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RESUMO 

Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença grave e os riscos de seu 

desenvolvimento estão associados a fatores relacionados às comorbidades, 

transformações ambientais e aspectos socioeconômicos da área geográfica de 

ocorrência. O entendimento desses fatores é determinante para que se possa 

redesenhar medidas de intervenção para o controle dessa endemia. Objetivo geral: 

analisar os fatores sociais e ambientais associados com a Leishmaniose Visceral e a 

coinfecção LV-HIV/AIDS no Rio Grande do Norte (RN), 1990 a 2014. Metodologia: Foi 

realizado um estudo ecológico, analisando-se no espaço-tempo, a existência de 

dependência espacial de fatores sociais e ambientais influenciadores na incidência da 

LV. Resultados: A LV se instalou de forma definida nas microrregiões de Natal, 

Macaíba e Litoral Norte, no período de 1990 a 1994. Entre 2000 a 2004, se dispersou 

para outras microrregiões do Estado, se estendendo entre 2010 a 2014 para as 

microrregiões de Mossoró e Açu. Ao mesmo tempo, o HIV-AIDS se dispersou no RN de 

forma desordenada, porém estabeleceu áreas de sobreposição com a LV, favorecendo 

a ocorrência  da coinfecção LV/HIV-AIDS, nos períodos de 1990 a 1994 (p=0,0006) e 

2010 a 2014 (p=0,0094), respectivamente. Observou-se no período estudado um 

aumento contínuo na incidência de LV em indivíduos do sexo masculino (p=0,05; 

β=0,003 e R2=0,398). Também se observou redução na média anual da incidência da 

doença nas faixas etárias de 0 a 4 anos (p<0,000); β=-0,0117; R2=0,6564) e 5 a 9 anos 

(p<0,0001; β=-0,0042;  R2=0,4740). Ao mesmo tempo, observou-se crescimento médio 

anual nas faixas etárias de 20 a 39 (p<0,0071; β= 0,0071;R2=0,5636) e  40 anos e mais 

(p<0,0001; β= 0,0105; R2=0.8309). Observou-se na maioria das microrregiões do 

Estado uma tendência à associação entre a melhoria do Estado Nutricional em 

menores de 5 anos com a redução da incidência da LV em crianças. Observou-se 

também que melhoria da cobertura das vacinas de BCG (p<0,0001), Pólio (p=0,0036) e 

Sarampo (p=0,0276) estão associadas à redução da incidência de LV em menores de 

5 anos.  
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Já o aumento do índice pluviométrico influenciou no aumento da taxa do vetor, Lu. 

longipalpis (p<0,000), R2 linear=0,58); que, por sua vez, promoveu efeito no aumento 

da incidência de LV, (p=0,002 e R2=0,438). A incidência de LV mostrou-se maior na 

maioria das microrregiões que apresentaram maiores índices pluviométricos no período 

do estudo.  A análise dos indicadores sociais mostrou que em microrregiões com baixo 

percentual de coleta de lixo a incidência de LV é maior. Ao mesmo tempo, observou-se 

que a incidência de HIV-AIDS está associada positivamente com melhores níveis de 

renda, instrução e densidade demográfica. Conclusão: O estudo mostrou uma 

mudança no perfil epidemiológico da LV no RN, onde se observou que melhores 

índices de cobertura vacinal e melhora do estado nutriconal garantem proteção no 

desenvolvimento da forma clinica da LV em crianças. Já a prevalência da doença em 

adultos do sexo masculino coloca a L. infantum/chagasi como um parasita oportunista 

de imunudeprimidos e contribui para o crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS.  Ao 

mesmo tempo, a associação da LV com índices pluviométricos em áreas com baixa 

cobertura de coleta de lixo mostra que as causas na variação  espacial e temporal da  

incidência da LV são multifatoriais. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Coinfecção LV/HIV-AIDS. Mudanças Sociais 
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ABSTRACT 
 
 
 

Introduction: Visceral leishmaniasis (VL) is a serious disease and the risks of its 

development are associated with factors related to comorbidity, environmental 

transformations and socioeconomic aspects of the geographical area of occurrence. 

The understanding of these factors is crucial for designing intervention measures to 

control this endemic disease. Objective: to analyze the social and environmental factors 

associated with Visceral Leishmaniasis and VL/HIV-AIDS coinfection in Rio Grande do 

Norte (RN), from 1990 to 2014. Methodology: An ecological study was carried out, 

analyzing the "time", the existence of spatial dependence of social, and environmental 

factors influencing the incidence of VL. Results: VL started to be reported in the 

microregions of Natal, Macaíba and Litoral Norte from 1990 to 1994. From 2000 to 

2004, it spreaded to other microregions of the State, between 2010 and 2014 to the 

micro-regions of Mossoró and Açu. At the same time, HIV-AIDS spreaded in the RN 

and slowly occurred in areas overlapping with VL, favoring the occurrence of VL/HIV-

AIDS coinfection, from 1990 to 1994 (p=0.0006) and 2010 to 2014 (p=0.0094), 

respectively. During the study period, a continuous increase in the incidence of VL in 

males (p=0.05, β=0.003 and R2=0.398) was observed. There was also a reduction in 

the annual mean incidence of the disease in the age groups of 0 to 4 years (p <0.000); 

β = -0.0117; R2=0.6564) and 5 to 9 years (p<0.0001; β=-0.0042; R2=0.4740). At the 

same time, mean annual growth was observed in the age groups from 20 to 39 (p 

<0.0071, β=0.0071, R2=0.5636) and 40 years and more (p<0.0001; β=0.0105, 

R2=0.8309). It was observed in most of the microregions of the State a tendency to the 

association between the improvement of the Nutritional State in children under 5 years 

with the reduction of the incidence of VL in children. It was also observed that improved 

coverage of BCG (p <0.0001), Polio (p=0.0036) and Measles (p=0.0276) vaccines were 

associated with a reduction in the incidence of VL in children under 5 years. On the 

other hand, the increase in the rainfall index influenced the increase in the density of the 

vector rate, Lu. longipalpis (p<0.000), linear R2=0.58); which, in turn, promoted an effect 

on the increase in LV incidence (p=0.002 and R2=0.438). The incidence of VL was 

higher in the majority of microregions that presented higher rainfall rates in the study 

period. The analysis of the social indicators showed that in microregions with low trash 

collection the incidence of VL is higher. At the same time, it was observed that the 

incidence of HIV-AIDS is positively associated with better levels of income, education 

and population density.  
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Conclusion: The study showed a change in the epidemiological profile of LV in the RN 

where it was observed that better indices of vaccination coverage and improvement of 

the nutritional state guarantee protection in the clinical form of VL in children. On the 

other hand, the prevalence of the disease in adult males showed that L. 

infantum/chagasi as an opportunistic parasite of immunocompromised and contributes 

to the growth of LV / HIV-AIDS coinfection. At the same time, the association of LV with 

rainfall indices in areas with low garbage collection coverage shows that the causes in 

the spatial and temporal variation of the incidence of VL are multifactorial. 

 

Key words: Visceral leishmaniasis. VL/HIV-AIDS coinfection. Social Changes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são infecções parasitárias transmitidas aos humanos e a 

outros mamíferos através de picadas de insetos vetores, do gênero Phlebotomus no 

Velho Mundo, e do Gênero Lutzomyia no Novo Mundo (1). São causadas por 

parasitas hemoflagelados do tipo Leishmania spp, encontrados em 88 países ao 

redor do mundo, principalmente nas Américas do Sul e Central, África, Ásia e Sul da 

Europa (1). No entanto, mais de 90% das infecções potencialmente fatais ocorrem 

em apenas seis países: Brasil, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Índia e Bangladesh 

(1;2;3). As leishmanioses são consideradas como uma das mais graves doenças 

tropicais negligenciadas e de acordo com estimativa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) cerca de 1,3 milhões de novos casos ocorrem no mundo anualmente 

(2). 

A Leishmaniose Visceral (LV) é a forma mais severa das leishmanioses e nas 

Américas tem como principal vetor o Lutzomyia longipalpis que é altamente 

adaptável em locais com grande adensamento populacional (4). Seu agente 

etiológico é um protozoário pertencente ao filo Sarcomastigophora, ordem 

Kinetoplastidae, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. Existem mais de 20 

espécies de Leishmanias que podem causar infecção em humanos (5). Sendo, a 

espécie da Leishmania que determina a forma de apresentação da infecção. Sendo 

assim, características da doença como a gravidade, a progressão da infecção e 

resposta ao tratamento, também são determinados pela espécie de Leishmania 

(4;6). Vale salientar que a maior causa de mortes em indivíduos com LV é provocada 

pela infecção por Leishmania donovani ou Leishmania infantum/chagasi (7). 

No Brasil, a LV é causada pela espécie L. infantum/chagasi e é transmitida 

por flebotomíneos do gênero Lutzomyia e das espécies longipalpis e ou cruzi, sendo 

o cão considerado a principal fonte de infecção no meio urbano. Porém, em pequena 

escala a LV, também, pode ser transmitida entre seres humanos por portadores 

assintomáticos, através de diferentes mecanismos como o transplante de órgãos 

sólidos, a doação de sangue e o compartilhamento de seringas contaminadas (4;8). 

Nem todas as pessoas infectadas por L. infantum/chagasi desenvolvem LV 

(9). Na verdade, a maioria dos infectados das áreas endêmicas, apresentam 

resolução espontânea ou uma forma subclínica da doença (10). No entanto, em sua 

forma clínica clássica, a LV apresenta, dentre outros sintomas febre, desconforto 
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abdominal, perda de peso, tosse, palidez, esplenomegalia e hepatomegalia (11). No 

passado, apenas uma em cada seis crianças infectadas desenvolviam a forma 

sintomática da doença, entre os adultos a razão encontrada foi de um para dezoito. 

Essa relação mostra que a LV afetava mais as crianças (7). 

Nessa dinâmica epidemiológica, observa-se que o resultado da infecção por 

L. infantum/chagasi depende de uma complexa interação entre o parasita, o vetor e 

as características biológicas do hospedeiro, pois, os fatores que determinam se uma 

pessoa vai resolver a infecção espontaneamente ou desenvolver a forma sintomática 

da doença não estão devidamente esclarecidos (7;12). Consequentemente, a 

evolução frente à infecção  depende de uma variedade de fatores como, a cepa do 

parasita, as especificidades do vetor, a genética e a imunossupressão do 

hospedeiro, principalmente quando infectado pelo HIV (1). 

Historicamente no Brasil, a LV era reconhecida como uma endemia rural, 

porém, nas últimas décadas tem-se observado um paulatino processo de 

urbanização da doença, além da disseminação para Regiões do país onde não 

havia registro de transmissão autóctone (4). Ao mesmo tempo, também se observa a 

disseminação da infecção do HIV e da Síndrome da Imunodeficiência Humana 

Adquirida - AIDS para as áreas rurais, criando áreas de sobreposição das infecções 

e consequentemente contribuindo para o aumento do número de casos de 

coinfecção LV/HIV-AIDS. Esse contexto epidemiológico mostra que a presença da 

infecção por HIV em áreas endêmicas de LV aumenta o risco de desenvolvimento da 

forma clínica da LV (13). Essa coinfecção é preocupante já que, a interação dos 

patógenos influencia na dinâmica epidemiológica das doenças, inclusive com a 

aceleração da evolução clínica de ambos os agravos, devido à imunossupressão 

cumulativa promovida pelos patógenos (13).  

Para melhor entendimento desse processo, precisa-se entender o perfil 

epidemiológico do HIV-AIDS e que a contaminação pelo HIV representa um dos 

maiores problemas de saúde no mundo (14;15). Na América Latina, a AIDS é 

considerada uma doença emergente devido à sua extensa distribuição geográfica e 

aos danos causados à população. Atualmente, o Brasil contribui com um terço dos 

casos de HIV da América do Sul. A maioria dos pacientes é composta por homens 

que fazem sexo com homens, bissexuais e usuários de drogas intravenosas. Vale 

ressaltar que nos últimos anos têm-se observado no país o aumento da transmissão 

do HIV entre heterossexuais, como também a interiorização da circulação do HIV 

(14;15). Mesmo assim, somente no ano de 2014 foi estimado aproximadamente 734 
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mil novos casos de HIV, com prevalência em indivíduos do sexo masculino, com 

idade média entre 25 a 39 anos (16). Nos últimos 10 anos a taxa de detecção de 

HIV no Brasil tem apresentado uma estabilização, com média de registro anual de 

40 mil novos casos, desses 15,4% se concentra na região Nordeste. Vale ressaltar 

que o Estado do Rio Grande do Norte caminha na contramão dessa estabilidade da 

detecção de casos, já que nos últimos 10 anos apresentou um incremento de 54,8% 

nessa taxa (17). Esse aspecto epidemiológico do HIV/AIDS no Estado coloca um 

alerta para o aumento da coinfecção de LV/HIV-AIDS. 

Quanto à mortalidade por HIV/AIDS, tem-se observado no país um declínio 

em suas estatísticas, no entanto, a Região Nordeste apresenta uma tendência de 

crescimento de mortalidade por AIDS (17). Em relação ao estado do Rio Grande do 

Norte, o coeficiente de mortalidade por AIDS se encontra inferior ao do Brasil, mas 

na capital do Estado, Natal, esse coeficiente de mortalidade ultrapassa o coeficiente 

nacional (17).  

 Por outro lado, tem-se observado em outras Regiões do mundo onde 

HIV/AIDS são endêmicas, especialmente no sul da Europa, (Região do 

Mediterrâneo) e África que a Leishmania spp é considerada como uma importante 

infecção oportunista em pacientes infectados pelo HIV (11;18-20). Esse aspecto 

epidemiológico está relacionado às características das duas doenças, já que o L 

infantum/chagasi induz a imunossupressão, permitindo maior replicação do HIV e 

consequentemente, levando ao desenvolvimento da AIDS de forma mais rápida 

(6;14).  Nesse sentido, tem-se observado no Brasil um aumento considerável da 

coinfecção LV/HIV-AIDS. Em 2001, aproximadamente 0,7% de todos os casos de LV 

que ocorreram no país era em pacientes infectados pelo HIV. Já no ano 2012 esse 

percentual aumentou para 8,5%(18). No ano de 2016, o percentual de coinfectados 

LV/HIV chegou a 9,9% (21).  

No Rio Grande do Norte, o crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS vem 

apresentando nos últimos anos uma dinâmica epidemiológica semelhante ao que 

ocorre no Brasil (22). Outro aspecto epidemiológico importante observado em áreas 

de alta endemicidade para LV é o percentual considerável de infecção humana por 

L. Infantum/chagasi sem que as manifestações clínicas da doença acompanhem os 

mesmos níveis, gerando um grande número de indivíduos assintomáticos para a 

infecção (9). Esse aspecto imunológico da doença contribui para o crescimento da 

coinfecção LV/HIV e acelera a progressão tanto da leishmaniose quanto da AIDS, já 
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que os mecanismos imunopatológicos envolvidos nas doenças são semelhantes 

(4;13). 

Um importante aspecto a ser considerado, é que as infecções por L. 

infantum/chagasi tornam-se mais frequentes em áreas com transformações 

ambientais instaladas, principalmente nas periferias das grandes cidades, onde os 

aspectos ecofisiográficos contribuem de forma determinante para a manutenção do 

ciclo de transmissão da LV (23). Nesse sentido, compreender a dinâmica 

epidemiológica da LV, HIV/AIDS e da coinfecção LV/HIV-AIDS se torna prioritário e 

fundamental para contextualizar esses agravos e caracterizar suas relações com as 

características sociais, demográficas, ambientais e de políticas de saúde. É 

importante identificar nos espaços, as vulnerabilidades das infecções para que se 

direcionem estratégias de vigilância e controle de forma adequada e coerente. 

Sendo assim, este estudo pretende analisar os fatores sociais e ambientais 

associados com a LV e com a coinfecção LV/HIV-AIDS no Rio Grande do Norte, 

durante o período de 1990 a 2014, para poder identificar a ocorrência de mudanças 

epidemiológicas, demográficas, sociais e ambientais no perfil da LV. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os fatores sociais e ambientais associados com a Leishmaniose 

Visceral e com a coinfecção LV/HIV-AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 

1990 a 2014. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Analisar a incidência de LV e da coinfecção LV/HIV-AIDS; 

2 Avaliar a incidência da LV e sua associação com sexo, idade, estado 

nutricional e cobertura vacinal em menores de 5 anos; 

3 Investigar a associação entre a leishmaniose visceral humana e leishmaniose 

visceral canina; 

4 Comparar a associação da incidência da LV com a taxa do vetor Lu. 

longipalpis e aos índices pluviométricos; 

5 Avaliar a associação das incidências de LV e HIV-AIDS, com aspectos 

socioeconômico.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL: 

 
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa crônica, de transmissão 

vetorial que afeta homens e animais, causada por um grupo de protozoários 

parasitas do gênero Leishmania (24). O agente etiológico da LV foi identificado em 

1903, em pesquisas distintas realizadas na Índia pelo Major Sir William Boog 

Leishman e pelo Professor Charles Donovan. Devido à contribuição dos dois 

pesquisadores o parasita foi nomeado como Leishmania donovani (2). 

Na África Oriental, subcontinente indiano a LV é classificada como uma 

antroponose e tem como agente etiológico a L. donovani. Nas Américas e Região do 

Mediterrâneo, a LV é causada pela L. infantum/chagasi possui comportamento 

zoonótico e tem o cão como principal reservatório da doença. Nas Américas a LV é 

considerada uma doença reemergente devido a diferentes fatores, como, o ciclo de 

transmissão urbano, os desmatamentos e estabelecimento de assentamentos 

humanos em ambientes modificados (24). Apesar de a LV ser uma doença de ampla 

distribuição mundial, 90% dos casos que ocorrem no mundo estão concentrados em 

apenas seis países, Índia, Bangladesh, Brasil, Etiópia, Sudão e Sudão do Sul (1;2). 

É importante lembrar que as espécies de Leishmania spp e as doenças que 

elas produzem são determinadas pelas espécies dos vetores existentes nas áreas 

geográficas de transmissão, como também, pela competência do vetor em fazer a 

transmissão da doença (1;5). Nas Américas, por exemplo, já foram descritas cerca 

de 470 espécies de flebotomíneos, mas apenas 10% mostram possuir competência 

vetorial para transmissão de Leismania spp (18;25). 

Na América Latina, a L. infantum/chagasi é transmitida por flebotomíneos 

pertencentes à família Psychodidae do gênero Lutzomyia. No Brasil, a principal 

espécie vetora no ciclo urbano da LV é o Lu. longipalpis e os cães domésticos 

(Canis familiaris) são considerados como principal fonte da infecção de L. 

infantum/chagasi para o vetor. Comprovadamente no país, existe uma dependência 

da doença em humanos a partir da infecção em cães (4;26;27). Já no ciclo silvestre 

da LV, os reservatórios podem ser as preguiças, gambás, marsupiais e outras 

espécies de canídeos e mamíferos, que já foram incriminados ou suspeitos de 

serem hospedeiros de L. infantum/chagasi (5;28). 
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Em relação à infecção por L. infantum/chagasi em cães, o padrão da evolução 

é semelhante a humanos, muito variável em cada organismo animal, pois nem todos 

os cães infectados desenvolvem a doença, podendo permanecer assintomáticos por 

anos, sem apresentar evidência de sintomas clínicos (15). Mesmo assim, estes 

animais podem exibir intenso parasitismo na pele e servir de fonte de infecção para 

os flebotomines (18;25;29-31). Nesse sentido, a forma da infecção canina pode ser 

classificada de acordo com os sinais clínicos: (a) Cães assintomáticos: não 

apresentam nenhum sinal clínico da infecção; (b) Cães oligossintomáticos: 

apresentam adenopatia linfoide, pequena perda de peso e pelo opaco; (c) Cães 

sintomáticos apresentam todos ou alguns sinais mais comuns como, alopécia, 

eczema furfuráceo, úlceras, hiperqueratose, onicogrifose, emagrecimento, 

ceratoconjuntivite e paresia dos membros posteriores(28). 

Já em relação à infecção em humanos, anualmente são notificados no mundo 

em torno de 500 mil casos novos com 51 mil mortes por LV (32). Na Europa, os 

casos autóctones de LV são relativamente raros, sendo mais comuns os casos 

importados. No entanto, devido às mudanças climáticas, ao crescimento de viagens 

internacionais, ao crescimento da imigração e ao aumento de indivíduos com 

imunosupressão, a L. infantum/chagasi e outras espécies exóticas de Leishmanias 

têm se disseminado na Itália e na Espanha. Contudo, em algumas áreas endêmicas 

da Índia, a maioria da população exposta não desenvolve a doença, permanecendo 

assintomática, com a infecção latente (33). 

No Brasil, não está claro se indivíduos infectados assintomáticos são 

infectantes para o vetor. Estudo realizado no Ceará mostrou que 1 em 6 crianças 

infectadas desenvolviam LV. No entanto, essa realidade não poder ser estendida 

para outros estados do Brasil, já que não está claro se os infectados assintomáticos 

adquire imunidade ou se irão desenvolver posteriormente a forma clínica da LV (2;9). 

Entretanto, quando o indivíduo infectado se torna imunocomprometido, 

especialmente pelo HIV, geralmente desenvolve os sintomas da LV (33). Sendo 

assim, pacientes HIV positivos, transplantados, os que têm doenças hematológicas 

malignas e doenças autoimunes, manifestam os sintomas da LV de forma mais 

grave, além de não apresentar uma boa resposta ao tratamento (2). Ao mesmo 

tempo, devido à melhoria na qualidade da assistência à saúde de pacientes com 

doenças crônicas, tem-se identificado de forma mais frequente, diferentes formas de 

imunossupressão. Nesse conjunto de imunossuprimidos muitos infectados por L. 
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infantum/chagasi podem ser encontrados. Esse cenário torna a qualidade do 

diagnóstico da LV um grande desafio para a saúde pública (34;35). 

Considerando que o Brasil contribui com aproximadamente 90% dos casos de 

LV que ocorrem nas Américas, torna-se evidente que o panorama epidemiológico da 

doença no país é muito grave, principalmente devido à sua franca expansão 

geográfica (6). Sendo assim, com o objetivo de conter o avanço da LV no Brasil, o 

Ministério da Saúde (MS) estabeleceu estratégias para o controle da doença, 

baseadas em detecção precoce e tratamento dos casos humanos, controle do 

reservatório doméstico e controle dos vetores (28). Entretanto, após décadas de 

investimentos nessa prática, tem se observado que estas medidas foram 

insuficientes para impedir a disseminação da LV(36).. 

No que se refere à dispersão da LV no Brasil, atualmente ocorre em 24 

Estados das cinco Regiões do país, com média anual de 3.500 casos, sendo que 

53,6% ocorrem na Região Nordeste. A maior prevalência é em menores de 15 anos 

e 63,9% dos pacientes são do sexo masculino (37). 

Nos últimos anos, tem-se observado um importante fator que também pode 

contribuir para a disseminação e gravidade do problema da LV, trata-se da 

possibilidade de transmissão da infecção através de transplantes de órgãos. Deve-

se considerar que Indivíduos transplantados são mais susceptíveis à infecções 

oportunistas (20). Apesar de não se conhecer números absolutos desses casos, 

essa possibilidade traz um problema de saúde pública de grande dimensão.  

Porém, as dificuldades para o controle da LV não são uma prerrogativa 

apenas do Brasil, mas sim uma questão em nível mundial, a ponto de a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) reconhecer a inexistência de meios suficientes para a 

eliminação da LV, principalmente no Brasil, onde a doença tem comportamento 

zoonótico e envolve o cão doméstico como reservatório urbano. Além disso, o 

tratamento dos casos humanos tem papel simplesmente curativo, diferentemente do 

que ocorre no subcontinente indiano, onde a LV é uma antroponose, transmitida de 

pessoa a pessoa por meio da picada do vetor, sem o conhecimento da participação 

de outro reservatório, que não o homem. Nessa situação, o tratamento humano 

contribui para reduzir a transmissão da doença (36). Assim, fica evidente que a 

definição do ciclo da LV implica diretamente no tipo de estratégia que deve ser 

utilizada para o controle da doença (4). 

Nos últimos dez anos, tem-se observado algum progresso na capacidade de 

diagnóstico, classificação e tratamento da LV. Porém, o desafio maior é transformar 
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esses avanços em estratégias eficazes de vigilância e controle da doença (35). Para 

a definição de estratégias de controle da LV deve-se considerar as mudanças na 

epidemiologia da doença, nos espaços onde ocorre. Por exemplo: uma das 

características da LV, em focos recentes ocorridos, mostra que lactentes e crianças 

jovens desenvolvem menos a doença em relação aos adultos, mesmo estando 

igualmente expostos. Nesse contexto, se faz necessário o entendimento do 

comportamento da doença, se é devido apenas à exposição cumulativa nas faixas 

etárias adultas, ou outros fatores poderiam estar envolvidos na dinâmica 

epidemiológica (38). Outro fator agravante no complexo cenário epidemiológico da 

LV é o crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS (20). Essas e outras diversas 

características epidemiológicas geram um grande desafio para o controle da LV no 

Brasil, que já enfrenta outra grande dificuldade, relacionada à questão da qualidade 

e acurácia das notificações dos casos humanos. 

Análises dos sistemas de informações comparando o banco de dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em relação ao Sistema 

de Informação Hospitalar (SIH) e o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

mostraram divergências inconcebíveis nas informações, que inviabilizam tomadas de 

decisão adequadas para o controle da LV (39). Sendo assim, devido a diversos 

fatores, inclusive ao fato de os dados epidemiológicos serem subestimados, não se 

conhece no país o real impacto da leishmaniose visceral (35). 

 

3.2 EPIDEMIOLOGIA DA AIDS E DA COINFECÇÃO LV/HIV-AIDS 

 

Na América Latina, a AIDS é considerada como uma doença emergente 

devido à sua distribuição geográfica e a extensão dos danos causados à população 

(13). De acordo com estimativas da OMS, aproximadamente 2 milhões de pessoas 

viviam com HIV nessa Região em 2014, onde estima-se que aproximadamente 

100.000 novas infecções e 50.000 mortes relacionadas à AIDS tenham ocorrido (40). 

O crescimento do HIV na América Latina e no Brasil se mantém constante, e a 

principal via de transmissão está associada a comportamentos sexuais, 

prevalecendo em indivíduos adultos, do sexo masculino (17;18).   

Nesse contexto epidemiológico a propagação da infecção pelo HIV foi o 

responsável, a partir de meados dos anos 1980, pelo surto da coinfecção LV/HIV-

AIDS em quatro países do Mediterrâneo: Espanha, França, Itália e Portugal (41). 

Nesses países, os casos de LV ocorreram quase que exclusivamente entre usuários 
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de drogas injetáveis e entre os infectados pelo HIV. Neste período e nesta região, os 

riscos de indivíduos infectados pelo HIV desenvolver LV era de 100 vezes por 1.000 

hab., fazendo com que a leishmaniose que acometia predominantemente crianças, 

passasse a acometer mais os adultos (35). Já nos anos 1990, ao tempo em que a 

Espanha vivenciava uma epidemia de HIV-AIDS, a coinfecçao LV/HIV atingiu um 

pico epidêmico e se dispersou por toda a Europa, também afetando principalmente 

os adultos. Nos anos seguintes, observou-se uma acentuada redução da incidência 

da coinfecção LV/HIV em todo o sul da Europa, com exceção de Portugal (35).  

Considerando que a dispersão da LV no velho mundo está associada com 

fenômenos sociais originados pela migração em massa, em direção à Europa, 

principalmente devido às fugas das áreas de guerras, observa-se que esses 

movimentos contribuíram fortemente não só para a expansão da LV, como também 

para a coinfecção LV/HIV-AIDS (35). Nesse contexto, a proporção da coinfecção 

atingiu níveis alarmantes no mundo, onde segundo a OMS, dos primeiros 1.700 

casos ocorridos em 33 países, 1.440 eram oriundos dos países do Mediterrâneo. 

Esse panorama epidemiológico fez da LV a terceira infecção oportunista mais 

frequente entre os pacientes HIV-positivos. Os índices da coinfecção na Europa só 

foram reduzidos após fortes campanhas de conscientização, focadas nas práticas 

seguras de injeções e no tratamento com antirretrovirais para os indivíduos com HIV-

AIDS(35). 

Já na África, a coinfecção LV/HIV-AIDS também está associada a 

movimentos migratórios, principalmente na Etiópia, onde o percentual de coinfecção 

entre migrantes que trabalham na agricultura varia entre 35 a 40%. No Sudão a 

coinfecção LV/HIV-AIDS ainda é considerada como uma doença emergente, 

atingindo uma prevalência de 25% dos casos de LV(35). Segundo declaração da 

OMS até o ano 2012, mais de 35 países notificaram casos de coinfecção LV/HIV-

AIDS (4). 

No Brasil, a coinfecção LV/HIV-AIDS foi notificada cinco anos após o primeiro 

relato de coinfecção no mundo, que se deu em 1985 no sul da Europa. Desde então, 

muitos outros casos também têm sido relatados em outros países da América Latina, 

como Argentina e Paraguai, onde a LV também está em expansão(18). A dispersão 

da LV e sua interação com o HIV-AIDS estabeleceu a necessidade do entendimento 

da imunologia da coinfecção, já que a L. infantum/chagasi pode se manifestar de 

diferentes formas clínicas, inclusive aumentando as manifestações de outras 
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doenças associadas à imunodepressão do sistema imunológico, além de dificultar o 

diagnóstico e tratamento da doença (4). 

Sendo assim, é importante entender que o processo da coinfecção está 

inserido em um círculo vicioso de falência mútua do sistema imunológico, pois nos 

indivíduos infectados pelo HIV, os sintomas da LV e a manifestação da AIDS 

ocorrem mais rapidamente, reduzindo-lhes a perspectiva de vida. Essa dinâmica da 

doença mostra claramente que a infecção pelo HIV aumenta o risco da 

apresentação das formas clínicas da LV em mais de 100 vezes, pois produz uma 

deficiência cumulativa na resposta imunitária dependente de células T CD4+ e 

aumenta exponencialmente a gravidade da doença e as suas consequências (4). 

Outro aspecto observado nos indivíduos coinfectados LV/HIV-AIDS é que a L. 

infantum/chagasi pode ser mais facilmente detectada no sangue periférico, 

sugerindo que nesses indivíduos a infecciosidade e possivelmente a carga 

parasitária é maior(34). 

No Brasil, o crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS é constante, onde, do 

total de casos de LV ocorridos no período de 2001 a 2005, 2% eram coinfectados. 

Já em um estudo realizado em 2003, para avaliar a coinfecção LV/HIV, mostrou que 

em um grupo de 91 indivíduos portadores de HIV, 37% deles também estavam 

infectados por Leishmania. A partir dessa avaliação, a OMS padronizou um 

formulário de coleta de dados, através de uma rede global de incentivo a um sistema 

de vigilância de comunicação da coinfecção em diferentes continentes. Ao mesmo 

tempo, o Ministério da Saúde do Brasil passou a investir no fortalecimento dos 

centros nacionais de referência para melhorar o diagnóstico precoce e ofertar um 

tratamento adequado para os coinfectados LV/HIV-AIDS (18). Outro avanço no 

monitoramento da coinfecção LV/HIV-AIDS promovido pelo MS, foi a reorganização 

e alinhamento das duas bases de dados do Sistema Nacional de vigilância da LV e 

da AIDS, de forma a possibilitar o cruzamento das informações. A partir de então, as 

análises dos bancos de dados têm mostrado uma tendência no aumento da 

incidência da coinfecção LV/HIV-AIDS no país (18). 

Quanto à distribuição geográfica da coinfecção LV/HIV-AIDS, foi observado 

que do total de casos ocorridos no período de 2007 a 2008, 38,1% eram oriundos da 

Região Nordeste; também 38,1%, eram oriundos da Região Sudeste e apenas 

16,2% da Região Centro-Oeste (18).. É importante observar que no Brasil a 

expansão da coinfecção LV/HIV-AIDS coincidiu com o processo de urbanização da 

LV (15;35). 
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3.3 A URBANIZAÇÃO E A MUDANÇA NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LV NO 

BRASIL 

 
Historicamente no Brasil, a LV era caracterizada como uma doença endêmica 

das áreas rurais, onde a pobreza e a desnutrição eram comuns e atingia 

principalmente crianças menores de 10 anos. Porém, ao longo dos últimos 30 anos, 

a transmissão da LV tem sido descrita em cidades de médio e grande porte e em 

diversos municípios brasileiros (42). Entre os anos 1980 e 1990, surtos de grande 

magnitude de LV foram relatados em áreas de diferentes aspectos fisiográficos, 

inclusive com altas incidências em áreas urbanas como, São Luís (MA), Teresina 

(PI), Natal (RN), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Corumbá e 

Aquidauana (MS), Montes Claros, Sabará e Belo Horizonte (MG), Feira de Santana 

(BA), Várzea Grande (MT), Araçatuba (SP) (43). A partir do ano 2000, novas 

epidemias urbanas de LV foram notificadas em Palmas (TO), Três Lagoas e Campo 

Grande (MS), Caxias, Timon, Codó e Imperatriz (MA), Bauru (SP), Paracatu (MG) 

entre outros(43).  

No período de 1980 a 2005, foram registrados 59.129 casos de LV com uma 

média anual de 2.274 novos casos. Do total dos casos desse período, 82,5% 

(48.783) ocorreram na região Nordeste, que em outros momentos chegou a 

contribuir com 90% dos casos do país (39;44). Porém, gradualmente a LV vem se 

dispersando para as Regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste do País, tendo a 

maioria dos casos concentrados em Regiões Urbanas (18;25;43). No entanto, a 

configuração urbana da LV não é um fenômeno específico do Brasil, pois também 

ocorre em outros países como Itália, Iran, México e Marrocos (4). 

No Brasil, o processo de urbanização da LV está intrinsecamente relacionado 

à dinâmica demográfica da população do país, que nas últimas quatro décadas vem 

se concentrando nas áreas urbanas (45;46). É possível que o processo de 

urbanização da LV, em parte, seja motivado pela modernização do processo 

produtivo rural, que absorve cada vez menos mão de obra humana, fazendo com 

que a população busque os polos econômicos das grandes cidades. Outro aspecto a 

ser analisado, diz respeito à difusão dos valores urbanos, através dos meios de 

comunicação, que seduz a população rural a migrar para as cidades. Lá chegando, 

se inserem em um espaço no circuito inferior da economia. É dessa forma 

desordenada que a urbanização ocorre na maioria das vezes, gerando graves 
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problemas sociais, como ocupação urbana desordenada, condições precárias de 

saneamento e habitação, pressões socioeconômicas, má distribuição de renda, 

desnutrição, pobreza e desequilíbrios ambientais (45;46). Ao mesmo tempo, 

algumas formas de valores socioculturais característicos de áreas urbanas têm 

ultrapassado os limites territoriais e têm sido introduzidos nas zonas rurais mais 

distantes, onde os valores e as formas espaciais eram outras (47). 

Por outro lado, é preciso entender que a evasão das populações rurais 

também é promovida pelas difíceis condições de vida prevalente nessas áreas, 

devido à pouca oferta de instalação de equipamentos sociais, como, energia elétrica, 

água e esgotos, pavimentação, estradas, equipamentos transmissores de 

informação, transportes, escolas, hospitais, comércio e outros serviços. Sendo 

assim, a evasão das populações rurais desencadeia os chamados movimentos 

migratórios em direção às áreas urbanas, contribuindo para a expansão do modo 

de vida urbano (47). No conjunto desse movimento, caminha o ciclo de transmissão 

da LV. 

Dessa maneira, a transição da LV das áreas rurais para as cidades ocorridas 

entre as décadas de 1980 e 1990 poderia ser parcialmente explicada pelos 

movimentos migratórios gerados principalmente nos períodos das secas, em que a 

população deixava as zonas rurais endêmicas para fugir da fome (4). Ao mesmo 

tempo, observou-se que a urbanização da LV coincidiu com a dinâmica do 

movimento populacional que vem ocorrendo no país, que determinou o aumento da 

população urbana em relação à população do campo (47). Outro aspecto a ser 

considerado na dispersão da LV diz respeito às mudanças ambientais, 

principalmente aquelas causadas pelos efeitos do el Niño/la Niña, que influenciam  

na precipitação pluviométrica, na umidade relativa do ar e na densidade do vetor Lu. 

longipalpis (48).  

 

3.4 A LV COMO DOENÇA ASSOCIADA À POBREZA E À DESNUTRIÇÃO 

 

A LV é uma doença associada à pobreza, que produz alta letalidade e afeta 

centenas de milhares de pessoas, principalmente dos setores menos favorecidos da 

sociedade, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas (33;43). Na maioria das vezes, 

a população mais afetada convive com importantes fatores sociais e ambientais que 

contribui de forma determinante para a manutenção do ciclo da doença. Moradias 

com áreas úmidas em seu entorno, com presença de animais e de vegetação que 
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favorecem o ciclo de vida do vetor e consequentemente aumenta as possibilidades 

de exposição à infecção (23;38). É nesse contexto que, nas comunidades mais 

pobres das áreas endêmicas, a LV é comprovadamente associada à situação de 

pobreza e geralmente também está associado a situações de desnutrição (49).  

Nesse sentido, a saúde pública tem como grande desafio, entender a 

interação entre a Desnutrição Proteica Calórica (DPC) e a LV, pois, dados 

epidemiológicos mostram que tanto a LV quanto à prevalência da DPC são 

responsáveis por milhões de mortes no mundo todo (49).  

Um dos aspectos da interação LV/DPC já esclarecido é que a imunidade ou 

susceptibilidade a doenças infectoparasitárias está diretamente relacionada com o 

estado nutricional do paciente (49). No entanto, não está claro se a desnutrição é um 

fator predisponente para o desenvolvimento da forma clínica da LV ou se é 

consequência da doença. Sabe-se que a L. infantum/chagasi afeta o organismo do 

doente exacerbando o quadro de deficiência nutricional preexistente. Por outro lado, 

a DPC faz parte do estado geral do paciente com LV. De qualquer forma, os danos 

causados pela DPC e pela LV são mais graves quando ocorrem em associação. 

Porém, outros pontos dessa interação precisam ser mais bem esclarecidos, como: 1) 

Se o tratamento da LV traria resultado eficiente numa população em que a DPC é 

prevalente; 2) Como a DPC afeta a epidemiologia e distribuição espacial da LV; 3) 

Qual a conduta terapêutica ideal para os casos de pacientes com LV e DPC; e 4) 

Como reduzir a gravidade da LV em pacientes com DPC (32;49). 

Como atenuante na gravidade desse processo, têm sido implantados nos 

últimos anos no Brasil programas de expansão de políticas sociais de combate à 

pobreza, que primam pela redução das desigualdades de renda e da condição de 

miséria em que vivia grande parte da população do país (50). Estas políticas têm 

impactado positivamente na melhoria da qualidade de vida e principalmente no 

estado nutricional da população mais pobre (51).  

 

3.5 ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA INFECÇÃO POR Leishmania 

infantum/chagasi. 

 

Estudos mostram que indivíduos curados de LV desenvolvem imunidade 

protetora. Ensaios experimentais em murinos demostraram que a natureza da 

imunidade adquirida está associada à imunidade celular do tipo Th1 (52). Porém, é 

complexo o desenvolvimento de uma vacina única que confira a imunidade a 
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diferentes espécies de Leishmanias e que estimule a resposta imune celular para 

controlar a replicação do parasita no interior dos macrófagos. No entanto, a 

descoberta do mecanismo da resposta Th1/Th2 criou perspectivas para o 

desenvolvimento de uma vacina, pois se observou que a resposta imune Th1 

desempenha um papel importante na proteção contra leishmaniose visceral, já que 

envolve elementos do sistema imunológico como, células T CD4 + e CD8 +, IFN-γ, 

IL-12, TNF-α e NO (52). 

Nas últimas duas décadas estão sendo empreendidos esforços na 

identificação de antígenos a partir de proteínas do parasita, gerando alguns 

candidatos à vacina, que têm obtido variados graus de sucesso em modelos 

animais. Contudo, as possibilidades para o desenvolvimento de uma vacina contra a 

leishmaniose passam não só pela identificação de antígenos, mas é imprescindível 

desenvolver também adjuvantes seguros e eficazes(52).  

Outras perspectivas no desenvolvimento de uma vacina contra LV têm como 

foco as propriedades imunomodeladoras da saliva do vetor e o conhecimento das 

sequências do genoma de várias espécies de Leishmanias. Os desafios para o 

desenvolvimento de uma vacina são muitos, pois ela teria que contemplar algumas 

características importantes como: ser segura e rentável, ter seus componentes 

produzidos em larga escala, seus antígenos teriam que ter capacidade de impactar 

as múltiplas espécies de leishmanias, ser capaz de induzir respostas relevantes das 

células T, proteger tanto para a infecção quanto para a doença e ser efetiva, tanto 

para ação profilática quanto para terapêutica (52). Mesmo com esse nível de 

complexidade, existem perspectivas futuras para o desenvolvimento de uma vacina 

para controle da LV (53). 

Por outro lado, existe uma cultura histórica no controle de doenças por meio de 

vacinação. Os calendários de vacinação de rotina são divididos por ciclos de vidas. 

Calendário da criança; do adolescente; do adulto e do idoso.No Brasil, as principais 

vacinas do calendário de vacinação infantil: Vacina BCG: Composta pelo bacilo de 

Calmette & Guérin, obtido pela atenuação do Mycobacterium bovis, umas das 

bactérias que causam a tuberculose. Recomenda-se aplicar em dose única logo 

após o nascimento. É indicada principalmente para prevenir as formas graves da 

tuberculose (miliar e meníngea) em crianças com menos de cinco anos de idade. 

Também está indicado, o mais precocemente possível, nas crianças HIV- positivo 

assintomático, e filhos de mães HIV positivos e em pessoas que foram expostas a 

Mycobacterium leprae, Porém, é contraindicada nos indivíduos com AIDS (54,55). 
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Vacina contra Hepatite B: Vacina Inativada, composta por proteína de superfície do 

vírus da Hepatite B. Previne a hepatite crônica e a primeira dose deve ser aplicada 

preferencialmente dentro das primeiras 12 horas de vida, por via intramuscular. 

Vacina Pentavalente (DTP + HB + Hib): Previne contra Difteria, tétano, coqueluche, 

hepatite B, miningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo b: 

Essa vacina substituiu à tetravalente, pois foi incluída em seu composto a vacinação 

contra hepatite B. A primeira dose está indicada aos 2 meses de vida. VIP: Vacina 

Inativada contra Poliomielite – Desenvolvida por Jonas Salk, é composta por vírus 

inativados do tipo: 1 (Mahoney), 2 (MEF-1) e 3 (Saukett)e aplicada em doses de 0,5 

ml por via IM ou SC (na forma isolada). Está indicada para recém-nascidos 

internados em unidade neonatal em idade da vacinação; crianças imunodeprimidas 

suscetíveis, inclusive com AIDS, crianças filhas de mães HIV-positivo antes da 

definição diagnóstica; crianças em contato domiciliar ou hospitalar com pessoas 

imunodeficientes, pessoas submetidas à transplante de medula óssea ou de órgãos 

sólidos. Adotada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) desde 2016, nas 

três primeiras doses do primeiro ano de vida (aos 2, 4 e 6 meses de idade), sendo 

recomendado VOP como reforço nas campanhas anuais de vacinação. VOP - 

Vacina Oral contra Poliomielite - Desenvolvida por Albert Sabin, composta por 

vírus vivos atenuados e aplicada na forma oral. Considerando a erradicação do vírus 

da poliomielite tipo 2 no Brasil, atualmente está em uso a formulação bivalente,  

produzida a partir de duas cepas de vírus denominadas 1 e 3. VORH – Vacina Oral 

de Rotavírus Humano: Composta de vírus atenuados, isolados de seres humanos, 

administrada na forma oral, devendo a primeira dose ser aplicada aos 2 meses e a 

segunda aos 4 meses de idade. Vacina SRC - tríplice viral: Composta a partir de 

uma combinação de vírus atenuados uma suspenção de vírus vivos atenuados, 

protege contra Sarampo, Rubéola e Caxumba, é administrada de forma injetável 

em dose única aos 12 meses (54).  

 Vale ressaltar que as coberturas vacinais indicadas para as crianças têm 

superado as metas estabelecidas, no entanto, apesar de a população infantil do 

Brasil está com uma boa cobertura dos esquemas vacinais profiláticos, não existe 

nenhuma análise que mensure se a cobertura vacinal orientada para crianças 

protege os indivíduos, de alguma forma, para o não desenvolvimento da forma 

clínica da leishmaniose visceral. 
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3.6 A EPIDEMIOLOGIA DA LV E HIV NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No Rio Grande do Norte (RN), a LV apresenta-se de forma endêmica, com 

periódicos ciclos epidêmicos e está dispersa em todas as regiões do Estado (23). 

Em 2014, a LV apresentou uma Incidência de 3,1 casos por 100.000 habitantes e 

uma taxa de letalidade de 5,8%. Semelhante ao restante do país a LV no Estado 

apresenta maior incidência em indivíduos do sexo masculino. Nos últimos anos, têm-

se observado uma mudança no perfil epidemiológico da LV Estado, com maior 

incidência entre adultos e crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS. Esse panorama 

coloca os indivíduos infectados pelo HIV, como importante grupo de risco para a 

infecção por L. infantum/chagasi (22). Sendo assim, é importante conhecer o elo 

epidemiológico da coinfecção LV/HIV-AIDS no RN. A infecção pelo HIV foi reportada 

pela primeira vez no Estado em 1983 e desde o início dos anos 1990 que casos de 

coinfecção LV/HIV-AIDS são notificados (56). Como perfil epidemiológico, sabe-se 

que no RN, o HIV é transmitido principalmente por via sexual. A infecção é 

prevalente em indivíduos adultos do sexo masculino, sendo esta também a 

população mais afetada atualmente pela infecção por L. infantum/chagasi. 

Semelhante a outras regiões do país, a dinâmica da dispersão do HIV-AIDS no 

Estado ocorreu em movimento inverso à dispersão da LV, saiu das regiões mais 

urbanizadas para as áreas rurais, enquanto que a LV saiu das áreas rurais para as 

áreas mais urbanizadas (56). 

Quanto ao perfil epidemiológico da LV no Estado, sua distribuição espacial é 

heterogênea, porém, concentra maior número de casos, nas áreas Urbanas e 

Periurbana dos municípios que possuem maior adensamento populacional. Tem no 

cão doméstico seu principal reservatório e o vetor Lu. longipalpis é encontrado em 

consideráveis índices de infestação em todas as regiões do Estado, de forma bem 

adaptada ao ambiente domiciliar e peridomiciliar, principalmente na presença de 

árvores frutíferas e animais domésticos(23). 

Semelhante as outras áreas de transmissão de LV no País, no RN a doença 

pode estar associada aos movimentos migratórios, ao tipo de cobertura vegetal, a 

infecção do reservatório canino, ao tipo de ciclo de transmissão, se urbano ou rural, 

a precipitação pluviométrica, a umidade relativa do ar, ao nível de antropofilia do 

vetor, como também, a fatores de origem sociais e econômicos (23). 
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É importante ressaltar que em inquéritos transversais humanos, com base em 

testes sorológicos Elisa e/ou hipersensibilidade tardia (DTH), realizados em regiões 

endêmicas do Estado, tem mostrado altas proporções de positividade humana sem 

relato de doença clínica, evidenciando que a maior parte das infecções por L 

infantum/chagasi permanecem assintomáticas (9). Porém, não está devidamente 

esclarecido se esses indivíduos assintomáticos possuem participação no ciclo de 

transmissão da LV.  
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4 MÉTODOS 

     4.1  DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo ecológico, com análise no espaço-tempo dos fatores 

sociais e ambientais associados com a Leishmaniose Visceral e com a coinfecção 

LV/HIV-AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 1990 a 2014. Para análise 

visual da taxa de incidência dos agravos adotou-se como escala espacial, o mapa 

constituído pelas 19 microrregiões definidas pelo IBGE, segundo critérios de 

homogeneização geográfica. Para tanto, foram construídos mapas temáticos, 

considerando no eixo do tempo, os períodos do estudo, que foram divididos em 5 

quinquênios: (1)1990 a 1994, (2)1995 a 1999, (3) 2000 a 2004, (4) 2005 a 2009 e (5) 

2010 a 2014.  

Ao mesmo tempo, buscou-se associação dos determinantes sociais e 

demográficos sincronizando as incidências dos agravos no tempo e espaço das 

microrregiões, considerando as variáveis dos censos 1991, 2000 e 2010. O período 

foi dividido em décadas tendo cada censo como seu marco inicial (1990-1999; 2000-

2009 e 2010-2014). Cientes da existência do fenômeno denominado falácia 

ecológica em que a precisão das estimativas depende da escala espacial adotada, 

quanto menor a escala menor o erro aleatório, decidiu-se estimar os modelos 

espaciais também em nível de municípios a fim de aferir os resultados. 

 

4.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Para análise do estudo foi definido como variáveis dependentes, a taxa de 

incidência de LV, de HIV/AIDS e da coinfecção LV/HIV-AIDS por 100.000 habitantes. 

Já as variáveis independentes foram definidas considerando três aspectos: 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. 

Nas variáveis de aspecto epidemiológico foi estudado: 1) Variação temporal 

da incidência de LV e sua associação com a dispersão do HIV-AIDS e da coinfecção 

LV/HIV-AIDS; 2) A distribuição espaço-temporal da incidência de LV em relação ao 

sexo; 3) Distribuição espaço temporal da incidência de LV em relação a faixas 

etárias: 0 a 4, 5 a 9, 10 a 19, 20 a 39 e acima de 40 anos; 4) Efeito do Estado 

Nutricional na incidência de LV em menores de 5 anos; 5) Efeito da cobertura vacinal 

de: BCG, Pólio, Sarampo e Hepatite B na incidência de LV em menores de 5 anos; 
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6) Correlação entre a incidência humana de LV e a presença de cães infectados por 

L. infantum/chagasi; 7) o efeito da taxa do vetor Lu. longipalpis  sobre a incidência 

da LV, considerando o período de 1992 a 2014. 

 Como variáveis de aspectos ambientais, foram analisados: 1) O efeito dos 

índices pluviométricos anuais registrados em milímetros (mm), na taxa do vetor Lu. 

longipalpis; 2) O efeito dos índices pluviométricos sobres a incidência de LV. 

 As variáveis de aspectos socioeconômicos foram analisadas considerando os 

censos de 1991, 2000 e 2010, em que se buscou a correlação da taxa de incidência 

de LV e HIV-AIDS com a taxa de analfabetismo, o nível de instrução e a renda da 

família. Também foram analisados os aspectos estruturais do domicílio, através de 

indicadores como, instalação sanitária, fornecimento contínuo de água, coleta de 

lixo, fossa séptica e esgotamento sanitário. Como indicador coletivo das 

microrregiões, analisou-se a limpeza pública, a taxa de urbanização e a densidade 

demográfica. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte (RN) que está 

localizado na Região Nordeste do Brasil. Seus pontos extremos são limitados pelos 

paralelos 4°49'53” e 6°58'57” de latitude sul e pelos meridianos de 34°58'03” e 

38°36'12” de longitude oeste. O Estado possui um território de 52.811,126 km², 

limita-se com o Estado do Ceará a Oeste, ao Sul com o Estado da Paraíba, e a 

Leste e ao Norte com o Oceano Atlântico. Sua população é de 3.408.510 habitantes, 

sendo que 77,8% residem em áreas urbanizadas (57). Sua altitude não ultrapassa 

300 metros acima do nível do mar. Possui vegetação diversificada, prevalecendo na 

região litorânea, os mangues, áreas remanescentes de floresta Atlântica e no Oeste 

do Estado, onde as temperaturas são elevadas e a incidência de chuvas é restrita, a 

cobertura vegetal predominante é a Caatinga. O clima tropical úmido é encontrado 

no litoral Leste do Estado, onde os índices pluviométricos são superiores a 1.000 

mm anuais e a temperatura média anual é de 20ºC. Porém, na maior parte do 

Estado prevalece o clima semiárido, principalmente onde os índices pluviométricos 

são inferiores a 800 mm anuais. Nessas áreas a temperatura média é de 27°C (57). 

O Rio Grande do Norte possui 90,6% do seu território localizado na região do 

“polígono das secas classificado pelo como o segundo Estado mais quente do 

Brasil, ficando atrás apenas do Estado do Piaui (57). 
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 Semelhante aos demais Estados da Região Nordeste do Brasil, o RN é 

afetado por sérios problemas sociais relacionados a pouca diversificação da 

agricultura e indústria, grandes latifundiários e concentração de renda. Apesar da 

melhoria na qualidade de vida observada nos últimos anos, o RN ainda apresenta os 

mais baixos indicadores socioeconômicos do país, principalmente nas áreas rurais 

(57). A agricultura tem apresentado crescimento com a expansão da fruticultura, 

destinada à exportação. Já a produção de camarões tem impulsionado a economia 

do Estado, no entanto tem causado sérios danos ao meio ambiente. As indústrias 

mais abundantes são as de extrativo mineral de petróleo, gás natural e sal marinho 

(Mossoró e Macau), têm promovido instalação de indústrias químicas e 

petroquímicas. Porém, os setores que tem se destacado de forma explosiva na 

economia do Estado é o da construção civil e a indústria do turismo (58).  

Politicamente o RN está dividido em 167 municípios, agrupados em oito 

Zonas homogêneas. Porém, considerando as diversidades regionais relacionadas a 

clima, relevo, hidrografia, densidade populacional e economia, o IBGE: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística agrupou os municípios em 19 Microrregiões 

Geográficas (57). Sendo assim, para efeito das análises desse estudo foram 

consideradas não só as microrregiões, como também, os municípios que as 

compõem, de acordo com lista anexa e a figura 01. 

 

 

Figura 1 - Divisão Geográfica das 19 Microrregiões do Rio Grande do Norte. 
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4.4  COLETA DE DADOS  

 

As informações em relação aos casos humanos da LV foram obtidas a partir 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da SESAP - 

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, considerando 

apenas os casos confirmados por município de residência. Vale ressaltar que no 

período de 1990 a 1994 as notificações dos casos eram registradas em fichas 

específicas. Do período de 1995 a 1999 foi utlizado a base de dados do Sinan – 

DOS. Do período de 2000 a 2005, foi utilizada a base de dados do Sinan Windows e 

do período de 2006 a 2014 foi utilizada a base de dados do Sinan Net. 

Para se obter o total dos casos de HIV/AIDS, foi realizado um linkage não 

probabilístico das informações dos bancos de dados do SINAN, com o Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM) e com o Sistema Logístico de Medicamentos 

(SICLOM). Foram consideradas como variáveis de cruzamento: nome e data de 

nascimento do paciente e nome da genitora. Em relação à coinfecção LV/HIV-AIDS, 

os dados foram obtidos a partir linkage não probabilístico do Banco da 

Leishmaniose Visceral do SINAN com o banco e HIV/AIDS, obtido pelo cruzamento 

já mencionado.  

  Os demais componentes da cadeia epidemiológica da leishmaniose visceral, 

como a taxa de infecção canina por L. infantum/chagasi e a taxa do vetor Lu. 

longipalpis foram obtidos a partir das informações do Programa de Vigilância e 

Controle das Leishmanioses da SESAP. Essas informações são consolidadas em 

planilhas que contêm: total de cães examinados e positivos para L. 

infantum/chagasi, por ano e município de ocorrência. Em relação ao vetor: total de 

espécimens capturadas por município, localidade, período, situação climática no 

período da captura, tipo e local de armadilha, espécies e gênero dos flebotomíneos 

coletados. Vale ressaltar que as informações referentes ao reservatório e ao vetor 

não são sistemáticas, dizem respeito apenas aos períodos em que ocorreram 

pesquisas nos municípios que compõem as microrregiões.  

  Quanto às informações referentes ao Estado Nutricional de menores de 5 

anos foram obtidas através do site do MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI). Através dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional - SISVAN, compilou-se relatórios do Estado Nutricional dos indivíduos 

acompanhados por período, referente à fase do ciclo da vida de crianças de 0 a 5 
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anos, considerando a relação peso/idade, no período de  2008 a 2014. Foi 

selecionado apenas esse período devido à disponibilidade das informações no 

SISVAN. 

  Em relação à cobertura vacinal de BCG, Pólio, Sarampo e Hepatite B, os 

dados foram coletados no Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações/SIPNI, da SESAP. O percentual de cobertura vacinal é calculado 

levando em consideração a população estimada da faixa etária e as doses dos 

imunobiológicos aplicados na população alvo, em cada município. Considerando a 

homogeneidade dos dados disponíveis, foram coletados informações do período de 

2000 a 2014.   

  Já em relação às variáveis censitárias, como: percentual de instrução, renda, 

instalação sanitária, oferta de água encanada, coleta de lixo, limpeza urbana, rede 

de esgotos e fossa séptica, foram considerados os dados apresentados nos censos 

de 1991, 2000 e 2010, no banco Sidra, do site do IBGE. 

  Os dados pluviométricos anuais dos municípios foram considerados os das 

informações publicadas no site da EMPARN – Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte. 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foram estabelecidos diferentes modelos para analisar as variáveis do estudo. 

Para melhor entendimento da metodologia e acompanhamento dos resultados, os 

modelos estatísticos foram numerados de 1 a 7. O padrão espaço temporal da 

incidência dos agravos, bem como de algumas variáveis de interesse, foram 

visualizados através de mapas temáticos na escala das microrregiões homogêneas 

do Estado construídos para cada quinquênio. A associação deste padrão com o 

conjunto das variáveis socioeconômicas, epidemiológicas e ambientais, e sua 

dependência espacial foi avaliada através do ajuste de modelos lineares espaciais 

autorregressivos mistos (Spatial Lag Model Autoregressive – SAR), com variáveis 

explicativas categorizadas que permitem capturar a estrutura de autocorrelação 

espacial através de um único parâmetro ρ (rho) adicionado ao modelo de regressão 

clássico através de um termo autorregressivo (59;60). Sua fórmula é expressa por:    

y =  ρW y + X beta + e (modelo 1) onde: y é o vetor de incidências por 100.000 hab 

observadas em nível das microrregiões, ρ(rho) mede a dependência espacial da 
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incidência y observada, W é a matriz de pesos que modela a estrutura espacial, X é 

a matriz de variáveis preditoras, beta é o vetor de coeficiente de regressão que 

avalia a associação entre y e X,  e finalmente e que representa o erro aleatório ou 

residual. A transformação Log foi aplicada na resposta para normalizar sua 

distribuição. Para a distribuição da incidência de LV nas microrregiões foi utilizado à 

média marginal, calculada a partir da estimação dos parâmetros do modelo e não 

dos valores brutos. 

Para avaliar o efeito diferencial do sexo e microrregiões sobre a variação 

temporal da Incidência da leishmaniose visceral no período de 1990 a 2014, foi 

ajustado um Modelo Linear Geral de acordo com a seguinte formula: 𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 +

𝛽2𝐼 𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝜃𝑖𝑀𝑅 𝑖 19 +  𝑒𝑟𝑟𝑜, (modelo 2). Onde a variável dependente é a 

incidência de LV (Yti) no ano t e na microrregião i; as variáveis independentes são o 

tempo (t), em anos, a variável indicador I (sexo), (1=masc e 0= fem) e o fator 

microrregião, MR (i|19). O coeficiente β1 mede o incremento médio anual da 

incidência, β2 mede o diferencial da incidência do sexo masculino em relação ao 

feminino e os coeficientes θi, i=1, 2, 3, ..., 18, medem o efeito diferencial da 

microrregião i em relação à microrregião referencial 19 (Litoral Sul). A microrregião 

Litoral Sul foi selecionada como referência comparativa por imposição do modelo 

estatístico. Os resultados obtidos indepedem da microrregião selecionada para 

comparação.   

Em relação ao estudo da temporalidade da incidência de LV de acordo com a 

faixa etária, foi analisado através da regressão linear temporal, de acordo com o 

seguinte modelo estatístico: 𝑧𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + erro (modelo 3); onde zt é a proporção 

de casos no ano t e β1 é o coeficiente angular da reta ajustada que define a 

tendência secular, o incremento (ou decremento) médio da incidência da LV para o 

ano seguinte. Se β1> 0, a tendência é crescente, se β1< 0, a tendência é 

decrescente e se β1 = 0, a série é estacionária. 

O estudo do Estado Nutricional partiu do princípio de que, para cada 

microrregião se dispunha da distribuição de frequência percentual de crianças cujo 

peso em relação à idade foi categorizado em muito baixo(p1), baixo(p2), 

adequado(p3) e elevado(p4). A partir daí, avaliou-se o Nível do Estado Nutricional 

construindo-se um índice de variação de peso entre -1 e 1 (-1, -1/3, 1/3, 1) e 

ponderando-se a proporção do peso, definiu-se  o índice do Estado Nutricional (IEN) 

= -1p1 –(1/3)p2 + (1/3)p3 +1 p4 (modelo 4). 
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Dessa forma, analisou-se a relação do índice definido com a incidência da LV 

dentro do grupo etário, nas 19 microrregiões do Estado, através da correlação de 

Spearman e do Diagrama de Dispersão, no período de 2008 a 2014.  

Para investigar o efeito da cobertura vacinal de BCG, Pólio, Sarampo e 

Hepatite B na incidência de LV em menores de 5 anos, foram ajustados modelos 

espaciais lineares (SAR) segundo a fórmula do modelo 1,em nível de microrregiões 

no período de 2000 a 2014. Sendo assim foi utilizado um modelo de regressão linear 

ajustado conforme definido pela fórmula: 𝑌𝑡𝑖 = β0 + β1𝑡 + β2𝑋𝑡𝑖 + θ𝑖𝑀𝑅 (𝑖 | 19) + 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, (modelo 5), onde a variável independente Xti foi a cobertura de vacinação na 

microrregião i durante o ano t. Foi considerado apenas esse período devido à 

homogeneidade dos dados referentes à cobertura das vacinas eleitas para análise. 

Desse modo, as informações foram distribuídas nos seguintes quinquênios: 3 

(2000/2004), 4 (2005/2009) e 5 (2010/2014).  

Já para o estudo da relação entre a incidência humana de LV com a infecção 

canina por L. infantum/chagasi foi realizado através do ajuste de um Modelo Linear 

Geral definido por uma fórmula similar ao modelo 2: 𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐹𝐶𝐴𝑂 +

𝜃𝑖𝑀𝑅 𝑖 19 +  𝑒𝑟𝑟𝑜 (modelo 6) (59). A variável dependente definida foi a log 

(ILV+0.5), referente à leishmaniose visceral humana. As variáveis independentes 

foram consideradas como sendo, o nível da infecção canina INFCAO e as demais já 

definidas no modelo 2. O nível de infecção canina foi definido como uma ponderação 

da proporção de cães infectados, usando-se pesos variando de zero a 100 em 

função do tamanho da amostra de cães examinados, para corrigir as distorções 

induzidas pelo tamanho da amostra e tomado o log para normalizar a variável 

resultante, da seguinte forma: 𝐼𝑁𝐹𝐶𝐴𝑂 = 𝑙𝑜𝑔  𝑃𝐸𝑆𝑂  100
𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
  , onde, 𝑃𝐸𝑆𝑂 =

 100
𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

max (𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 )
 . Esses modelos proporcionaram a análises da associação 

entre a leishmaniose visceral humana e a infecção canina por L.infantum/chagasi.  

Para análise da distribuição do vetor no espaço-tempo do estudo foi 

estabelecida a taxa de Lu. longilpalpis, construída  pela razão entre os espécimens 

coletados, tendo como divisor uma potencia de 10. Sendo assim, para calcular a 

taxa do vetor utilizou-se uma razão por 10 mil e não o valor absoluto dos 

espécimens observados. 
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Também foi analisada a variação temporal da infecção canina em relação a 

incidência humana nas microrregiões de maior endemicidade para LV, usando em 

cada uma delas um modelo de regressão temporal com correção de Newey-West 

sobre o erro-padrão do estimador tendo lag  5 na estrutura de autocorrelação. 

Para avaliar os fatores socioeconômicos e estruturais das Microrregiões e 

municípios na taxa de incidência de LV e de HIV-AIDS, foi utilizado o Modelo 

espacial autorregressivo misto (Spatial Autoregressive – SAR) (59). Os modelos 

foram aplicados com agregação espacial em nível de município e microrregiões do 

estado, de acordo com a fórmula: y = rho W y + X beta + e,(modelo 7) em que, rho 

mede a dependência espacial da incidência y observada, W é a matriz de pesos que 

modela a estrutura espacial; X é a variável predictora censitária, beta é o coeficiente 

de regressão que avalia a associação entre y e X, finalmente e representa o erro 

aleatório. Sendo assim, as variáveis socioeconômicas foram agrupadas em três 

fatores. No Fator 1, denominado educação e renda, foram incluídas as variáveis, 

percentual de indivíduos sem instrução e com renda < 0,5 salário mínimo. Fator 2, 

denominado saneamento, foi composto pelas variáveis percentual de domicílios com 

água ligada à rede geral e domicílios com banheiro. No Fator 3, relativo a condições 

sanitárias e coleta de lixo, foram incluídas as variáveis de percentual de domicílios 

com fossa séptica e com coleta de lixo em caçamba. Duas foram as hipóteses nulas 

e se referiram aos dois coeficientes: um testou a associação espacial (ρ = 0) e a 

outra admitiu não existir efeito do fator sobre a Ti (βl = 0). 

Os softwares utilizados nas analise foram: Microsoft® Excel 2013 na 

construção dos bancos de dados, Stata versão 7.0 na estimativa de modelos 

lineares (modelos 1 a 7), Quantum Gis versão 2.12 na construção dos mapas e 

pacote R System versão 3.2.2 na construção dos modelos lineares autorregressivos 

mistos. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi avaliado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o protocolo do CAAE de nº 

12584513.1.0000.5537. 
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5 RESULTADOS 

 
5.1 PADRÕES EPIDEMIOLÓGICOS E ESPACIAIS RELACIONADOS À 

LEISHMANIOSE VISCERALNO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

  O estado do Rio Grande do Norte confirmou no período de 1990 a 2014 

3.252 casos de LV humana, com incidência média de 4,6 casos por 100 mil 

habitantes. No mesmo período foram notificados 210 óbitos, tendo como causa 

básica leishmaniose visceral, gerando uma taxa de letalidade média no período de 

6,4%. Nos quinquênios 1, 2 e 3 a letalidade por LV apresentou-se de forma 

proporcional a incidência. No entanto, nos quinquênios 3 e 4, observou-se incidência 

reduzida e alta letalidade, figura 2. 

 

Figura 2: Incidência e letalidade por LV no Rio Grande do Norte, no período de 1990 
a 2014, considerando os 5 quinquênios do estudo. 
 

  Ao mesmo tempo foram confirmados 5.777 casos de HIV-AIDS, gerando 

uma incidência média no período de 1990 a 2014 de 8,1 casos por 100 mil 

habitantes. No mesmo período foram confirmados 113 casos de coinfecção LV/HIV-

AIDS. Ao longo do estudo a coinfecção LV/HIV-AIDS apresentou-se de forma 

ascendente, gerando uma incidência média de 0,14 casos por 100 mil habitantes, 

como mostra a figura 3. No entanto, no último quinquênio do estudo, 15,8% dos 

casos de LV também estavam infectados com HIV.  
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Figura 3: Incidência de LV, HIV-AIDS e coinfecção LV/HIV no Rio Grande do Norte, 
no período de 1990 a 2014, considerando os 5 quinquênios do estudo. 
 

  A leishmaniose visceral se instalou no Estado de forma endêmica desde os 

anos 1980, enquanto o HIV-AIDS nos anos 1990. Porém, analisando suas 

incidências considerando o espaço-tempo definido no estudo, observou-se que 

desde o quinquênio 1, a incidência da LV se encontrava bem definida nas 

microrregiões de Natal, Macaíba e Litoral Norte. A partir do quinquênio 3 se 

dispersou para as microrregiões mais internas do Estado, se estabelecendo no 

quinquênio 5 nas microrregiões de Mossoró e Açu, mas mantendo sua 

endemicidade crônica nas microrregiões litorâneas e próximas a estas, como mostra 

a figura 4. A partir dessas Microrregiões, se estabeleceu uma rota nas áreas de 

transmissão, partindo em direção a Microrregião do Seridó Oriental (Modelo 1).  
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Figura 4: Distribuição espaço-temporal da incidência/100.000 hab. de LV nas 
Microrregiões no Rio Grande do Norte, no período de a 2014, considerando os 5 
quinquênios do estudo.  

 

De acordo com o ajustamento do modelo (2), observou-se também que a 

variação temporal da incidência de LV sofre um decremento anual médio de 0,132 

para cada ano (β1=-0,135, p<0,0001). Na figura 5 pode-se comprovar a redução 

dessa incidência ao longo do tempo do estudo. Ao mesmo tempo, comprovou-se a 

predominância da LV em indivíduos do sexo masculino, com diferença média anual 

da incidência de 2,498 casos/100.000 hab. (p<0,0001) em relação ao sexo feminino.  

 

LV - Incidência /100.000 hab. 
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Figura 5: Tendência temporal da incidência de LV por 100.000 hab. no Rio Grande 
do Norte segundo o sexo, no período de 1990 a 2014. 

 

Já o ajustamento do modelo 2 mostrou a existência de diferenças 

significativas no nível médio das incidências entre as microrregiões. Tomando-se 

como referência a microrregião Litoral Sul (19), observa-se vários θi 

significativamente negativos, como o da Chapada do Apodi (θi =-2,405; p=0,018) e 

da microrregião do Médio Oeste (θi =-3,116; p=0,002), entre outras. Usando os 

mesmos parâmetros observou-se, também, microrregiões com um diferencial 

significativamente positivo como a do Litoral Norte (θi=5,983; p<0,0001) e de 

Macaíba (θi=6,256; p<0,0001), mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1: Efeito do tempo, sexo e Microrregião sobre a incidência de LV no 
RN no período 1990 a 2014. 

 

Predictores 

Estimativa dos 

parâmetros β e θ 
Erro 

padrão 
P 

Densidade 

média hab./Km
2
 

Intercept (β0) 275,597 45,517 <0,0001 - 

Year (β1) -0,135 0,023 <0,0001 - 

[Sex=Male] (β2) 2.498 0,328 <0,0001 - 

Microrregions     

1- Mossoró (θ1) 0,427 1,011 0,673 340,8 

2- Chapada do Apodi (θ2) -2,405 1,011 0,018 85,4 

3- Médio Oeste (θ3) -3,116 1,011 0,002 65,0 

4- Vale do Açu (θ4) -1,265 1,011 0,211 133,3 

5- Serra de São Miguel (θ5) 0,260 1,011 0,797 302,0 

6- Pau dos Ferros (θ6) -1,289 1,011 0,202 208,2 

7 – Umarizal (θ7) -2,743 1,011 0,007 196,9 

8- Macau (θ8) -3,197 1,011 0,002 124,9 

9- Angicos (θ9) -1,927 1,011 0,057 61,7 

10 - Serra de Santana (θ10) -3,417 1,011 0,001 97,5 

11 – Seridó Ocidental (θ11) -3,761 1,011 0,000 146,7 

12 - Seridó Oriental (θ12) -2,840 1,011 0,005 151,4 

13 - Baixa Verde (θ13) 1,608 1,011 0,112 149,1 

14 – Borborema Potiguar (θ14) -0,666 1,011 0,510 160,7 

15-  Agreste Potiguar (θ15) -0,846 1,011 0,403 296,4 

16 - Litoral Norte (θ16) 5,983 1,011 0,000 145,5 

17 – Macaíba (θ17) 6,256 1,011 0,000 586,4 

18 - Natal e (θ18) 0,950 1,011 0,347 10202,9 

Model (1): 𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝐼 𝑆𝑒𝑥 + 𝜃𝑖𝑀𝑅 𝑖 19 +  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  

Reference: 19 –Litoral Sul (Densidade  415.5)  

  

  Ainda em relação à distribuição da incidência da LV no espaço do estudo, 

comprovou-se claramente que os indivíduos do sexo masculino é quem mais 

contribuem para o crescimento dessa incidência, principalmente nas microrregiões 

de maior incidência, como Grande Natal e Litoral Norte, como mostra a figura 6.  
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Figura 6: Variação da média marginal estimada da leishmaniose visceral nas 
microrregiões do Rio Grande do Norte, de acordo com o sexo, no período de 1990 a 
2014. 

 

Já em relação à incidência da LV de acordo com as faixas etárias definidas no 

estudo, observou-se alterações ao longo do período estudado. Através de modelos 

de regressão linear temporal simples, ajustado para cada faixa etária, verificou-se 

que nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos, as estimativas do coeficiente 

do tempo são significativamente negativas, evidenciando uma tendência de 

decrescimento na incidência da LV (p<0,001), com uma redução anual média de       

-0.0117 e -0.0042 respectivamente. Na faixa etária de 10 a 19 anos, a estimativa 

não difere significativamente de zero (β1=-0,0016; p=0,1320), portanto, a incidência 

da doença apresenta estabilidade. Porém, na faixa etária de 20 a 39 e de 40 anos e 

+, observa-se crescimento na incidência da LV (p<0,001), tendo em vista a 

significância positiva da estimativa β1, que evidencia aumento anual médio da 

incidência de 0,0071 e 0,0105 /100.00 habitantes, como mostra a tabela 2.  

 

 

,000 5,000 10,000 15,000

Serra de Santana

Seridó Ociden

Macau

Médio Oeste

Seridó Orient

Chap.do Apodi

Umarizal

Angicos

Pau Ferros

Vale do Açu

Agreste

Borborema

Serra S. Miguel

Litoral Sul

Mossoró

Natal

Baixa Verde

Litoral Norte

Macaíba

LV - Incidencia Média  Marginal Estimada /100.000 hab

M
ic

ro
rr

e
g

iõ
e

s

Mas

Fem



49 
 

 

 

 

 

Tabela 2: Modelos de regressão linear simples temporal da proporção de 
casos LV no Rio Grande do Norte, segundo a faixa etária, no período de 1990 
a 2014. 

Faixa Etária 
𝛽 0(intercepto) 𝛽 1(𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) 

R2 
Estimativa P Estimativa P 

0 a 4 anos 0,5267 <0,0001 -0,0117 <0,0001 0,6564 

5 a 9 anos 0,1829 <0,0001 -0,0042 0,0001 0,4740 

10 a 19 anos 0,1470 <0,0001 -0,0016 0,1320 0,0376 

20 a 39 anos 0,1385 <0,0001 0,0071 <0,0001 0,5636 

40 ou + anos 0,0049 0,7400 0,0105 <0,0001 0,8309 

   

  A representação gráfica da variação temporal da incidência de LV 

considerando a idade média dos casos mostrou ao longo tempo, um considerável 

crescimento na média de idade dos indivíduos afetados pela LV. De 1990 até o ano 

2000, a idade média dos casos de LV era de 12,9 anos. De 2001 a 2014 a idade 

média passou para 21,7 anos, como mostra a figura 7.  

 

 

 

Figura 7: Distribuição temporal da média de idade dos casos de LV no Rio Grande 
do Norte, no período de 1990 a 2014. 
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  Considerando a redução na incidência de LV em menores de 4 anos, 

buscou-se a correlação da incidência nessa faixa etária com o Estado Nutricional. A 

análise não mostrou correlação significativa negativa, mas sim uma tendência      

(β2= - 141.76; p=0.1136), em que à medida que o Estado Nutricional aumenta, se 

reduz a incidência da LV, como mostra a figura 6.  

 

Figura 8: Correlação do Estado Nutricional na redução da incidência média da LV 
em crianças menores de 5 anos, no Rio Grande do Norte no período de 2008 a 
2014. 
 
  O fenômeno foi espacializado nas 19 Microrregiões do Estado, nos biênios 

2008/2009 e 2013/2014, onde a leitura pode ser feita confrontando-se, em linhas, os 

pares de mapas (LV versus IEN – Índice do Estado Nutricional) e comparando-se a 

intensidade da tonalidade das Microrregiões da figura 9. Quanto maior a intensidade 

da cor, maior o valor da variável. Na comparação da primeira linha, construídos no 

biênio 2008/2009, em relação à segunda, referente ao biênio 2013/2014, observou-

se que ocorre melhora no Índice do Estado Nutricional paralelo a redução espacial 

na incidência de LV. No entanto, a relação não se mostra perfeita, principalmente 

nas microrregiões litorâneas. Com essa análise pode-se inferir que as causas da 

variação na incidência espacial da LV, são multifatoriais não sendo, portanto, o 

Índice do Estado Nutricional o único fator atuante.  
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Figura 9: Efeito do aumento do Estatus Nutricional (EN) na redução da 
incidência de LV em crianças menores de 5 anos, Rio Grande do Norte, nos 
biênios 2008-2009 e 2013-2014.  
 

Ainda em relação à redução da incidência de LV em crianças, a correlação 

entre a redução dessa incidência e os índices de cobertura das vacinas: BCG, Pólio, 

Sarampo e Hepatite B é que a incidência de LV decresce de forma inversamente 

proporcional ao aumento da cobertura vacinal. Sendo assim, a cobertura das 

vacinas BCG (β=-0,8701; p<0,0001), Pólio (β=-1,7720; p=0,0036) e Sarampo (β= -

1,8222; p=0,0276) tiveram efeito significativo na redução da incidência de LV em 

menores de 5 anos, como mostra a figura 10. 
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LV – Incidência /100.000 hab. 

Estado Nutricional 

 Estado Nutricional 



52 
 

 

 

 

Figura 10: Associação da cobertura vacinal com a redução da incidência de LV em 
menores de 5 anos do Rio Grande do Norte no período de 2000 a 2014. 
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Em relação ao impacto da infecção canina por L. infantum/chagasi, na 
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Figura 11: Distribuição temporal da incidência humana de LV em relação à infecção 
canina por L. infantum/chagasi no Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2014. 
 

A associação acima mostrada foi particularmente detectada nas Microrregiões 

mais endêmicas do Estado, que são as de Mossoró, Macaíba e Grande Natal. 

Nessas Microrregiões, se observou que à medida que a infecção canina se reduz a 

incidência humana de LV também decresce. A tabela 3 mostra a associação entre a 

infecção canina por L. infantum/chagasi e a leishmaniose visceral humana nas 

microrregiões mais endêmicas do Estado. 
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log y+ 0,5.    LVH: Leishmaniose Visceral Humana 

          LVC: Leishmaniose Visceral Canina  
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Tabela 3: Associação estimada entre infecções humana e canina 
nas três microrregiões mais endêmicas do Rio Grande do Norte, no 
período de 1999 a 2014. 

Microrregião 
Média 

Beta (β) 
Erro 

Padrão 
P 

LVH LVC* 

Mossoró 1,9200 4,3676 0,1549 0,0552 0,014 

Macaíba 1,7321 3,4173 0,8748 0,3983 0,045 

Natal 1,1661 4,9358 0,2486 0,1085 0,038 
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mostrou um decremento anual de 0,038 na incidência humana de LVH em relação à 

infecção canina (p<0,0001). Ao mesmo tempo, a taxa de infecção canina teve um 

incremento anual em relação a LVH de 0,177 (p<0,0001). A análise também mostrou 

algumas diferenças significativas em relação às microrregiões. Por exemplo, 

tomando como referência a microrregião Litoral Sul, percebe-se que as 

Microrregiões de Macau e Seridó Ocidental têm diferencial negativos (θ i=-0,668; 

p=0,026) e (θi=-0,998; p=0,001), respectivamente, enquanto o Litoral Norte tem 

diferencial significativamente positivo (θi=0,914; p=0,003), isto significa que a 

associação entre a infecção canina e a incidência de LV não segue um padrão de 

homogeneidade nas 19 microrregiões do Estado, como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4: Efeito do tempo, infecção canina e microrregião sobre a 
incidência de LV no RN, 1990 a 2014.  Ajuste do Modelo (6) 

(Predictores) 
Microrregiões 

Estimativas dos 
parâmetros β e θ 

Erro padrão 

 

P 

Intercepto 77,006 21,146 <0,0001 

Mossoró 0,511 0,317 0,109 

Chapada do Apodi -0,057 0,302 0,849 

Médio Oeste -0,436 0,305 0,154 

Vale do Açu 0,250 0,297 0,401 

Serra de São _Miguel 0,361 0,300 0,230 

Pau dos Ferros 0,277 0,299 0,355 

Umarizal -0,523 0,303 0,085 

Macau -0,688 0,308 0,026 

Angicos -0,132 0,300 0,661 

Serra de Santana -0,494 0,305 0,107 

Seridó Ocidental -0,998 0,299 0,001 

Seridó Oriental -0,461 0,298 0,123 

Baixa Verde 0,442 0,298 0,138 

Borborema Potiguar 0,047 0,298 0,874 

Agreste Potiguar -0,138 0,300 0,645 

Litoral Norte 0,914 0,302 0,003 

Macaíba 0,491 0,305 0,108 

Grande Natal -0,344 0,328 0,295 

ANO -0,038 0,011 <0,0001 

LOG. INFEC CANINA 0,177 0,046 <0,0001 

(*) Microrregião de referência: Litoral Sul  
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5.3 FATORES ESPACIAIS E AMBIENTAIS RELACIONADOS À LEISHMANIOSE 
VISCERALNO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Um importante aspecto ambiental comprovado no estudo diz respeito à 

influência do índice pluviométrico na dinâmica da taxa do vetor Lu. longipalpis. A 

proporcionalidade geral da influência do índice pluviométrico na infestação do vetor 

é comprovada pelo diagrama de dispersão da figura 12, que apresenta um R2 linear 

igual a 0,58 e p<0,0001, evidenciando que a infestação por Lu. longipalpis cresce 

proporcionalmente ao aumento do índice pluviométrico.  

 

Figura 12: Variação proporcional do índice pluviométrico e sua relação com a taxa 
do vetor Lu. longipalpis no Rio Grande do Norte, no período de 1999 a 2014.  

 

No entanto, quando os índices pluviométricos são distribuídos por 

microrregiões, observa-se que eles não se distribuem de forma proporcional aos 

níveis de infestação do vetor Lu. longipalpis. A proporcionalidade é mais evidente 

nas Microrregiões litorâneas ou próximas a estas, que acumulam maiores 

precipitações de chuvas como é o caso da Grande Natal, do Litoral Sul, de Macaíba 

e do Litoral Norte. Porém, em outras, como exemplo, a microrregião de Mossoró, 

observa-se um comportamento diferenciado, onde apesar do baixo índice 

pluviométrico a infestação de Lu. longipalpis é elevada, como mostra a figura 13. 
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Figura 13: Distribuição dos índices pluviométricos e sua relação com a taxa do vetor 
Lu. longipalpis por microrregião do Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2014. 
 

  Já em relação à influência do índice pluviométrico na incidência da LV, a 

análise mostrou no geral uma proporcionalidade que é comprovada pelo diagrama 

de dispersão da figura 14, que apresenta um R2 linear igual a 0,38 e p<0,0001, 

evidenciando que o aumento do índice pluviométrico influencia no aumento da 

incidência de LV. De forma que, para cada 100 mm de chuvas adicionais no ano, 

existe uma tendência no crescimento da incidência de LV de 0,6/100.000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Variação proporcional do índice pluviométrico e sua relação com a 
incidência de LV no Rio Grande do Norte, no período de 1990 a 2014. 
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No entanto, quando os índices pluviométricos são distribuídos nas 

microrregiões e comparados com a média da incidência de LV, observa-se uma 

tendência proporcional heterogênea entre as microrregiões, como mostra a figura 

15. Sendo assim, pode-se afirmar que em microrregiões específicas, outros fatores 

além da pluviometria estão envolvidos na incidência de LV.   

 

Figura 15: Variação da incidência de LV e sua relação com o índice pluviométrico de 
acordo com as Microrregiões, no Rio Grande do Norte no período de 1990 a 2014. 

 

Ao mesmo tempo, analisou-se a correlação entre a incidência humana de LV 

e a taxa do vetor Lu. longipalpis e observou-se uma correlação proporcional, com um 

R2 linear igual a 0,438 e p=0,002, de acordo com o diagrama da figura 16. Sendo 

assim, pode-se afirmar que a taxa do vetor Lu. longipalpis está positivamente 

associada com à incidência humana de LV. 
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Figura 16: Variação proporcional entre a incidência de LV e sua relação com a taxa 
do vetor Lu. longipalpis no Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2014. 
 

No entanto, quando se distribui nas microrregiões a relação da incidência de 

LV com a taxa do vetor Lu. longipalpis, observa-se que, com algumas exceções, na 

maioria das microrregiões, a incidência de LV se reduz de forma proporcional a taxa 

do vetor Lu longipalpis. O diferencial na taxa do vetor na microrregião de Natal, 

deve-se ao monitoramento entomológico sistemático realizado anualmente nas 

áreas de maior transmissão de LV; enquanto nas outras microrregiões, as coletas 

entomológicas são realizadas de forma esporádica e não sistematizada, figura 17.  

  

 

Figura 17: Distribuição por microrregião da incidência média de LV e sua relação 
com a taxa do vetor Lu longipalpis no Rio Grande do Norte, no período de 1999 a 
2014. 
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  Sendo assim, no contexto ambiental, se comprovou uma correlação em 

cadeia, em que a pluviometria exerce efeito na infestação do vetor Lu. longipalpis e 

na incidência da LV. Dessa maneira, se observou uma tendência significativa 

crescente na variação do nível da incidência em função do crescimento dos índices 

pluviométricos nas Microrregiões, explicando 38%, de sua variação.  

 

5.4 DETERMINANTES SOCIOCONÔMICOS E SUA INFLUÊNCIA NA INCIDÊNCIA 
DA LV NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

A análise espaço-temporal dos determinantes socioeconômicos, 

considerando o censo de 2000 e 2010, não mostrou associação significativa entre a 

incidência da LV e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM das 

microrregiões, nem individualmente por município. Sendo assim, se analisou outros 

indicadores sociais e de qualidade de vida que pudessem apresentar efeito na 

incidência da LV, mostrados na tabela 5.  Esta análise foi feita a partir de ajustes do 

modelo 1 SAR descrito na metodologia.  Duas variáveis disponíveis no censo de 

1991, como o percentual de indivíduos sem instrução e o percentual de Indivíduos 

com Renda < 0.5 salário mínimo não mostraram associação significativa com a 

incidência de LV. No entanto, considerando o censo do ano 2000 a variável 

referente ao percentual de domicílios com lixo coletado por caçamba (Beta= -0,1684; 

p=0,0116) apresentou associação negativa com a incidência da LV, ou seja, regiões 

com baixa cobertura de coleta de lixo apresentaram maior incidência da doença. Já 

em relação ao percentual de domicílios com banheiro de uso exclusivo (Beta= 

0,0545; p= 0,0071) a análise mostrou associação positiva, indicando que regiões 

com boas coberturas desse indicador, apresentaram alta incidência de LV. 

Considerando o censo 2010, estas duas variáveis tiveram resposta semelhante ao 

censo 2000. 

Também no censo 2010 se analisou a variável referente ao percentual de 

domicílios com água ligada na rede geral e observou-se uma associação positiva 

com a incidência de LV, (Beta= 0,0364; p= 0,0400), significando que regiões com 

boa cobertura desse indicador as incidências da doença eram maiores. Em suma, 

nenhuma das outras variáveis mostrou autocorrelação espacial significativamente 

positiva, pois, todas mostraram um R2 ≥0,7, ou seja, no mínimo, 70% da variação 
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espacial observada na incidência de LV é explicada pela variação desses 

indicadores, como mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5: Associação da incidência de LV com variáveis dos censos 2000 e 
2010  (*)/ Microrregião. 

Nº 
Beta p rho P R

2
 Censo Predictor 

(Variáveis) 

1 -0,1684 0,0116 0,2894 0,2600 0,73 2000 % domicílios com lixo 

 coletado por caçamba 

2 0,0364 0,0400 -0,7753 0,1881 0,70 2010 % domicílios com água  

ligada na rede geral    

3 -0,0341 0,0153 -0,9091 0,0057 0,73 2010 % domicílios com lixo  

Coletado por caçamba 

4 0,0545 0,0071 -0,7346 0,0217 0,72 2010 % domicílios com banheiro  

de uso exclusivo 

 Resposta y=log (0.5 + Incid_LV) 

É importante salientar que não foi observado associação de óbito por LV com 

as variáveis socioeconômicas, porém os óbitos crescem proporcionalmente ao 

crescimento da incidência da doença: (Beta=0,0331; p=0,0146; rho=0,2989 com 

p=0,3055 e R2=0,41).  

 

5.5 PADRÕES ESPACIAIS E EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS À INFECÇÃO 
POR HIV/AIDS E COINFECÇÃO LV-HIV/AIDS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
 

  A análise espaço-tempo do estudo mostrou o crescimento da infecção por 

HIV/AIDS ocorrido nos últimos anos no Estado, chegando ao quinquênio 5 com mais 

de 2 mil casos confirmados. Nesse contexto, observou-se na distribuição da 

incidência do agravo, que ele se dispersou no espaço do estudo de forma 

desordenada. Porém, desde o quinquênio 1, tinha na Região da Grande Natal uma 

área em comum com a transmissão de LV. Nos quinquênios seguintes, à medida 

que as duas infecções se dispersaram, criaram outras áreas de sobreposição com 

fortes pontos de intercessão, em diferentes regiões do Estado como mostram às 

figuras 4 e 18. (Modelo estatístico 1). 
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Figura 18: Distribuição espaço-temporal da incidência de HIV-AIDS/100.000 hab.  
nas Microrregiões do Rio Grande do Norte, no período de 1990 a 2014, 
considerando os 5 quinquênios do estudo.  

    

  No mesmo espaço-tempo, observou-se que o crescimento das áreas 

endêmicas para LV e HIV-AIDS favoreceu a instalação da coinfecção LV/HIV-AIDS, 

que ocorre no Estado desde os anos 1990, com registro de casos nas microrregiões 

da Grande Natal, Mossoró, Borborema Potiguar e Seridó Ocidental. Porém, a partir 

do quinquênio 4 do estudo, a coinfecção aumentou em nível de dispersão, 

estabelecendo fortes áreas de ocorrência, principalmente nas Microrregiões de 

Mossoró, Seridó Ocidental, Macaíba e Grande Natal, como mostram as figuras 3 e 

19.(Modelo estatístico 1). 

HIV-AIDS – Incidência /100.000 hab. 



62 
 

 

 

 

Figura 19: Distribuição espaço-temporal da incidência da coinfecção LV/HIV-AIDS 
nas Microrregiões do Rio Grande do Norte, no período de 1990 a 2014, 
considerando os 5 quinquênios do estudo.  

 

Esse panorama epidemiológico mostrou que a dinâmica da dispersão da LV e 

do HIV foi determinante para a formação de áreas de sobreposição das doenças, e 

contribuiu para o aumento da incidência da coinfecção LV/HIV-AIDS. No entanto, o 

estudo não mostrou que a incidência da LV promoveu efeito no crescimento da 

incidência de HIV-AIDS, tampouco o contrário. Porém, mostrou que a incidência da 

coinfecção sofreu influência da incidência da LV e do HIV-AIDS, como mostra a 

Tabela 6. Observou-se que no quinquênio 1 a presença de HIV contribuiu 

significativamente para o crescimento da coinfecção (𝛽 2 = 0,02522; p=0,0006). Já no 

quinquênio 5 foi a incidência da LV que contribuiu significativamente para o 

crescimento da coinfecção LV/HIV(𝛽 1 = 0,0778; p=0,0094). Ao mesmo tempo, não 

foi observada a existência de dependência espacial forte entre as incidências de LV 

e HIV, em nível de microrregiões, pois, todos os p-valores são maiores que 0,1. 

 

LV/HIV-AIDS – Incidência /100.000 hab. 
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Tabela 6: Modelo de Regressão linear espacial (*) da incidência da 
coinfecção LV/HIV-AIDS em relação à presença simultânea das duas 
doenças nos cinco quinquênios do estudo. 
 

Quinquênio 

Parâmetro do modelo Correlação espacial 

𝜷 𝟏 -  LV p 𝜷 𝟐 - HIV p 𝝆  p 

1 -0,0014   0,3699 0,02522 0,0006 0,04221 0,8999 

2 0,00009 0,9748 0,0123 0,0511
(*) 

0,1284 0,7034 

3 0,0001 0,9722 0,0075 0,1141 -0,1703 0,6099 

4 0,01526 0,1391 0,0028 0,6596 -0,2403 0,4472 

5 0,0778 0,0094 0,0138 0,0796
(*) 

-0,1621 0,6099 

 (*)Modelo  y = ρW y +  β1LV+β2HIV  + e (y= incidência de co-infecção, W=matriz prox). 

 

Quando se distribuiu nas 19 microrregiões as incidências médias de LV, HIV-

AIDS e da coinfecção LV/ HIV-AIDS, se observou nas microrregiões de Macaíba, 

Serra de São Miguel, Baixa Verde e Litoral Norte que o crescimento da incidência de 

LV, contribuiu para o crescimento da incidência da coinfecção LV/HIV-AIDS. Já nas 

Microrregiões da Borborema e Agreste Potiguar, do Litoral Sul, da Grande Natal, de 

Mossoró, do Vale do Açu, do Seridó Oriental e do Seridó Ocidental o crescimento da 

incidência do HIV é que contribuiu para o crescimento da coinfecção LV-HIV-AIDS, 

como mostra a Figura 20. Essa dinâmica epidemiológica mostra que as infecções 

caminham em formatos diferentes, porém em algum momento elas podem se cruzar 

no espaço e desencadear a coinfecção LV/HIV-AIDS. 
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Figura 20: Distribuição nas microrregiões das incidências média de LV, HIV e 
da coinfecção LV/HIV-AIDS, no Rio Grande do Norte, no período de 1990 a 
2014. 

  

5.6 DETERMINANTES SOCIOECONÔMICOS E SUA INFLUÊNCIA NA 
INCIDÊNCIA DE HIV-AIDS. 

 

A análise da associação da incidência de HIV-AIDS com as variáveis 

socioeconômicas, considerando 18 indicadores distribuídos nos censos de 1991, 

2000 e 2010 é mostrada na tabela 7. Nela destacou-se por (↓) aqueles indicadores 

cujo aumento indica impacto negativo na microrregião em relação à incidência de 

HIV-AIDS e por (↑), aqueles que indicadores que indicam impacto positivo na 

incidência do HIV-AIDS. 

Na análise dos indicadores selecionados, constatou-se na quase totalidade, 

nos três censos analisados, que existe uma inversão no sentido da associação, ou 

seja, um Beta negativo aponta que o indicador correspondente impacta de forma 

inversamente proporcional na incidência do HIV-AIDS. De forma contrária, um Beta 

positivo aponta que o indicador impacta de forma diretamente proporcional na 

incidência de HIV-AIDS, salvo raras exceções, como mostra a tabela 7. Dessa 

maneira, considerando o censo 1991 e 2000, observou-se que a incidência de HIV-

AIDS era maior em microrregiões com bons indicadores no que se refere ao 

percentual de indivíduos com instrução e com renda superior a 0,5 salários mínimos. 
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Tabela 7: Associação da incidência de HIV com variáveis sociais dos censos 1991, 
2000 e 2010 (*)- Microrregiões. 

Nº Beta p (Rho) 
Dependência 

espacial 

p R
2
 Censo Predictor 

 (variáveis) 

1 -0,0445 0,0229 -0,1609 0,6350 0,17 1991 % Indivíduos sem 
instrução (↓) 

2 -0,1130 0,0003 -0,2532 0,4220 0,41 1991 % Indivíduos com 
renda < 0.5 sal, min. (↓) 

3 0,0431 <0,0001 -0,0247 0,9058 0,87 2000 % domicílios com água 
ligada na rede geral(↑) 

4 0,0358 0,0005 0,1152 0,6368 0,81 2000 % domicílios com lixo 
coletado caçamba (↓) 

5 0,0356 0,0002 0,0243 0,9180 0,82 2000 % domicílios com lixo  
coletado serviço limpeza(↑) 

6 0,0407 0,0007 0,1702 0,4932 0,80 2000 % domicílios com fossa  
séptica (↑) 

7 -0,0677 <0,0001 0,1555 0,4583 0,87 2000 % Indivíduos com renda 
< 1sal, min. (↓) 

8 0,1287 0,0071 -0,0501 0,8442 0,77 2000 % Indivíduos com renda 
entre1 e 2 sal. Min. (↓) 

9 -0,0442 0,0349 0,1042 0,7012 0,74 2000 % Indivíduos sem 
 instrução (↓) 

10 -0,1183 0,0004 -0,2281 0,3643 0,81 2000 % Indivíduos com 1 a 5 anos 
 de instrução (↓) 

11 0,0333 0,0538 0,1849 0,4993 0,91 2010 % domicílios com água 
 ligada na rede geral(↑) 

12 0,0270 0,0130 0,1158 0,6330 0,92 2010 % domicílios com lixo 
coletado (↑) 

13 0,0139 0,0587 0,0226 0,9267 0,91 2010 % domicílios com lixo 
coletado serviço limpeza (↑) 

14 0,0418 0,0341 0,1510 0,5622 0,91 2010 % domicílios com banheiro  
uso exclusivo (↑) 

15 -0,0527 0,0004 0,1763 0,4324 0,94 2010 % Indivíduos com  
renda < 1sal, min. (↓) 

16 0,0875 0,0083 0,1510 0,5354 0,92 2010 % Indivíduos com renda 
entre 1 e 2 sal. Min. (↓) 

17 0,0648 0,0056 0,1764 0,4705 0,92 2010 Taxa de alfabetização (↑) 

18 0,0007 0,0034 0,0814 0,7204 0,93 2010 Densidade demográfica (↑) 

Respostay=log(0.5 + Incid_HIV) 

Ainda de acordo com o censo 2000, observou-se que a incidência de HIV-

AIDS era maior em microrregiões com bons indicadores de percentuais de domicílios 

com lixo coletado, com serviço de limpeza, com fossa séptica e com fornecimento 

contínuo de água. As associações também se mantiveram no censo 2010. Nesse 

censo, comprovou-se que a incidência de HIV-AIDS era maior em microrregiões com 

alta taxa de alfabetização e densidade demográfica. 
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Para melhor visualização dessa análise, tomou-se como referência o censo 

2000 e foram selecionados para espacialização os indicadores de renda, de 

percentual de domicílios com fornecimento de água ligado à rede geral e com fossa 

séptica, como mostra a figura 21. O primeiro mapa no lado esquerdo da figura 

apresenta em gradiente à incidência por HIV-AIDS/100.000 hab nas microrregiões 

do Estado. Os demais apresentam as estruturais censitárias que devem ser 

comparadas com o primeiro mapa. 

 

Figura 21: Distribuição espacial da incidência de HIV-AIDS nas microrregiões do Rio 
Grande do Norte e sua comparação com variáveis estruturais censitárias do censo 
2000. 

Em relação à variável renda, a análise espacial mostrou que microrregiões 

com maiores incidências de HIV/AIDS possuem maior percentual de indivíduos que 

ganham acima de 1 salário mínimo. Ao mesmo tempo, as maiores incidências de 

HIV/AIDS são encontradas nas microrregiões com maior percentual de domicílios 

com fornecimento de água ligado à rede geral e fossa séptica. 

 

 

 

Incidência /100.000  hab. 
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ASPECTOS ENVOLVIDOS NO CICLO DA LEISHMANIOSE VISCERAL: 
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6 DISCUSSÃO  

 

A LV no Rio Grande do Norte apresenta aspectos epidemiológicos 

semelhante a outras áreas de transmissão. Afeta indivíduos das comunidades 

pobres, que residem em lugares com mau funcionamento do sistema de saúde e 

está associada a diversos fatores de risco causados pelo homem, dentre eles, a 

pobreza, a desnutrição, ao desmatamento, os movimentos migratórios, a 

urbanização desordenada, as condições precárias de habitação e a falta de 

investimentos em recursos de melhorias sociais. (2;10;61). Dessa forma, pode-se 

inferir que a epidemiologia da LV no Estado está inserida em um amplo contexto, 

não só pertinente aos desequilíbrios ambientais e sociais causados pelo homem, 

mas também depende das alterações naturais do meio ambiente e da 

susceptibilidade do hospedeiro humano (2;41;62). As microrregiões de maior 

endemicidade para LV, Natal,  Mossoró e Macaíba são as que melhor se encaixam 

nesse contexto. A  população mais afetada pela LV no Estado está inserida em um 

contexto de vulnerabilidade social, com severas restrições no acesso às tecnologias 

e infraestrutura, em que as limitações da assistência básica a saúde e das ações de 

vigilância e controle da LV favorecem a manutenção da doença.   

Esse estudo mostrou que a LV no Estado apresentou mudanças no seu perfil 

epidemiológico. A doença afetava principalmente crianças menores de 10 anos. No 

entanto, nos últimos anos a média de idade dos indivíduos afetados pela LV cresceu 

de forma considerável.  

Apesar de as análises não ter identificado uma associação significativa entre 

incidência de LV e densidade populacional, as maiores incidências da doença 

ocorrem em microrregiões de maior adensamento populacional. É exatamente 

nesses espaços que se encontram maiores transformações ambientais e recepção 

de migrantes (63). O crescimento e urbanização nesses espaços, na maioria das 

vezes, se dá a partir das periferias das cidades, em áreas recém desmatadas para 

loteamentos. Essas características de ocupação favorecem a instalção de focos de 

transmissão de LV. Sendo assim, pode-se comparar o atual padrão epidemiológico 

da LV no RN com o observado na Europa, nos países do Mediterrâneo e em outras 

regiões endêmicas do Brasil, onde a doença é predominantemente Urbana e 

Periurbana (4). Porém, em parte, o padrão identificado no RN difere do padrão 

encontrado na Índia, onde a doença predomina na população pobre das áreas 

rurais, ou mesmo, na periferia das regiões com padrão social diferenciado (2). 
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Observa-se nesse estudo que a dispersão da LV no Estado, implica no maior 

envolvimento dos gestores e profissionais de saúde das áreas afetadas, para que as 

ações de vigilância e controle possam conter possíveis surtos da doença. Desse 

modo, a divulgação da problemática e o preparo da rede de atenção básica de 

saúde na oferta de acessibilidade para o diagnóstico precoce, e tratamento 

oportuno, é imprescindível para a redução da letalidade por LV. 

O fato de se ter observado nesse estudo que a maior incidência da LV ocorre 

em indivíduos do sexo masculino se asemelha ao observado em outras regiões de 

transmissão de L. infantum/chagasi (64;65). Esse aspecto epidemiológico mostra 

que os homens são mais susceptíveis ao desenvolvimento da LV. Essa 

característica da doença também foi observada na Índia e Sudão em murinos e 

hamsters e foi associado aos níveis de testosterona (66). No entanto, ainda existe a 

necessidade de maior esclarecimento das especificidades e vulnerabilidades 

imunológicas dos indivíduos do sexo masculino, já que o vetor Lu. longipalpis está 

bem adaptado no intra e peridomicílio das áreas urbanizadas, onde homens e 

mulheres estão no mesmo nível de exposição (67;68; 69). 

Ao mesmo tempo a dinâmica da LV observada dentro das faixas etárias, 

mostrou uma reversão na incidência entre os grupos mais afetados. Essa reversão 

ocorreu de forma semelhante ao Estado do Ceará, onde a LV é endêmica (65). Essa 

dinâmica epidemiológica também é observada na Europa e em alguns países do 

Mediterrâneo, onde os fatores imunossupressores, principalmente a infecção pelo 

HIV contribui significativamente para o crescimento da infecção por L. 

infantum/chagasi em adultos (70). Porém, difere do padrão epidemiológico 

observado nas Regiões da África do Norte, Ásia Central e Sul da Europa, onde a 

maior incidência de LV ainda é em crianças (71). Esse aspecto comprova que, a LV 

apresenta diferentes padrões epidemiológicos, a depender das especificidades 

geográficas, sociais e ambientais das áreas de transmissão. Deve se considerar que 

nos espaços desse estudo, encontram-se fortes determinantes para a manutenção 

do ciclo da doença, como desmatamentos de áreas anteriormente ocupadas por 

vegetação natural, quintais com grande quantidade de árvores frutíferas e criação de 

animais domésticos. Essa ecofisiografia fortalece a capacidade de adaptação do 

vetor e a manutenção da transmissão da L. infantum/chagasi.  

Considerando a redução da incidência de LV em criação e crescimento em 

adultos, deve-se ficar alerta em relação aos indivíduos de áreas endêmicas, que 

podem se infectar por L. infatum/chagasi na infância e permanecer assintomáticos e 
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quando por algum motivo, se tornarem imunossuprimidos na vida adulta podem vir a 

desenvolver a LV. Sendo assim, o crescimento da incidência de LV em adultos, traz 

mais um novo agravante na situação epidemiológica da LV, pois é entre os adultos 

que se encontra o maior número de indivíduos com doenças crônicas, como também 

os mais afetados pelo HIV. Além do que, os infectados pelo HIV são alvos fáceis 

para a infecção por L. infantum/chagasi. Esse aspecto remete ao prognósctico do 

crescimento da letalidade nesses indivíduos coinfectados LV/HIV-AIDS.  

Já a tendência de associação da redução da LV em crianças com a melhoria 

do estado nutricional é corroborado por outros estudos, quando afirmam que, o risco 

de desenvolver LV no Brasil e Sudeste da Ásia é maior em pessoas desnutridas, 

configurando a L. infantum/chagasi como patógeno de comportamento oportunista 

(71;72;73). Deve-se considerar que a Política Nacional de Alimentação (PNAN) e o 

programa de suplementação de Ferro, indicado para gestantes e crianças de 6 a 18 

meses, juntamente com a fortificação obrigatória das farinhas de trigo e milho com 

ferro e ácido fólico e a suplementação de Vitamina A orientada para crianças de 6 a 

59 meses e no puerpério, tiveram papel fundamental na redução das doenças em 

crianças (74;75-77).  Nesse contexto, pode-se inferir que essas políticas alimentares 

podem ter contribuído para a nova dinâmica epidemiológica da LV, pois as crianças 

adquiriram proteção, e consequentemente promoveu a redução da incidência da LV 

em menores de 5 anos. 

Outro aspecto a ser considerado é a implantação do Programa Bolsa Família, 

que pode ter contribuído consideravelmente na melhoria da condição alimentar dos 

grupos mais vulneráveis que vivem em bolsões de pobreza. No entanto, o fato da  

melhora do Estado Nutricional observado em nosso estudo não apresentar  uma 

relação espacial perfeita em relação à redução da incidência de LV em crianças nas 

microrregiões, faz com que se observe que as causas da redução na incidência da 

LV em crianças são multifatoriais não sendo, portanto, o Índice do Estado Nutricional 

o único fator atuante. 

Por outro lado, considerando que o aumento da cobertura vacinal de Pólio, 

BCG e Sarampo, tuberculose dentre outras, pode ter contribuído para a proteção de 

outras doenças não específicas, inclusive no desenvolvimento de formas 

sintomáticas de LV em crianças (78;79). 

Outro aspecto da epidemiologia da LV observado no espaço-tempo desse 

estudo comprova que a infecção canina por L. infantum/chagasi está associada com 

a incidência humana de LV. Essa associação contribui para a manutenção e 
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transmissão da LV, pois o cão como reservatório possui papel fundamental na 

disseminação do parasita e consequentemente na infecção para o homem, 

principalmente devido sua capacidade de se manter assintomático por longos 

períodos (71;80). Esse achado difere do observado em Portugal, onde a infecção 

canina não acompanha a incidência humana de LV (70). No espaço tempo desse 

estudo, observou-se que a infecção canina é sempre superior a incidência humana 

de LV. Também observou-se que, tanto as maiores incidências de LV, como as 

maiores taxas de infecção canina por L. infantum/chagasi são encontradas nas 

microrregiões de maior adensamento populacional. Esse aspecto mostra a 

necessidade de investimentos em políticas de saúde animal e em ações de 

educação em saúde voltadas para o esclarecimento da população no que se refere 

a posse responsável dos cães.  

Em relação aos determinantes sociais envolvidos na incidência de LV, 

observou-se que o padrão no espaço desse estudo é semelhante ao descrito em 

toda América Latina, que relaciona a LV com determinantes sociais de pobreza (71). 

O fato de as maiores incidências de LV terem sido encontradas em microrregiões 

com baixo percentual de coleta de lixo, mostra que no entorno dos domicílios se 

estabelecem microambientes favoráveis a manutenção do ciclo biológico do vetor, já 

que material orgânico é imprescindível para alimentação em sua fase larval. Desse 

modo, entende-se que para analisar a incidência da LV, precisa-se observar o 

contexto desses microambientes, como também, dos grupos sociais mais afetados, 

pois, apenas olhar a condição social geral da região de ocorrência dos casos não é 

um bom parâmetro de análise. 

Diferentemente do observado em alguns países da Europa e da África, no 

espaço desse estudo a transmissão de HIV-AIDS está relacionada a hábitos sexuais 

(38). Em países como Espanha, França, Itália, Portugal e África a transmissão e 

expansão de HIV-AIDS estão fortemente associada ao uso de drogas injetáveis, 

como também aos fenômenos sociais, originados pela migração em massa, 

principalmente devido a fugas de áreas de guerras (10;35;41). No espaço-tempo 

desse estudo, a maior incidência de HIV-AIDS ocorre em áreas urbanizadas de 

microrregiões de maior adensamento populacional, concomitante com a maior 

incidência de LV. Este aspecto estabelece um forte determinante para o crescimento 

da coinfecção LV/HIV-AIDS, uma vez que existe uma grande proporção de 

indivíduos assintomáticos infectados por L infantum/chagasi (9). Olhar para esse 
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aspecto mostra a necessidade de implantação de estratégias que evitem a letalidade 

nos indivíduos coinfectados LV/HIV-AIDS (8). 

Nesse estudo, as análises não mostraram uma associação significativa entre  

a dispersão da LV com a dispersão do HIV-AIDS, porém mostrou que a ocorrância 

de ambos os agravos favoreceu a instalação da coinfecção LV/HIV-AIDS. Sendo 

assim, é imprescindível investimentos na brevidade no diagnóstico, principalmente 

no cumprimento da orientação do MS de rastrear HIV nos pacientes com LV. Ao 

mesmo tempo, o crescimento da coinfecção LV/HIV-AIDS, configura a LV como 

doença oportunista de imunossuprimidos e mostra que em Microrregiões de alta 

incidência de LV ou de HIV-AIDS pode-se esperar o crescimento da incidência da 

coinfecção.  

  Já em relação aos fatores sociais atrelados à dispersão do HIV, observou-se 

que a incidência desse agravo é maior em indivíduos que estão inseridos em 

Microrregiões socialmente diferenciadas e com bons níveis de instrução. 

Em relação aos determinantes ambientais, a associação da LV com o 

aumento dos índices pluviométricos, são semelhantes ao que ocorre em outro 

Estado da região Nordeste do Brasil, o Estado do Piauaí (81). Na maior parte do 

espaço do estudo, as maiores incidências de LV são encontradas onde ocorrem os 

maiores índices pluviométricos, principalmente nas microrregiões que estão na faixa 

litorânea, ou próxima a esta. Entretanto, em algumas microrregiões como Açu e 

Mossoró, observou-se alta incidência da LV, apesar dos baixos índices 

pluviométricos. Neste caso, essas microrregiões precisam ser analisadas de forma 

diferenciada. É possível que nesses espaços o padrão de transmissão da LV esteja 

amparado por outros fatores, como tranformações ambientais e, principalmente as 

elevadas temperaturas (82). Sendo assim, fica evidente que o padrão de 

transmissão da LV não é único entre as microrregiões do Estado e que a doença 

consegue manter seu potencial de transmissão em áreas com baixa umidade, com 

altas temperaturas e com poucas chuvas. 

Ao mesmo tempo, observa-se que a associação da incidência de LV com a 

taxa do vetor Lu. longipalpis, observada na maioria dos espaços desse estudo, 

forma uma tríade na epidemiologia da LV, em que o crescimento da taxa do vetor é 

influenciado pelo aumento do índice pluviométrico; como consequência, influencia 

no aumento da incidência de LV. Nossos achados são corroborados por outros 

estudos realizados em outras regiões endêmicas de LV (28;41;82;83). 
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  Finalmente, observou-se no espaço-tempo desse estudo que, áreas onde 

ocorreram infecção por L. infantum/chagasi e deixaram de ocorrer, em algum 

momento, a infecção volta a acontecer. Esse aspecto mostra que no ambiente são 

armazenados parasitas na forma latente, que voltam a circular periodicamente. No 

entanto, os fatores que despertam esses parasitas não foram identificados. É 

possível que as modificações ambientais alterem a ecologia do meio, favorecendo o 

armazenamento da L. infantum/chagasi entre diferentes espécies de animais.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nos achados, conclui-se que:  

 

1- A incidência da LV diminuiu ao longo do tempo do estudo. Porém, mantem-se 

maior entre indivíduos adultos do sexo masculino. Esse aspecto favoreceu o 

aumento da coinfecção LV/HIV-AIDS.   

2- O aumento da incidência de LV nos adultos e a redução nas crianças mostrou 

que as mesmas adquiriram proteção no desenvolvimento da forma clínica da LV. 

Ess proteção tende a estar associada com a melhoria do estado nutricional e a 

cobertura vacinal na primeira infância. 

3-  A incidência da LV humana esta intimamente ligada à incidência da LV canina, 

mantendo o reservatório doméstico da LV, o cão, como importante componente 

na cadeia de transmissão da doença 

4- O aumento dos índices pluviométricos influencia no crescimento da taxa do  

vetor Lu. Longipalpis e da incidência da LV. 

5- .A LV no Estado se configura como uma doença relacionada à pobreza. 

6- Finalmente, os fatores sociais e ambientais associados com a transmissão da LV 

e da coinfecção LV/HIV-AIDS no Rio Grande do Norte são de aspectos ecléticos 

e multifatoriais. 
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Anexo 1: Distribuição dos municípios do RN de acordo com as Microrregiões 

 

MICRORREGIÃO – Mossoró (01) 
MUNICÍPIOS 

 

MICRORREGIÃO - Chapada do Apodi (02) 

MUNICÍPIOS 

Areia Branca 

Baraúna 

Grossos 

Mossoró 

Serra do Mel 

Tibau 

Apodi 

Caraúbas 

Felipe Guerra 

Governador Dix-Sept Rosado  

 

 

 

 

 

MICRORREGIÃO - Médio Oeste (03) 
MUNICÍPIOS 

 

MICRORREGIÃO - Vale do Açu (04) 
MUNICÍPIOS 

Augusto Severo 

Janduís 

Messias Targino 

Paraú 

Triunfo Potiguar 

Upanema  

Ccc 

Cccc 

Ccc 

 

Açu 

Alto do Rodrigues 

Carnaubais 

Ipanguaçu 

Itajá 

Jucurutu 

Pendências 

Porto do Mangue 

São Rafael  
 

 

 

MICRORREGIÃO - Serra de São Miguel (05) 
MUNICÍPIOS  

 

MICRORREGIÃO – Umarizal (07) 
MUNICÍPIOS 

Água Nova 

Coronel João Pessoa 

Doutor Severiano 

Encanto 

Luís Gomes 

Riacho de Santana 

São Miguel 

Venha-Ver 

Major Sales 

Cccc 
Ccc 
 

Almino Afonso 

Antônio Martins 

Frutuoso Gomes 

João Dias 

Lucrécia 

Martins 

Olho-d'Água dos Borges 

Patu 

Rafael Godeiro 

Serrinha dos Pintos 

Umarizal  
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MICRORREGIÃO -  Macau (08) 

MUNICÍPIOS 

 

MICRORREGIÃO -  Angicos (09) 
MUNICÍPIOS 

Caiçara do Norte 

Galinhos 

Guamaré 

Macau 

São Bento do Norte 

 ccccc 

Cccc 

Cccc 

Cccc 

Afonso Bezerra 

Angicos 

Caiçara do Rio do Vento 

Fernando Pedroza 

Jardim de Angicos 

Lajes 

Pedra Preta 

Pedro Avelino 

 

MICRORREGIÃO - Serra de Santana (10) 
MUNICÍPIOS 

MICRORREGIÃO - Seridó Ocidental (11) 

MUNICÍPIOS 

Bodó 

Cerro Corá 

Florânia 

Lagoa Nova 

Santana do Matos 

São Vicente 

Tenente Laurentino Cruz 

Caicó 

Ipueira 

Jardim de Piranhas 

São Fernando 

São João do Sabugi 

Serra Negra do Norte 

Timbaúba dos Batistas 

 

 

 

MICRORREGIÃO - Borborema Potiguar (14) 

MUNICÍPIOS 

MICRORREGIÃO - Baixa Verde (13) 
MUNICÍPIOS 

Barcelona 

Campo Redondo 

Coronel Ezequiel  

Jaçanã 

Japi 

Lagoa de Velhos  

Lajes Pintadas 

Monte das Gameleiras 

Ruy Barbosa  

Santa Cruz 

São Bento do Trairí  

São José do Campestre 

São Tomé 

Serra de São Bento 

Sítio Novo 

Tangará 

Bento Fernandes 

Jandaíra 

João Câmara 

Parazinho  

Poço Branco 
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MIICRORREGIÃO - Seridó Oriental 
(12) 

MUNICÍPIOS 

MICRORREGIÃO - Agreste 
Potiguar (15) 
MUNICÍPIOS 

MICRORREGIÃO - Pau dos 
Ferros (06) 

MUNICÍPIOS 

Acari 

Carnaúba dos Dantas 

Cruzeta 

Currais Novos 

Equador 

Jardim do Seridó 

Ouro Branco 

Parelhas 

Santana do Seridó 

São José do Seridó 

Bom Jesus 

Brejinho 

Ielmo Marinho 

Januário Cicco 

Jundiá 

Lagoa D’anta 

Lagoa de Pedras 

Lagoa Salgada 

Monte Alegre 

Nova Cruz 

Passa e Fica 

Passagem 

Riachuelo 

Santa Maria 

Santo Antônio 

São Paulo do Potengi 

São Pedro 

Senador Elói de Souza 

Serra Caiada 
Serrinha 

Várzea 

Vera Cruz 

Alexandria 

Francisco Dantas 

Itaú 

José da Penha 

Marcelino Vieira 

Paraná 

Pau dos Ferros 

Pilões 

Portalegre 

Rafael Fernandes 

Riacho da Cruz 

Rodolfo Fernandes 

São Francisco do Oeste 

Severiano Melo 

Taboleiro Grande 

Tenente Ananias 

Viçosa 

 

 

MICRORREGIÃO - Litoral Norte (18) 
MUNICÍPIOS 

 

MICRORREGIÃO – Macaíba (17) 
MUNICÍPIOS 

Maxaranguape 

Pedra Grande 

Pureza 

Rio do Fogo 

São Miguel do Gostoso 

Taipu 

Touros 

Ceará-Mirim  

Macaíba 

Nísia Floresta  

São Gonçalo do Amarante  

São José de Mipibu  
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MICRORREGIÃO - Natal (18) 
MUNICÍPIOS 

MICRORREGIÃO - Litoral Sul (19) 
MUNICÍPIOS 

Extremoz  

Natal  

Parnamirim 

Nnn 

Nnn 

Nnn 

 

 

 

 

Arês  

Baía Formosa  

Canguaretama  

Espírito Santo  

Goianinha  

Montanhas  

Pedro Velho  

Senador Georgino Avelino 

Tibau do Sul  

Vila Flor 
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