 Infecção canina 

Em relação às informações sobre infecção canina constatou-se que de 2007 a 

2014, foram examinadas através de inquéritos sorológicos amostrais e censitários, 
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50.181 amostras sanguíneas de cães domiciliados em Natal, dos quais 4.256 foram 

diagnosticados como soro reagentes para Leishmania infantum, correspondendo a 

uma proporção de cães infectados (PCINF) de 8,48%.O ano de 2011 apresentou 

maior taxa de infecção canina, com uma PCINF de 14,9%, coincidente com a maior 

taxa de incidência humana no período (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Proporção de cães infectados e incidência de LV Humana, Natal-RN, 

2007-2014. 

 

Analisando a infecção por região administrativa, o norte da cidade apresentou 

maior proporção de cães infectados (9,85), seguida pela região Oeste (4,07), Leste 

(2,82) e Sul (2,14). Na Tabela 3, observamos os resultados dos inquéritos 

sorológicos caninos distribuídos por bairro, com destaque para N.S. Apresentação, 

Potengi, Lagoa Azul e Redinha, bairros situados na região norte, que apresentaram 

maiores taxas de infecção canina e que são áreas coincidentes com elevados 

índices de incidência de LVH. 
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Tabela 3: Proporção de cães infectados (PCINF) por bairro e região administrativa, 

Natal-RN, 2007-2014. 

Bairro 
Região 

Administrativa 

Cães 

examinados 

Cães 

reagentes 
PCINF 

Igapó Norte 1096 21 1.92 

Lagoa Azul Norte 12349 1248 10.11 

N.S. Apresentação Norte 11015 1221 11.08 

Pajuçara Norte 5429 416 7.66 

Potengi Norte 6125 638 10.42 

Redinha Norte 3036 303 9.98 

B. Nordeste Oeste 335 6 1.79 

Bom Pastor Oeste 695 18 2.59 

Cidade Nova Oeste 476 4 0.84 

Felipe Camarão Oeste 3544 115 3.24 

Guarapes Oeste 431 9 2.09 

Planalto Oeste 2684 180 6.71 

Alecrim Leste 445 19 4.27 

Mãe Luiza Leste 1057 11 1.04 

Quintas Leste 61 8 13.11 

Rocas Leste 111 8 7.21 

Santos Reis Leste 311 10 3.22 

Capim Macio Sul 120 4 3.33 

Lagoa Nova Sul 88 8 9.09 

Neópolis Sul 241 0 0.00 

Ponta Negra Sul 532 9 1.69 

TOTAL 50181 4256 8.48 

  

Na Tabela 4 e na Figura 11 mostramos resultados do estudo de correlação 

entre a infecção humana e a infecção canina por LV entre 2007 e 2014, 

considerando 124 casos humanos e 49000 diagnósticos de LV canina, sendo 4.149 

sororeagentes. Foi observado associação significativa entre eles, percebe-se que 

quanto maior a proporção de cães infectados, maior a incidência de LV humana. 
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Tabela 4 – Correlação da Incidência de LV Humana por 100.000 hab (ILV) com o 

Percentual de Cães Infectados (PCINF) e seu Percentual Ponderado (PPCINF), 

Natal-RN, 2007-2014 

 

Correlação 

% de Cães 

Infectados 

(PCINF) 

p 

% Ponderado de Cães 

Infectados 

(PPCINF) 

p 

Pearson  (n=75) 0,306 0,008 0,454 <0,0001 

Spearman (n=75) 0,328 0,004 0,518 <0,0001 

 

 

Figura 11– Diagrama log-log da correlação da incidência de LV humana (ILV) com a 

proporção ponderada de cães infectados (PPCINF), Natal-RN, 2007- 2014. 

 

5.5 Infestação e abundância por Lu longipalpis 

Na Figura 12 observam-se resultados significativos do estudo de correlação entre 

a incidência de LV humana com a infestação vetorial (IV) e abundância relativa (AR) 

por Lu Longipalpis no período de 2007 a 2014. 
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Figure 12: Correlação entre a incidência de LV e os indicadores entomológicos de 

infestação vetorial – IV (A) e abundância relativa – AR (B) por Lu longipalpis, Natal-

RN, 2007- 2014. 
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6. DISCUSSÃO  

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma protozoose que se constitui em um 

complexo problema de Saúde Pública. Em Natal, as modificações no seu padrão 

epidemiológico iniciaram-se no final da década de 80, quando ocorreu o primeiro 

surto epidêmico da doença. A partir de então, como demonstrado nesse estudo, a 

LV vem mantendo uma padrão endêmico em áreas periurbanas do município, com 

períodos de maior ocorrência seguidos de anos quando a frequência da doença foi 

acentuadamente menor, semelhante a outras capitais do país, como Terezina (PI), 

São Luiz (MA) e Fortaleza (21;76;77).  

No período de estudo (1990-2014) a taxa média de incidência LV foi de 4,2 

casos/100.000 habitantes em Natal, semelhante ao que se observou no município de 

Belo Horizonte (78) e acima da média nacional que é de 1,8 casos/100.000 

habitantes (79). Evoluíram para o óbito 6,4% dos indivíduos, valor inferior ao 

encontrado por exemplo, em Campo Grande-MS, onde a taxa de letalidade relatada 

foi de 18,4% (80) e em Bauru-SP com uma taxa de 9,2% (81). Pelo menos 4,9% dos 

indivíduos atingidos pela LV eram HIV-positivos. Pessoas com algum grau de 

imunossupressão como HIV são mais propensos a desenvolver LV (24). Estudo 

realizado em Campo Grande - MS mostrou valor semelhante, com uma taxa de 

coinfecção LV/HIV de 5% (82), já no estado do Ceará foi encontrado uma 

prevalência de 6,6% (83), um pouco superior à encontrada nesta pesquisa. 

A maioria dos casos de co-infecção nas Américas são relatados no Brasil, 

onde a incidência de leishmaniose se espalhou nos últimos anos devido à 

sobreposição com grandes áreas de transmissão do HIV. Em algumas áreas da 

África, o número de casos de co-infecção aumentou drasticamente devido a 

fenômenos sociais como a migração em massa e guerras. No noroeste da Etiópia, 

até 30% de todos os pacientes com leishmaniose visceral, também estão infectados 

com o HIV (84). 

A maior frequência da doença no sexo masculino, no início da vida, está de 

acordo com outros relatos (76), apesar de se observar nos últimos anos um 

deslocamento do perfil de doentes para adultos jovens, provavelmente em virtude do 

atrelamento da doença ao comportamento sexual mais intenso dessa categoria, com 

maior exposição à infecção por HIV. Outra questão apontada no passado era que os 

homens estariam mais expostos ao vetor, provavelmente em função de 

desempenharem atividades ocupacionais e comportamentais mais próximas à fonte 
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de infecção (81), além disso, sugere-se, um fator hormonal ligado ao sexo. Estudos 

em animais sugerem que hormônios sexuais como a testosterona  ou estrógenos  

alteram a suscetibilidade à infecção por parasitos intracelulares (85) mas essa 

questão não está totalmente esclarecida. 

Em vários estudos a idade é comumente caracterizada como um fator de risco 

sobre a morbidade e mortalidade da LV (21). Considerando-se que cerca de 37% 

dos casos foram registrados entre crianças de 1 a 4 anos e que esse segmento 

etário corresponde a menos de 7% da população de Natal-RN (70), fica evidente a 

alta carga de morbidade nessa faixa etária. Tal dado corrobora os resultados de 

pesquisas realizadas nos estados de São Paulo, Alagoas, Minas Gerais (81;86;87), 

e reforça a ideia de que a transmissão da LV é mais facilmente difundida nos 

ambientes peridomiciliar e intradomiciliar (18).  

Deve-se considerar que fatores como maior contato com cães (principal 

reservatório doméstico), carência nutricional e sistema imunológico imaturo também 

contribuem para a elevada incidência da doença nessa faixa etária (56). A 

possibilidade de que o homem, principalmente crianças desnutridas, venha em 

alguns casos a ser fonte de infecção pode conduzir a um aumento na complexidade 

da transmissão da LV (1). 

Observou-se que a incidência da LV em pacientes menores de 4 anos 

apresentou significativa correlação positiva com a pluviometria, fato semelhante a 

outros estudos, onde foi observado maior incidência da doença após a estação 

chuvosa devido às altas abundâncias do vetor ocasionada pela elevada precipitação 

média mensal (88;51), mas divergente ao encontrado em um estudo em Espírito 

Santo do Pinhal, onde os períodos de excesso de água elevado, mesmo que curto, 

parece afetar negativamente as populações de flebotomínios (89). O fato de que Lu. 

longipalpis ser encontrado em grandes números durante períodos tanto secos como 

úmidos pode ser atribuída às condições ambientais mais estáveis presente na área 

urbana (89).  

Os resultados da análise espacial referente ao período 2007-2014 

demonstraram uma distribuição desigual da ocorrência da LV nas regiões 

administrativas do município, mostrando-se claramente heterogênea e não aleatória, 

identificando-se um padrão de agregação no espaço associado às condições 

socioeconômicas da população. A incidência maior na Região Norte do município 
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engloba indivíduos com baixa renda e moradores de bairros localizados na periferia 

da cidade, sob condições precárias de infraestrutura. 

O surgimento de núcleos residenciais, como os loteamentos criados nos 

últimos anos na faixa periurbana de Natal, a exemplo dos bairros Lagoa Azul e 

Nossa Senhora da Apresentação, e a ocupação ilegal de várias áreas pela 

população de baixa renda, provocaram a destruição de ecótopos silvestres, onde 

podem ser observados processos que estão relacionados com a ocupação do 

espaço urbano e que contribuem para a ocorrência e expansão da LV, que está 

intimamente ligada ao processo de ruralização das áreas periurbanas (90).  

Muitos estudos mostram que a LV atinge, principalmente, pessoas de baixo 

nível socioeconômico, pois essas condições e a maior exposição ao vetor propiciam 

a transmissão da parasitose (30).De acordo com um estudo caso-controle realizado 

entre residentes e migrantes de diversas regiões da Etiópia (91) e uma meta-análise 

sobre os estudos dos fatores de risco associados à LV em humanos nas Américas 

(92), os fatores de risco para LVH apresentam um caráter social, essencialmente 

ligado à pobreza e baixo nível educacional, que conduzem à uma maior 

vulnerabilidade da população, não apenas à LVH, que pode ocorrer como doença 

secundária a outras enfermidades, como por exemplo à AIDS. 

Em um estudo similar ao nosso, ao se investigar fatores de risco para LV em 

humanos relacionados à recursos urbanos, como a coleta de lixo, e 

socioeconômicos, como renda e escolaridade, por meio de análise espacial, foi 

verificado que um maior risco da LV está principalmente relacionada à baixa renda e 

nível educacional, além do número de cães infectados por habitantes e na 

vizinhança dos casos (93;94). A organização do espaço urbano pode influenciar a 

expansão da doença, como ocorreu no Estado de Pernambuco, onde a maioria dos 

casos de LV estava associada à pressão antrópica sobre o ambiente e ocupação 

desordenada do espaço físico (17).  

Contudo, para uma possível explicação sobre as diferenças de incidência de 

LV entre as regiões do município, é importante que sejam também consideradas a 

densidade do vetor Lu. Longipalpis e a prevalência da população canina. Um estudo 

realizado em Belo Horizonte demonstrou que 84% dos casos de LV humana 

estavam relacionados a casos canino (95). Em Araçatuba-SP, o inquérito canino 

censitário mostrou uma prevalência geral de 12,1%, mas que variou entre 4,1% a 

25,8% nos diferentes setores do município (19). 



54 
 

 

 

Neste trabalho, constatou-se associação temporal entre o aumento de cães 

com sorologia positiva e o crescimento de ocorrência de casos de LV humana, 

resultado semelhante ao encontrado no município de Parnamirim-RN, onde os 

dados sugerem que a infecção canina e humana por L. infantum estão intimamente 

interligados em condições ambientais associadas com baixa renda (25). Deste 

modo, acredita-se que a redução da prevalência de infecção canina, a partir do 

controle de reservatório, implicaria consequentemente, na redução da taxa de 

incidência da LV humana no município de Natal. 

 Embora haja divergências na comunidade científica quanto ao real impacto 

do sacrifício de cães infectados na redução da incidência humana (5;13;57), alguns 

autores ainda consideram a medida mais custo-efetiva (19;62;96). Costa et al (97),  

apontam um efeito protetor da eliminação de cães infectados adicionalmente ao 

efeito protetor da borrifação intradomiciliar na incidência da infecção por L. infantum, 

mostrando que em comparação com locais que receberam apenas borrifação 

intradomiciliar, a eliminação dos cães soropositivos diminuiu em 80% a incidência da 

infecção. Já em estudo recente, concluiu-se que à luz da propagação contínua da LV 

no Brasil, apesar da implantação em larga escala da pulverização de inseticidas e a 

eutanásia de cães, a eficácia dessas ações é relativamente baixa sobre a incidência 

de infecção humana, havendo uma necessidade urgente de revisão do programa 

brasileiro de controle da LV (98). 

Considerando que os métodos de controle utilizados apresentam resultados 

apenas parcialmente efetivos na prevenção e controle da doença, novas estratégias 

de controle da enzootia canina devem ser desenvolvidas. A prevenção da doença 

nos cães, através da imunoprofilaxia, tem sido apontada como uma das poucas 

alternativas para o controle, mas as vacinas atualmente existentes não mostraram 

eficácia adequada. Experimentos recentes com coleiras impregnadas com 

deltametrina têm apresentado resultados promissores na proteção dos animais, mas 

ainda necessitam de serem confirmados por outros estudos (1). 

Em relação ao controle vetorial, o entendimento das interações entre 

mudanças do ambiente urbano e as densidades populacionais dos flebotomíneos 

vetores, constitui um pré-requisito para o desenvolvimento de ações apropriadas de 

prevenção e estratégias de controle. O controle do vetor tem sido baseado no uso de 

inseticidas, direcionado para as formas adultas, uma vez que os criadouros da 

espécie são pouco conhecidos (1), além disso, o baixo efeito residual dos inseticidas 

aplicados no interior das casas e abrigos de animais, o grande número de recusas 
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por parte da população e outros diversos problemas operacionais, tem limitado a 

efetividade do controle da LV em centros urbanos (1;99).  

Em virtude deste cenário de expansão da doença humana no meio urbano e 

recrudescimento da infecção canina em áreas críticas, a despeito dos esforços de 

controle baseados na eliminação dos cães sororreagentes e do uso de inseticidas, 

constatamos sérias limitações dessa metodologia na mitigação do problema, seja 

pela elevada taxa de reposição de cães após a retirada dos soropositivos, a grande 

lacuna de conhecimento quanto a ecologia do vetor em área urbana, a falta de 

clareza quanto as nuances da dinâmica de transmissão em cães e o papel de outros 

reservatórios nesse sistema. 

Além disso, fica evidente a necessidade de melhoria da infraestrutura urbana 

nas áreas periféricas das grandes cidades, a fim de alcançar um impacto efetivo na 

redução da incidência de LV.  O saneamento básico e a estruturação urbana irão 

não apenas facilitar o controle da LV, mas também melhorar a qualidade de vida da 

população dessas áreas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

1. LV é endêmica em Natal, como consequência da urbanização, fato associado 

com a presença de cães infectados e infestação vetorial ao longo dos anos; 

2. Nos últimos 10 anos houve uma mudança no padrão demográfico da doença, 

passando a acometer mais pacientes na idade adulta; 

3. Casos de coinfecção LV-HIV apresenta tendência de crescimento no município; 

4. A LV Humana em Natal-RN apresentou expansão espacial ao longo do tempo 

e distribuição heterogênea, com presença de hot spots em determinadas áreas 

do município;  

5. A análise descritiva dos setores censitários demonstrou diferenças 

significativas entre as áreas com notificação de LVH, apresentando associação 

com variáveis socioeconômicas e estruturais; 

6. O encontro de Lu. longipalpis em elevada densidade e alta infecção canina 

estão correlacionados com a endemia de LVH em Natal-RN; 

7. O maior risco de ser acometido pela doença encontra-se em áreas periféricas, 

ocupadas de forma desordenada, com infraestrutura pública deficiente e 

condições de vida desfavoráveis. 

8. As medidas de controle da LV no Brasil precisam ser adequadas. É necessário 

investimentos em medidas de proteção eficazes para o reservatório canino e 

melhorias na organização do espaço urbano, com crescimento planejado das 

cidades e boas condições de infraestrutura. Além disso, as medidas de controle 

vetorial atualmente adotadas são de difícil execução e baixa aceitação por 

parte da população. 
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