UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

INSETOS VETORES DAS LEISHMANIOSES E AS INTER-RELAÇÕES COM O
DESENVOLVIMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL.

MARIA DE LIMA ALVES

NATAL – RN
2015

MARIA DE LIMA ALVES

INSETOS VETORES DAS LEISHMANIOSES E AS INTER-RELAÇÕES COM O
DESENVOLVIMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL.

Tese

apresentada

ao

Curso

de

Doutorado

em

Desenvolvimento e Meio Ambiente, associação ampla em
Rede, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título
de Doutor.

ORIENTADORA: Profª. Drª. Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes

2015
Natal-RN

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do Centro de Biociências

Alves, Maria de Lima.
Insetos vetores das leishmanioses e as inter-relações com o desenvolvimento no Rio Grande do Norte, Brasil
/ Maria de Lima Alves. – Natal, RN, 2015.
166 f.: il.

Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes.
Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Biociências. Programa de PósGraduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente/PRODEMA.
1. Indicadores de sustentabilidade – Tese. 2. Leishmaniose visceral. – Tese. 3. Flebotomíneos. – Tese. I.
Ximenes, Maria de Fátima Freire de Melo. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.
RN/UF/BSE-CB

CDU 502.131.1

APRESENTAÇÃO

A Tese tem como título “INSETOS VETORES DAS LEISHMANIOSES E AS
INTER-RELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE,
BRASIL” e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local se encontra
composta por uma Introdução geral (embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto
da temática abordada, incluindo a identificação do problema da Tese), uma caracterização
geral da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por três
Capítulos que correspondem a artigos científicos, sendo que o capítulo 3 está submetido a
Revista Brasileira de Ciências Ambientais.

DEDICATÓRIA

Ao meu filho Heitor, a título de incentivo.
Ao meu companheiro Clidenor, grande incentivador e apoiador.
À minha amada mãe, Nazaré, pelo apoio incondicional em todos os momentos.
Ao meu amado pai, Chiquinho (in memoriam), amor é para sempre.

AGRADECIMENTOS

Meu maior agradecimento é sempre a Deus. Nada teria sido realizado se não pela graça e
bondade de Deus.

À CAPES pela concessão da bolsa de doutorado para a realização da pesquisa.

Agradecimento especial a minha orientadora, Profª Fátima Ximenes, sempre acolhedora e
compreensiva, agradeço pelo aprendizado imensurável, as parcerias, o incentivo, a confiança
e o apoio que nunca faltou. Seu amor à profissão, à pesquisa e seu profissionalismo muito me
inspira.

À professora Magnólia Araújo (UFRN), pelas relevantes contribuições no processo de
construção do direcionamento da pesquisa. Pela motivação e amizade sempre presente nos
diálogos e vivências transmitindo confiança e inspiração.

À professora Eliza Freire, coordenadora geral do DDMA, pelos conselhos, motivação e
exemplo de dedicação ao trabalho especialmente no PRODEMA/DDMA, meus sinceros
agradecimentos.

Ao Professor Gesinaldo Ataíde Candido (UFCG), pelas contribuições no processo de
elaboração do artigo sobre indicadores de sustentabilidade e leishmanioses, muito obrigada.

Aos membros da banca de qualificação, Professores (as): José Ethan, Raquel Franco e
Magnólia Fernandes, pelas contribuições ao trabalho apresentado para qualificação.

Aos professores do Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN e demais
instituições de ensino que compõem o PRODEMA pelos ensinamentos, trocas de
conhecimentos e experiências em pesquisa durante os seminários, aulas e eventos científicos.

Aos secretários do PRODEMA/UFRN, Èrica e David pela presteza na realização do trabalho,
orientação de prazos curriculares, enfim, na contribuição aos alunos na compreensão da
dinâmica do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Aos colegas da turma de doutorado, Kallyne, Wanessa, Edilma, Ângelo e Afrânio, pelos
momentos de descontração, trocas e aprendizados vivenciados neste percurso.

Aos colegas pesquisadores do laboratório de entomologia da UFRN (Cássio, Hilário, João
Batista, Juliana, Leonardo, Marcel, Marcos, Patrícia, Tamy e Virginia) pelos momentos
vivenciados e trocas de aprendizado.

A Edson Santana (técnico da UFRN) pelos conselhos e ensinamentos em relação a coletas de
campo e amizade construída e também a Ayrton (técnico do laboratório de entomologia da
UFRN) pelo auxilio na preparação do material de campo e demandas do laboratório.

Agradeço a Tamy Elícia e Ileana Gurgel pelas contribuições na construção da cartilha sobre
leishmanioses, material de caráter educativo que integra a pesquisa; pelo compromisso
acadêmico combinado a descontração e alegria do coração de estudante e amizade.

À equipe do Parque da Ciência e aos integrantes da Laboratório de ensino em ciências da
UFRN que de forma solícita participaram das atividades educativas nos municípios.

À Subcoordenaria de Vigilância Ambiental (SUVAM), da qual faço parte do quadro técnico,
especialmente a Iraci Nestor pela acolhida e apoio na minha chegada ao setor e compreensão
com minhas atividades do doutorado e a Cintia Higashi (atual subcoordenadora) pela
confiança e parceria firmada para a condução da SUVAM na gestão atual.

A Ximenya Glauce (SUVIGE/SESAP-RN), Programa de leishmanioses, pela solicitude na
disponibilização dos dados do SINAN.

À Marcia, João Pedro e todo equipe da vigilância em saúde do município de São Gonçalo do
Amarante pelo apoio à pesquisa e aos profissionais da secretaria de educação através do
Programa Saúde nas Escolas (PSE) pelo apoio nas atividades educativas em saúde
desenvolvidas no município de São Gonçalo do Amarante

À Luana, Aline e profissionais da Equipe Saúde da Família de Guanduba pelo apoio a
pesquisa e dados disponibilizados.

Agradecimento à comunidade Guanduba, sobretudo as famílias que contribuíram
espontaneamente com a pesquisa de forma solicita e acolhedora. Registro aqui o meu desejo
sincero de que essa comunidade seja contemplada com políticas públicas de saúde que
propiciem a diminuição dos riscos com relação às doenças transmitidas pelos insetos vetores.

Agradecimento especial a minha irmã Fabiana, pelo carinho, cuidado e amor dispensados ao
meu filho Heitor nos momentos de ausência durante as viagens, atividades do doutorado e da
redação da tese. Meus sinceros agradecimentos, sentimento de gratidão eterna.

De igual modo, agradeço em especial ao meu irmão Francivaldo (Vavá) que durante a
pesquisa de campo não mediu esforços para a realização das coletas em Guanduba, sem as
quais seria impossível a conclusão deste estudo. Meus sinceros votos de gratidão.

À toda minha família, especialmente meus irmãos e irmãs, Cinare, Deda, Neide, Cilo, Fabiana
e Vavá pela torcida e incentivo durante essa trajetória, amo vocês!

Aos meus sobrinhos, Jaciele, Hugo e Yure, à título de incentivo e inspiração para os estudos e
realizações profissionais.

À minha cunhada e amiga Sonaly e família, obrigada pelo carinho e apoio.

Agradecimento especial a minha amiga Irací Duarte pela amizade construída, incentivo, apoio
e compreensão quanto às relações de trabalho na SUVAM.

Aos amigos e amigas que torceram por mim e que em algum lugar, circunstância, ou período
da minha vida, contribuíram nessa trajetória de formação intelectual e humana, e nas escolhas
que me fizeram trilhar esse caminho.

Aos amigos (as) que se encontram no plano espiritual, mas que permanecem vivos no meu
coração: Jean (desprendimento e felicidade), Arismar (dignidade) e Daguia (superação),
Lurdes da Conceição (reencontro), eternas saudades!

RESUMO

INSETOS VETORES DAS LEISHMANIOSES E AS INTER-RELAÇÕES COM O
DESENVOLVIMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL.

A complexidade de fatores envolvidos na transmissão da leishmaniose visceral (LV) se
constitui em dificuldades para seu controle. A LV é notificada nas cinco regiões do Brasil e
encontra-se em expansão no Estado do Rio Grande do Norte onde é endêmica. O objetivo
deste trabalho consistiu em analisar a inter-relação entre a incidência da leishmaniose visceral
e o desenvolvimento no Rio Grande do Norte, e como objetivos específicos: Avaliar a
abundância e a sazonalidade das espécies de flebotomíneos e suas correlações com variáveis
climáticas ao longo de três anos em área periurbana do município de São Gonçalo do
Amarante/RN; Averiguar o conhecimento da população sobre leishmaniose; Produzir cartilha
educativa sobre leishmanioses como ferramenta paradidática ao ensino de ciências e biologia
e realizar ações educativas em saúde ambiental e leishmanioses. Adotaram-se metodologias
diferenciadas em cada etapa da pesquisa para o alcance dos objetivos, e incorporação de
aspectos qualitativos e quantitativos, contribuindo para uma apreciação interdisciplinar dos
resultados. A análise construída permite inferir que o modelo de desenvolvimento vigente nos
municípios norte-rio-grandenses reflete negativamente nas condições de saúde dos indivíduos
favorecendo a expansão da leishmaniose visceral, estando fortemente relacionados. Já o
conhecimento que os indivíduos possuem acerca da leishmaniose visceral é incipiente para
sua prevenção. Entretanto, o estudo sobre a fauna de flebotomíneos e locais de reprodução das
espécies encontradas em área periurbana se constitui em informação útil para o manejo do
ambiente e o controle do vetor pelos órgãos de saúde competentes. Já o material didático
produzido sobre leishmanioses e as ações educativas em saúde ambiental desenvolvidas se
constituíram em ferramentas úteis e complementares ao conhecimento sobre a leishmaniose
podendo ser utilizadas pelos profissionais da saúde e da educação para adoção de medidas
preventivas à doença pelos estudantes e população. Portanto, o conhecimento produzido é
imprescindível ao planejamento e consolidação de ações intersetoriais pela gestão pública
sobre os processos socioeconômicos, culturais e ambientais que determinam a negligência e
influenciam a saúde coletiva e o adoecimento pela leishmaniose no Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Desenvolvimento; Leishmaniose Visceral; Flebotomíneos; Conhecimento da
população; Cartilha educativa.

ABSTRACT

INSECT VECTORS OF LEISHMANIASIS AND THE INTER-RELATIONSHIPS
WITH THE DEVELOPMENT IN RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL

The complexity of factors involved in the transmission of visceral leishmaniasis (VL)
constitutes difficulties for its control. The LV is reported in the five regions of Brazil and is
expanding in the state of Rio Grande do Norte where it is an endemic disease. This study
aimed to analyze the interrelationship between the incidence of visceral leishmaniasis and
development in Rio Grande do Norte; and, as specific objectives, to evaluate the abundance
and seasonality of phlebotomine sand fly species and their correlations with climate variables,
over three years, in peri-urban area of the municipality of São Gonçalo do Amarante (Rio
Grande do Norte state); investigate people's knowledge of leishmaniasis; produce an
educational booklet on leishmaniasis as a paradidactic tool for teaching Science and Biology;
and carry out educational activities in environmental health and leishmaniasis. To achieve
these objectives, different methodologies were adopted at each research stage, and
incorporation of qualitative and quantitative aspects, contributing to an interdisciplinary
assessment of the results. The analysis allows us to infer that the current development model,
in the municipalities of Rio Grande do Norte, reflects negatively on the health condition of the
individuals, favoring the expansion of visceral leishmaniasis, indicating a strong relationship.
People’s knowledge about visceral leishmaniasis is inchoate to prevent them. However, the
study of phlebotomine sand fly fauna and breeding sites of the species, found in peri-urban
area, was useful for environmental management and vector control by the competent health
authorities. The didactic material on leishmaniasis and educational activities in environmental
health consisted of useful and complementary tools for the knowledge on leishmaniasis and it
may be used by health and education professionals to adopt preventive measures for diseases,
in conjunction with the students and population. Thus, this knowledge is essential, for the
public administration, to plan and consolidate intersectoral actions on socioeconomic, cultural
and environmental processes which determine negligence and influence the collective health
and illness by leishmaniasis in Rio Grande do Norte.

Keywords: Development; Visceral Leishmaniasis; Phlebotomine; Population Knowledge;
Educational Booklet.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

A relação entre ambiente e desenvolvimento está no centro da Agenda global
contemporânea, expressando tensionamentos profundos entre visões de mundo com maior ou
menor grau de antagonismo. Nos polos encontram-se aqueles que defendem a continuidade do
modelo atualmente hegemônico e os que advogam a conservação radical. Entre estes há um
espectro de posições que buscam o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, em uma
perspectiva de promoção da saúde, da equidade e da sustentabilidade socioambiental
(MINAYO, 2002; VEIGA, 2006).
O contexto social enquanto unidade complexa, no qual fatores socioculturais,
estruturais urbanos e ambientais, geram uma realidade única em cada local, favorecem ou não
a disseminação de doenças (TAUIL, 2001). Assim, os processos de desenvolvimento das
populações, tais como mudanças sociais e econômicas, crescimento demográfico, dentre
outros, influenciam na saúde pública contribuindo para a disseminação de doenças. As
alterações ambientais e os avanços nos conhecimentos sobre a domiciliação e a capacidade
vetorial dos artrópodes fazem parte do cenário atual onde se assiste à ré emergência de
doenças e adaptação de insetos vetores de doenças a novos ambientes. As facilidades dos
meios de transportes para disseminá-los por diferentes partes do mundo contribuem para a
disseminação de doenças infecciosas (GOMES, 2002).
Existe uma relação estreita entre a dinâmica da transmissão de doenças e as
características biológicas e ecológicas dos vetores. Fatores como longevidade, capacidade
reprodutiva, preferências alimentares e hábitos destes vetores determinam a importância
relativa do artrópode como transmissor de determinada doença e suas peculiaridades da
transmissão. Variáveis ambientais como disponibilidade de água, chuvas, temperatura,
umidade e altitude podem influenciar no ciclo dos agentes infecciosos nos artrópodes ou no
desenvolvimento dos próprios vetores (XIMENES et al., 2007).
Doenças transmitidas por insetos vetores como a Leishmaniose Visceral e Tegumentar
estão presentes em todas as regiões do Brasil fazendo parte do grupo das doenças tropicais
negligenciadas classificadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS (LINDOSO &
LINDOSO, 2009). O crescimento das Leishmanioses no Brasil está associado com a
adaptação do vetor aos ambientes modificados pelo homem e às precárias condições
socioeconômicas da população (GONTIJO & MELO, 2004).
Atualmente, a leishmaniose visceral é considerada pela OMS uma das seis maiores
endemias do planeta, por atingir cerca de 500 mil novos casos em humanos por ano. O Brasil
é um dos quatro países no mundo que concentra 90% dos casos. O Nordeste é a principal
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região de ocorrência das leishmanioses com registro de 47% destes casos (BRASIL, 2014).
No Rio Grande do Norte a leishmaniose está em expansão e se evidenciam casos humanos em
localidades onde ainda não havia registros de casos, além dos aspectos referentes às espécies e
abundância dos flebotomíneos (XIMENES, et al., 2007).
Diante do quadro epidemiológico da doença no Brasil torna-se imprescindível
compreender que os fatores ambientais, os de desenvolvimento e os eventos em saúde das
populações não apresentam o mesmo comportamento em cada região ou lugar, não sendo
possível a formulação de indicadores semelhantes em todos os estados ou regiões do país, por
se tratar de um campo multidisciplinar comportando uma infinidade de abordagens e
articulações interdisciplinares (IBGE, 2012).
O estudo da temática a respeito dos determinantes sociais e suas relações com o
processo saúde-doença, entre diferentes grupos populacionais, são de grande relevância para a
Saúde Pública. Nesse processo, modelos teórico-conceituais vêm sendo adotados através de
metodologias que possibilitem análises integradas a fim de explicar como os determinantes
sociais geram iniquidades em saúde, de modo a subsidiar ações voltadas para as diferentes
realidades e indicadores relacionados aos diferentes determinantes. Apesar desses avanços, os
problemas ambientais, que hoje se constituem em importantes elementos indutores da geração
de doenças, têm sido pouco considerados como determinantes ambientais da saúde em
conjunto com os sociais (FREITAS & GIATTI, 2009). Neste sentido, torna-se necessário
desenvolver e aprofundar conhecimentos que auxiliem o entendimento das influências do
meio ambiente na saúde humana, fornecendo subsídios para a tomada de decisão apropriada à
saúde pública e ambiental possibilitando intervenções consistentes e efetivas nas intervenções
mais amplas.
Os fatores ambientais, os de desenvolvimento e os eventos em saúde das populações
não apresentam o mesmo comportamento em cada região ou lugar. O conhecimento dos
fatores sociais, econômicos e geográficos de cada lugar torna-se indispensável à análise da
situação de saúde de uma localidade e de alta relevância para o estabelecimento de medidas
preventivas aos agravos e a eliminação dos riscos potenciais à saúde das populações. Logo,
não sendo possível a formulação de indicadores semelhantes em todos os Estados nas
diferentes regiões do país (BRASIL, 2012).
Existem, portanto, lacunas importantes no conhecimento a respeito da distribuição
destas doenças e de sua relação com variáveis a respeito do desenvolvimento sustentável local
e dos aspectos bioecológicos envolvidos nas endemias e epidemias causadas por estes insetos
vetores principalmente no nordeste do Brasil, nas áreas urbanas e periurbanas das cidades.
Assim, a análise interdisciplinar dos multifatores que contribuem para o acometimento pelas
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leishmanioses, foi realizada examinando mais de perto o papel desempenhado pelos
flebotomíneos no ciclo da doença diante do quadro epidemiológico atual sendo realizado em
cada etapa da pesquisa.
Diante do exposto, questiona-se: Há uma significativa relação entre as condições
socioeconômicas, sanitárias e ambientais e o acometimento pelas leishmanioses em áreas
periurbanas onde as populações se desenvolvem? Como estabelecer os nexos entre aspectos
do desenvolvimento e a ocorrência das leishmanioses no RN? Novos conhecimentos acerca
da bioecologia e da fauna dos flebotomíneos que ocorrem em área periurbana do município de
São Gonçalo do Amarante/RN se constituem como informação útil para o controle vetorial e
da incidência da doença no Município? Ações de educação em saúde ambiental e
leishmanioses com escolares e população do município contribuirão para a adoção de práticas
saudáveis e diminuição dos riscos à doença?
A análise interdisciplinar e as abordagens teórico-metodológicas que nortearam o
estudo foi na tentativa de responder aos objetivos traçados para este estudo. O objetivo geral
consistiu em analisar a inter-relação entre a incidência da leishmaniose visceral e o
desenvolvimento no Rio Grande do Norte, e como objetivos específicos: Avaliar a abundância
e a sazonalidade das espécies de flebotomíneos e suas correlações com variáveis climáticas ao
longo de três anos em área periurbana do município de São Gonçalo do Amarante/RN;
Averiguar o conhecimento da população sobre leishmaniose; Produzir cartilha educativa
sobre leishmanioses como ferramenta paradidática ao ensino de ciências e biologia e realizar
ações educativas em saúde ambiental e leishmanioses.
Para tanto, fez-se necessário a adoção de metodologias diferenciadas em cada etapa da
pesquisa a fim de alcançar os objetivos propostos em que há a incorporação de aspectos
qualitativos e quantitativos, contribuindo para a análise interdisciplinar dos resultados. Foi
necessário utilizar aportes metodológicos e referenciais de campos diferenciados do
conhecimento para análise e entendimento das inter-relações que se estabelecem e de suas
consequências na vida e nos espaços de desenvolvimento dos indivíduos no tocante a
leishmaniose.

Assim, a revisão de literatura abordará as seguintes temáticas:

Desenvolvimento sustentável, leishmaniose (agente etiológico, reservatório, vetor), manejo
ambiental e educação em saúde, constituindo um conjunto de informações imprescindíveis ao
estudo, norteando a análise interdisciplinar desta temática.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Desenvolvimento sustentável

Estudos sobre qualidade ambiental e desenvolvimento encontram o desafio frequente
de lidar com a incerteza e a carência de informações sistematizadas. Grande parte das
decisões tomadas por órgãos reguladores na área ambiental ocorre a partir de informações
imprecisas e certezas fragilmente construídas. A natureza da relação entre meio ambiente e
desenvolvimento é objeto de controvérsia e campo de incertezas. Nesse contexto, trabalhos
empíricos capazes de criar indicadores confiáveis que possam embasar estudos e tomadas de
decisão política são cruciais e urgentes.
O conceito de sustentabilidade vem sendo amplamente utilizado nas duas últimas
décadas a ponto de se tornar referência em debates acadêmicos, políticos e culturais, sem
haver significado consensual estando em permanente construção e aplicação (TAYRA &
RIBEIRO, 2006; CLARO, et al., 2008).
O que há subjacente às diversas versões do que seria o desenvolvimento sustentável é
uma aproximação das dimensões ambiental, social e econômica do meio ambiente, como
parte de um jogo de poder em torno da apropriação do território e de seus recursos, que tem
por objetivo legitimar ou deslegitimar discursos e práticas sociais. Para ser considerada
sustentável, não basta que o modelo de desenvolvimento confira aos habitantes condições
ambientais equilibradas, mas que os níveis de externalidades negativas sobre outras regiões e
sobre o futuro sejam mantidos baixos levando em consideração a escala regional, constituída
pelas relações com o entorno e a escala global (MILLER & SMALL, 2003).
As discussões envolvendo desenvolvimento e meio ambiente tem como marco inicial
a aprovação pela Assembleia Geral da ONU do relatório Nosso Futuro Comum, mais
conhecido como Relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nele é formulado o conceito "clássico" de
desenvolvimento sustentável concebido como processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e
futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (DREXHAGE & MURPHY,
2010; GALLO & SETTI, 2012; 2014).
Os princípios do Desenvolvimento sustentável foram pactuados em 1992 pelos países
participantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
Eco 92 ocorrida no Brasil (PNUD, 2000). O relatório Brundtland explicita a natureza e a
escala dos problemas ambientais, sociais e econômicos propondo o desenvolvimento
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sustentável como estratégia para diminuir a pobreza, o desmatamento e a desigualdade social
no cenário mundial. Neste sentido, o grau de inserção ou de exclusão social pode ser
entendido tanto como determinante da sustentabilidade ambiental quanto do processo saúdedoença (SETTI & GALLO, 2009).
No ano de 2000, 189 nações firmaram um compromisso para combater a extrema
pobreza e outros males da sociedade que se concretizou nos 8 Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM) que deverão ser alcançados até 2015: Erradicar a pobreza extrema e a
fome; Atingir o ensino básico universal; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia
das mulheres; Reduzir a mortalidade na infância; Melhorar a saúde materna; Combater o
HIV/AIDS, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental; e, Estabelecer
uma parceria mundial para o desenvolvimento. No ano de 2010, o compromisso foi renovado
com objetivo de acelerar o progresso em direção ao cumprimento desses objetivos (IPEA,
2014).
A Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em Johannesburgo, 2002,
influenciada pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e pelas necessidades
dos países em desenvolvimento, reforçou a tendência de vincular cada vez mais o
desenvolvimento sustentável, para além das questões ambientais, ao desenvolvimento social e
econômico. O relatório da ONU (2012) sobre os objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) destaca três dos oito objetivos que já foram cumpridos em nível global, são eles:
reduzir pela metade o número de pessoas vivendo na extrema pobreza; reduzir pela metade a
proporção de pessoas sem acesso a água potável e melhorar a vida de pelo menos 100 milhões
de habitantes de favelas (WHO, 2012; DREXHAGE, 2010).
Em todo o mundo, a pobreza e as condições de vida insatisfatórias permanecem sendo
um dos principais determinantes do adoecimento. Dados contidos no "Relatório de
Desenvolvimento Humano 2007/2008: Combater as alterações climáticas - solidariedade
humana num mundo dividido", publicado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), revelam a vulnerabilidade da população mais pobre: a grande
maioria das 10 milhões de crianças que morrem anualmente antes de atingirem os cinco anos
de idade tem como determinantes a pobreza e a subnutrição (PNUD, 2007; 2014).
Tendo como base a determinação social da saúde, três áreas em especial passaram a
desenvolver teórico - praticamente a relação entre meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e saúde: promoção da saúde, saúde ambiental e complexo produtivo da saúde. A
promoção da saúde é definida como o processo que possibilita às pessoas aumentar seu
controle sobre os determinantes sociais da saúde e através disto melhorá-la. Portanto, a
promoção da saúde representa um processo social e político, não somente incluindo ações
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direcionadas ao fortalecimento das capacidades e habilidades dos indivíduos, mas também
ações direcionadas às mudanças das condições sociais, ambientais e econômicas para
minimizar seu impacto na saúde individual e pública (MARTUZZI et al., 2010).
O Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável foi
elaborado como contribuição brasileira a Conferência Pan-Americana sobre Saúde e
Ambiente no Desenvolvimento Humano Sustentável (COPASAD) ocorrida em 1995, traz um
diagnóstico dos principais problemas ambientais e de saúde ocorridos nos países americanos e
a proposição de ações e políticas integradas (PIGNATTI, 2004).
A realização da Rio+20, em 2012, chama atenção para estes desafios discutidos em
diversos momentos, como na Conferência Nacional de Saúde Ambiental, na Comissão de
Determinantes Sociais da Saúde, na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), e nas
ações e deliberações da ONU, indicando para estratégias teórico-práticas de construção de
territórios sustentáveis e saudáveis por meio da implantação local de agendas sociais - Agenda
21 e Cidades Saudáveis (BRASIL, 2007; PNUD, 2007; CNDSS, 2008; UNCTAD, 2011).
O entendimento a respeito do desenvolvimento sustentável e de sua relação com o
processo saúde doença nos indivíduos e grupos se faz indispensável para uma compreensão
dos motivos da expansão da leishmaniose nos municípios do RN. Para tanto, é preciso
conhecer como ocorre o processo de transmissão e de adoecimento nos indivíduos e os
diferentes fatores que favorecem a dispersão da leishmaniose.

2.2 Leishmanioses

As leishmanioses são doenças causadas por diferentes espécies de protozoários
flagelados que pertencem à ordem Kinetoplastida, família Tripanosomatidae e gênero
Leishmania e estão listadas entre as cinco doenças infecto-parasitárias de maior relevância no
mundo (BASANO & CAMARGO, 2004).
O parasito é transmitido aos humanos por insetos da família Psychodidae e subfamília
Phlebotominae, através da picada das fêmeas de flebotomíneos infectadas, no momento do
repasto sanguíneo. Apresentam formas clinicas e epidemiológicas distintas em função das
espécies de Leishmania, espécies de insetos vetores e dos reservatórios envolvidos na
transmissão em diferentes áreas geográficas do mundo. Suas diferentes formas, leishmaniose
visceral e leishmaniose tegumentar, se relacionam com a espécie do parasito e diferem em
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distribuição geográfica, nos hospedeiros e vetores envolvidos, taxas de incidência e de
mortalidade (BRASIL, 2014).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a leishmaniose se caracteriza
como um grupo de doenças causadas pelo parasita protozoário Leishmania. Mais de 20
espécies de Leishmania são incriminados como causadores da infecção para os seres humanos
que são transmitidos pela picada da fêmea do flebotomíneo infectada. A doença afeta
principalmente as pessoas pobres na África, Ásia e América Latina, e está associada a
desnutrição, deslocamento da população, condições precárias de habitação, sistema
imunológico fraco e falta de recursos. As área endêmicas para a leishmaniose no mundo
somam mais de 98 países e territórios. Estima-se que 1,3 milhões de novos casos e que 20.000
a 30.000 mortes ocorrem anualmente em todo o mundo (WHO, 2010).
As diferentes formas clínicas da leishmaniose variam de acordo com as espécies de
Leishmania que caracterizam a doença como Leishmaniose Visceral e Leishmaniose
Tegumentar, que inclui as formas cutânea, cutâneo-mucosa e cutâneo-difusa (SCHRIEFER et
al., 2004). As formas cutâneas da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) se
caracterizam por lesões únicas ou múltiplas na pele, geralmente no rosto, braços e pernas; a
forma cutânea difusa, com lesões nodulares persistentes, no corpo inteiro; a forma
mucocutânea, que afeta de maneira preponderante as mucosas da face, como fossas nasais e o
palato. Já as formas viscerais, Leishmaniose Visceral (LV) se caracteriza pelo aumento no
volume do fígado e baço, anemia, perda de peso e febre, e, se não tratada a tempo, pode ser
fatal (PEREIRA et al., 2011; BRASIL, 2014).
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma das principais doenças
transmitidas por vetores no mundo e apresenta grande magnitude e distribuição territorial. A
LTA é uma doença endêmica presente em todas as unidades federativas do país, com
magnitudes distintas e diferenças locais quanto às espécies de leishmanias e vetores
envolvidos, além de diversos determinantes ambientais, socioeconômicos e políticos.
Apresenta três padrões epidemiológicos: um padrão silvestre, em que ela é vinculada a uma
zoonose de animais silvestres; um segundo padrão relacionado a riscos ocupacionais ou no
lazer, associados à exposição nas matas e florestas para fins econômicos ou turísticos; e um
terceiro padrão, rural e periurbano em áreas de colonização antigas relacionadas a migrações
recentes e locais de residência em áreas próximas a matas secundárias residuais (BRASIL,
2014).
Ao analisar a evolução da LTA no Brasil, observa-se uma expansão geográfica, sendo
que, no início da década de 1980, foram registrados casos autóctones em 19 unidades
federadas e em 2003, a autoctonia foi confirmada em todas as unidades federadas do país. Na
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região Nordeste, os coeficientes são inferiores à região Norte e Centro-Oeste, verificando-se,
entretanto, uma tendência de crescimento (NEGRÃO, 2014; RAZERA, 2005)
No Rio Grande do Norte até o ano de 1984 ainda não havia registros sob a existência
de LTA no Estado. O primeiro caso confirmado da doença foi registrado na região oeste do
Estado do Rio Grande do Norte em 1986, seguida de um pico em 1987, estabelecendo-se
como endemia nesta região. Atualmente, as áreas endêmicas mais importantes para LTA são
representadas pelos municípios de São Miguel, Venha-Ver, Luís Gomes e Major Sales, onde
90% dos casos notificados são oriundos desta região (SESAP, 2014).
A Leishmaniose Visceral encontra-se amplamente distribuída no mundo, em especial
nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, Oriente Médio, África e Américas. Anualmente
são registrados cerca de 500 mil novos casos da doença, dos quais 90% estão concentrados na
Índia, Nepal, Bangladesh, Sudão e Brasil, o último representando 90% dos casos das
Américas (WHO, 2010).

Doença popularmente conhecida como calazar e acomete

comumente o cão (Canis familiaris) e o homem, causada pelo protozoário tripanossomatídeo
Leishmania (Leishmania) chagasi e transmitida pela picada da fêmea do inseto Lutzomyia
longipalpis. Apresenta, portanto, um ciclo heteroxênico de transmissão.
Os cães são importantes reservatórios do parasita no ciclo de transmissão da
Leishmania e no Brasil a maioria dos cães das áreas de transmissão está expostas à infecção
(BANETH & AROCH, 2008). A infecção canina precede os casos humanos de leishmaniose
confirmando a importância dos caninos no ciclo de transmissão da doença, tanto como
reservatórios dos parasitas como fonte de alimentação para os flebotomíneos nas áreas
urbanas, contribuindo para a manutenção de focos endêmicos como de sua dispersão para
outras áreas (MARGONARI et al., 2006; REIS et al., 2006; DUARTE et al., 2008). A
eutanásia em cães é recomendada como base na Resolução n.º 714/2002, do Conselho Federal
de Medicina Veterinária, como forma de eliminação das fontes de infecção, já que ainda não
existem protocolos que constatem o tratamento eficaz na eliminação do parasita no cão.
Nas regiões Norte e Nordeste, o inseto vetor (L. longipalpis) progressivamente foi
deixando de habitar apenas as matas e se adaptando ao ambiente rural, fato este somado
também à presença de animais silvestres e sinantrópicos nestas áreas rurais. Recentemente,
verificou-se a adaptação deste vetor aos ambientes urbanos, em periferias de grandes centros,
podendo ser encontrados no peridomicílio, abrigos de animais domésticos, intradomicílio e
entre outros ambientes, apresentando atividade crepuscular e noturna (BRASIL, 2014). No
Rio Grande do Norte, o acometimento pela leishmaniose visceral pode estar diretamente
relacionado às condições ambientais, socioeconômicas e sanitárias desfavoráveis dos espaços
de sociabilidade dos indivíduos.
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Os estudos realizados no Rio Grande do Norte mostram que casos de leishmaniose
visceral e tegumentar são notificados nas diferentes regiões geográficas do Estado ocorrendo
de forma isolada ou em concomitância corroborando com outros resultados e discussões
acerca das relações entre ambiente, proliferação de insetos vetores e saúde humana apontando
para o paradigma do desenvolvimento econômico com sustentabilidade ecológica (XIMENES
et al., 2007). Há, portanto, a necessidade de compreender a flutuação e comportamento dos
insetos vetores (flebotomíneos) e dos aspectos bioecológicos envolvidos na cadeia de
transmissão da leishmaniose em territórios específicos.

2.3 Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae)

Os flebotomíneos, insetos vetores das leishmanioses, distribuem-se por quase todas as
regiões faunísticas do mundo representados por aproximadamente oitocentas espécies de
flebotomíneos. São mais abundantes na Região neotropical (60%) apresentando maior
densidade e número de espécies cuja flutuação sofre interferência das condições climáticas. O
Brasil se destaca pela ocorrência em sua área, da maior parte das espécies de flebotomíneos
reafirmando a importância da notória biodiversidade também neste grupo de dípteros
(BRANDÃO FILHO, 2004).
Na família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, há numerosas espécies
pertencentes ao gênero Lutzomyia que vivem nas Américas, porém poucas estão envolvidas
na transmissão das leishmanioses e apenas uma tem importância como vetor da leishmaniose
visceral, Lutzomyia longipalpis (WHO, 2010)
Em todo o mundo são conhecidas, aproximadamente, 800 espécies de flebotomíneos,
sendo 60% na Região Neotropical. No Brasil, tem-se conhecimento de 229 espécies de
flebotomíneos, representando 28,6% do total e 47,7% das que ocorrem na região Neotropical
e a Região Nordeste possui 96 espécies sendo 4 endêmicas (AGUIAR & MEDEIROS 2003,
GIL et al., 2003).
Trabalhos sobre a distribuição geográfica dos flebotomíneos mostram que algumas
espécies dos flebotomíneos brasileiros podem ser encontradas em diferentes habitats podendo
ser classificados como silvestres. Já as espécies que vivem fora das habitações humanas e
animais, mas adentram estes ambientes para o repasto sanguíneo são semidomésticas.
Algumas delas vivem exclusivamente em áreas florestais, mas só são encontradas associadas
a homens e animais domésticos acidentalmente. As espécies domésticas vivem associadas ao
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homem e aos animais, no interior ou muito próximo de suas habitações (SHIMABUKURO &
GALATI, 2011).
A espécie, Lutzomyia longipalpis habitualmente invade as casas nas zonas rurais e
encontra-se também em áreas urbanas de localidades pequenas ou nas periferias de cidades
grandes. Habita áreas periurbanas das grandes cidades, encostas desmatadas de morros,
abrigos de animais domésticos e o intradomicílio. Quando a temperatura e a umidade
ambientais aproximam-se das encontradas nos microclimas dos abrigos naturais, os
flebotomíneos abandonam estes locais. Como têm hábitos zoofílicos e antropofílicos, estes
insetos vão picar indiferentemente homens e animais. Durante a noite, são atraídos pela luz, o
que facilita a invasão dos domicílios e o contato com a população humana. Especialmente em
relação às fêmeas dos flebotomíneos, que necessitam alimentar-se de sangue para a
oviposição, ao passo que os machos, sempre mais abundantes nos ambientes externos, só se
alimentam de sucos vegetais (LAINSON &RANGEL, 2005).
Nas regiões semiáridas, a densidade de insetos se modifica de acordo com a estação
em curso, seca ou chuvosa. Sendo que no período chuvoso, caracterizado por chuvas
irregulares, encontra-se uma maior quantidade e variedade de flebotomíneos, os insetos se
multiplicam. A variação da densidade dos insetos, segundo os meses do ano, condiciona, por
sua vez, o ritmo periódico da incidência da doença.
A importância dos flebotomíneos para os seres humanos e para os animais deve-se ao
seu papel como vetores de doenças. São vetores naturais de alguns agentes etiológicos de
doenças humanas e de animais, como os protozoários do gênero Leishmania. As fêmeas dos
flebotomíneos são hematófagas, necessitando de sangue dos vertebrados para a maturação de
seus ovários. A transmissão de um agente etiológico por uma fêmea infectada ocorre pela
picada. As espécies de flebotomíneos mais importantes no mundo pertencem a dois gêneros:
Phlebotomus, no velho mundo e Lutzomyia, no continente americano (SHERLOK, 2003).
No Novo Mundo, são descritas 470 espécies de flebotomíneos e cerca de 10% destes
revelaram-se suspeitos ou são vetores de Leishmania (GALATI, 2003; LAINSON & SHAW,
2005). No Brasil a principal espécie de flebotomíneo incriminada na transmissão
da LV é Lutzomyia longipalpis, cuja distribuição sobrepõe as áreas endêmicas da doença
(LAINSON & RANGEL, 2003; 2005). A necessidade de se criar uma classificação supraespecífica dos flebotomíneos americanos contribuiu para o incremento de novos estudos. A
nomenclatura proposta por Galati (2003) amplia o número de gêneros para as espécies do
continente americano.
Quanto ao comportamento do vetor em relação à doença observa-se que em várias
regiões do Brasil as alterações no ambiente vêm modificando o perfil epidemiológico das
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leishmanioses permitindo a invasão de áreas peridomiciliares por mamíferos silvestres
reservatórios de Leishmania, onde podem ocorrer espécies de flebotomíneos adaptadas ao
ambiente modificado pelo homem (RANGEL & LAINSON, 2003; XIMENES et al., 2007).
Em diferentes estudos, em todas as regiões de transmissão de leishmanioses no Nordeste, a
espécie de flebotomíneo sugerida como vetora é Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912).
No Rio Grande do Norte, estudos vêm caracterizando a fauna e a bioecologia dos
flebotomíneos (XIMENES, et al., 1999; 2000; 2006; 2007; CORTEZ, et al., 2007; AMORA,
et al., 2010; LIMA, et al., 2012; PINHEIRO, et al., 2013). Esses estudos mostram que a
densidade de flebotomíneos está associada às precárias condições de higiene encontradas em
ambiente peridomiciliar e também à presença de abrigos de animais domésticos no
peridomicílio combinado aos elevados índices de umidade e temperatura criando um ambiente
propício a agregação de L. longipalpis e outras espécies de flebotomíneos contribuindo para o
aumento da densidade populacional dos vetores das leishmanioses (XIMENES, SOUZA &
CASTELLON, 1999).
Posteriormente, um estudo mais sistemático sobre a bioecologia, a abundância e a
distribuição das espécies de flebotomíneos nas oito zonas geográficas abrangendo 30
municípios do Rio Grande do Norte revelou que 85% da fauna de flebotomíneos capturada
era correspondente a L. longipalpis (XIMENES et al., 2000). No município de Nísia Floresta,
região metropolitana de Natal, as variações sazonais nas populações de Lutzomyia foram
verificadas como respostas do vetor às mudanças climáticas e sua a abundância influenciada
pela temperatura, umidade e velocidade dos ventos (XIMENES et al., 2006).
Quanto às correlações entre o ambiente antrópico, flebotomíneos e leishmanioses foi
realizado um estudo abrangendo as oito zonas geográficas do estado (Litoral Oriental, Litoral
Norte, Agreste, Currais Novos, Caicó, Serras Centrais, Mossoró e Alto Apodi). O estudo
demonstrou que existem associações entre as espécies vetoras e distribuição da doença com
características demográficas, fisionômicas, crescimento desordenado da área metropolitana,
condições de vida e degradação ambiental. A abundância de L. longipalpis sugere o acentuado
grau de adaptação às áreas sobre influencia antrópica sendo encontrada tanto no interior dos
domicílios (40%) quanto no ambiente externo (70%). No ambiente peridomiciliar os
flebotomíneos são capturados em associação a galinhas, porcos, cavalos e outros animais
(XIMENES et al., 2007).
No município de Mossoró, em estudo realizado por Amora et al., (2010)
demonstraram que as variáveis estação chuvosa, umidade relativa e precipitação de chuva,
associadas ou isoladas, não influenciaram a densidade populacional dos flebotomíneos, sendo
que Lutzomyia longipalpis (93,85%) foi dominante apresentando maior prevalência no
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período chuvoso e a alta temperatura afetou a densidade de forma negativa. Lima et al.,
(2012) no município de Parnamirim verificaram que a umidade relativa do ar, temperatura, e
precipitação não interferiram na ausência ou presença do vetor L. longipalpis, que foi
encontrado em maior densidade (48%). Já Pinheiro et al., (2013), em estudo realizado em
fragmento de mata atlântica no município de Nísia Floresta/RN, capturou oito espécies de
flebotomíneos e a espécie L. longipalpis ocupou a terceira posição em abundância. O autor
verificou que com o início das chuvas, ainda com baixa precipitação, há um aumento
considerável no número de espécies. Entretanto, há um significativo decréscimo na
abundância das espécies ao se iniciar o período mais chuvoso, com temperaturas mais baixas
e umidade relativa do ar mais elevada.
Os estudos desenvolvidos no Rio Grande do Norte sobre os flebotomíneos vêm
contribuindo para o conhecimento da biologia e do comportamento do vetor em relação à
leishmaniose mas, o controle ambiental continua sendo imprescindível ao controle da doença.
Deste modo, se torna imprescindível o conhecimento do fatores ambientais que favorecem o
ciclo dos flebotomíneos.

2.4 Manejo Ambiental

O meio ambiente possui um importante papel na determinação da distribuição das
doenças transmitidas por vetores. No Brasil as medidas de controle ambiental em saúde são
preconizadas pelo Ministério da Saúde. O manejo ambiental se caracteriza pelo
direcionamento das ações de saúde para áreas em há fatores biológicos que interferem na
situação de saúde da população sendo utilizado como uma das formas de controle de doenças.
No que se refere à leishmaniose, o princípio básico do controle ambiental é o
gerenciamento do ambiente para torná-lo impróprio para a reprodução do flebotomíneo. No
controle dos flebotomíneos também podem ser utilizadas técnicas como o preenchimento de
todas as rachaduras e fendas de paredes com barro e calcário, evitando assim que os insetos
possam a vir estar presentes nesses ambientes, resultando na diminuição da reprodução do
vetor da LV (SHARMA e SINGH, 2008). As medidas zooprofiláticas devem ser orientadas
como formas de reduzir a atratividade dos flebotomíneos fora do ambiente silvestre. As aves,
principalmente galinhas, são exemplos que vêm sendo pesquisados, na tentativa de diminuir a
quantidade desses animais no domicílio e, principalmente no seu entorno, onde as condições
ambientais favorecem a manutenção do inseto em contato com o ser humano (TEODORO et
al., 2006; QUEIROZ et al., 2009).
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O manejo ambiental vem sendo cada dia mais valorizado nas questões relacionadas
aos problemas da LV, ao lado das ações de vigilância epidemiológica, entomológica, controle
químico e controle de cães. O Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, faz
referência a atividades como a limpeza de quintais, terrenos e praças públicas, com a
finalidade de alterar as condições do meio ambiente, para que essas áreas não propiciem o
estabelecimento de criadouros de formas imaturas do vetor. Além da eliminação dos resíduos
sólidos orgânicos e destino adequado dos mesmos, outro fator importante é a eliminação de
fonte de umidade e não permanência de animais domésticos dentro de casa (BRASIL, 2014).
A complexidade da transmissão da LV exige adoção de ações e intervenções
integradas de saúde, ambiente, animal e vetor de forma sustentável já que se caracteriza como
doença que afeta populações negligenciadas em ambientes negligenciados. Sendo que a
educação em saúde ambiental se constitui como ferramenta imprescindível ao controle
ambiental e da leishmaniose. Sendo assim, as medidas educacionais e participação da
comunidade na problemática da leishmaniose são fundamentais ao seu controle.

2.5 Educação em saúde ambiental

A temática da educação em saúde necessita ser abordada no contexto ou sentido em
que o assunto é colocado. Para tanto, se faz necessário compreender o conceito de saúde de
forma ampliada que implica na determinação social como base para o conceito do processo
saúde-doença, em que as ações de saúde não são restritas ao nível individual e curativo, mas
abrangem também o coletivo e as ações integradas que compreendem promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação (CNDSS, 2008).
Deste modo, para que a educação em saúde aconteça é necessário o envolvimento dos
sujeitos, proporcionando a interação do saber popular das pessoas da comunidade, o saber
científico de pesquisadores e profissionais de saúde de forma correspondente. Na educação
em saúde é imprescindível compreender que saúde e educação são indissociáveis e
representam dimensões fundamentais na vida humana constituindo-se como grande potencial
de transformação da realidade como forma de promover a saúde. A promoção da saúde
baseia-se no conceito ampliado de saúde e resultante das condições de vida e trabalho da
população, bem como de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais,
comportamentais e biológicos que interferem nos níveis de saúde e qualidade de vida
(KONDRAT & MACIEL, 2013).
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A Promoção da Saúde no âmbito escolar é uma prioridade impostergável, uma vez que
a escola constitui-se em um espaço democrático para a formação acadêmica e construção
conjunta da cidadania, ética, criticidade e socialização. Ela é o local onde ocorre a interação
de diferentes atores sociais, para os quais, diferentes discursos e estratégias têm sido
direcionados, buscando a ampliação da educação em saúde (BRASIL, 2005; COSTA, 2008).
Para tanto, foi criado no setor saúde o Programa Saúde na Escola (PSE),
implementado com o Decreto no 6.286/2007, visando articular ações na promoção da saúde
nas escolas em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo
desde a educação básica ao ensino médio. As ações deste programa são guiadas para a
prevenção, promoção e atenção à saúde (FIGUEREDO, 2010). As ações do PSE visam
“fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde e que comprometem o
desenvolvimento escolar” CERQUEIRA, 2007; (BRASIL, 2009; CAVALCANTE, 2014).
Nesse sentido, a abordagem com relação às práticas educativas do PSE se refere à questão da
prevenção de doenças. Elas podem ser discutidas dentro do processo ensino e aprendizagem
sobre as doenças negligenciadas através de práticas pedagógicas que abordem o tema,
contemplando o ensino formal e não formal.
A educação em saúde deve ser compreendida de forma ampliada através de atividades
de educação em saúde trabalhadas individual ou coletivamente. Um dos espaços mais
articulados com as práticas educativas é o da prevenção de doenças. Para tanto, faz-se
necessário o reconhecimento da realidade dos sujeitos considerando a necessidade de se
conhecer a história, as crenças, os hábitos, os costumes e as condições em que as pessoas
vivem para compreensão da realidade a ser trabalhada e de sua adesão pela comunidade
(ALVES, 2005; GAZZINELLI, 2005; BESEN, 2007)
Portanto, a prevenção de doenças depende da melhoria de condições sociais, tais como
educação, habitação, trabalho e salário dignos. Assim, as ações educativas devem convergir
para a discussão do contexto social onde os indivíduos estão inseridos propondo mudanças
nas condições de vida das pessoas como forma de promoção à saúde e se configura em uma
vigilância quando busca impor hábitos e estilos de vida saudáveis. Mas, essa vigilância deverá
ser exercida por cada indivíduo não como formas de controle e de exclusão mas, sobre si
mesmo e nos seus ambientes de socialização beneficiando a saúde coletiva (VERDI e
CAPONI, 2005).
Deste modo, destaca-se a necessidade de perceber os indivíduos dentro dos seus
espações de socialização como prerrogativa para a análise do contexto da leishmaniose em
territórios específicos onde as condições socioeconômicas, culturais, ambientais refletem o
desenvolvimento do lugar sendo determinantes da situação de saúde dos indivíduos. As
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particularidades do âmbito local quando reunidas podem refletir de forma acentuada na
situação de saúde da população, notadamente no que se refere à leishmaniose. Sobretudo, no
Rio Grande do Norte onde a leishmaniose visceral encontra-se em expansão e que a adaptação
do vetor a ambientes modificados pela ação humana nas áreas com registro de casos humanos
justificam estudos a fim de identificar flutuações no que se refere ao vetor e à doença em
determinados territórios sendo imprescindível o conhecimento de suas características.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.1 Município de São Gonçalo do Amarante-RN

O município de São Gonçalo do Amarante situa-se na mesorregião Leste Potiguar e na
microrregião de “Macaíba” (IBGE, 2014), abrange uma área de 261 km². Está enquadrado no
Litoral Oriental com coordenadas Geográficas: latitude: 5º 47’ 36” Sul longitude: 35º 19’ 46”
Oeste e altitude média de 15 metros, distante treze quilômetros da capital potiguar e integra a
Região Metropolitana de Natal (IDEMA, 2014), conforme figura 1.

Figura 1: Localização do município de São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil.

São Gonçalo do Amarante tem população estimada de 96.759 habitantes sendo que
85% residem na área urbana e 15% na área rural (IBGE, 2014) e índice de desenvolvimento
humano de 0,661, classificado como médio (PNUD, 2013). Possui clima do tipo tropical
chuvoso com verão seco e estação chuvosa adiantando-se para o outono, precipitação
pluviométrica média anual de 1.177,4 mm, temperatura mínima de 21º C e máxima de 32ºC e
umidade relativa média anual de 76%. Quanto a formação vegetal possui floresta
subperenifólia, floresta subcaducifólia, manguezal, formação tabuleiros litorâneos e tabuleiros
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costeiros, formação de praias e dunas e campo de várzea. Possui 82,65% de seu território
inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Potengi e 17,35% nos domínios da bacia
do Rio Doce (IDEMA, 2014)
No que se refere ao abastecimento de água, 91% são abastecidos pela rede geral, 7%
através de poços ou nascentes e 2% por meio de rios, açudes, lagos e/ou igarapés, outras
maneiras. Em relação à energia elétrica, 99,31% eram abastecidos por este tipo de energia. No
que se refere a coleta e destinação do lixo, 91,28% dos domicílios destinavam os resíduos à
coleta pública e 4,34% por meio de caçambas.

3.2 Comunidade Guanduba – São Gonçalo do Amarante/RN

Guanduba é uma comunidade do município de São Gonçalo do Amarante constituída
por cinco localidades principais: Oiteiros, Jacaré-mirim, Jacobina, Mutirão e Maçaranduba
(ESF, 2013). Localizada em área periurbana está distante a 5 km da sede do seu Município
com coordenadas geográficas: 5°48’12’’S e 35°21’25’’W (IDEMA, 2014), conforme figura 2.

Figura 2. Vista aérea da comunidade Guanduba, São Gonçalo do Amarante-RN

Guanduba tem como principais atividades econômicas: indústria cerâmica, comércio,
agropecuária, agricultura familiar, carcinocultura, criação e venda de caprinos, equinos,
pecuária, galinhas, camarão, verduras. De acordo com dados da ESF e da Secretaria de Saúde
do Município (2013), Guanduba possui uma cobertura em atenção à saúde em mais de 90%
das famílias residentes. O número de famílias cadastradas no PSF em 2012 era de 702 houve
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acréscimo de 26 famílias em 2013 ampliando o número para 758 famílias que estão
subdividas em cinco micro áreas totalizando uma população de 2.701 pessoas sendo 1367
homens e 1334 mulheres (ESF, 2013).
Os imóveis de alvenaria predominam 98.55 % e de taipa 1,45 %. A cobertura com
energia elétrica é de 100%. O abastecimento público de água correspondendo a 91,82 %,
poços ou cacimbas 8,18%. O destino dos dejetos para fossa séptica é 100%. O destino do lixo
87 % coletado, 11,35 % queimado e 1,65 % a disposto a céu aberto acumulado em terrenos
baldios. O meio de transporte mais utilizado são Vans 80,73%, sendo que o número de carros
e motos já é significativo (ESF, 2013).
A comunidade possui cinco escolas dividas nas cinco localidades, quatro igrejas (2
evangélicas e duas católicas), três campos de futebol, dois grupos de idosos, um grupo
capoeira, um grupo de dança, duas associação agricultores, trinta pequenos comércios, seis
fazendas, duas indústrias cerâmica e uma de mármore, dois clubes para eventos, uma quadra
para esportes, três posto de saúde (Guanduba, Oiteiros, Jacaré-mirim). As principais
ocupações são: donas de casa, aposentados, agricultores, comerciantes, operários de fábrica,
serventes/pedreiros, trabalhadores de cerâmicas, empregadas domésticas, comerciários,
motoristas e desempregados (IDEMA, 2014).
Os Principais problemas identificados na comunidade foram: ruas sem calçamento,
ausência de transporte público (vans, transporte particular), aglomeração de casas, ausência de
saneamento básico, esgoto a céu aberto (água servida, em valas no meio da rua), precariedade
ou ausência de coleta de lixo, problemas de poluição do ar devido aos fornos das cerâmicas,
elevado nº de desempregados; violência/criminalidade; alcoolismo; elevado número de
bares/botecos, baixo nível de escolaridade (IDEMA, 2014).
A abordagem metodológica adotada em cada etapa da pesquisa foi de grande
relevância para a compreensão e interpretação dos resultados obtidos em razão dos diferentes
fatores e elementos a serem associados, dos contextos socioambientais, educacionais e de
saúde a serem compreendidos no tocante às leishmanioses e de sua dinâmica neste cenário de
inter-relações.
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4. METODOLOGIA GERAL

Pesquisa descritiva em que houve estabelecimento de relações entre variáveis
utilizando técnicas padronizadas para a coleta de dados, contribuindo para a identificação de
relações existentes entre as variáveis estudadas. A metodologia envolveu coleta de dados
primários e secundários, trabalho de campo e laboratorial (captura e identificação de
flebotomíneos), aplicação de questionários com população e professores, produção de cartilha
educativa e atividades educativas com escolares e população.
Os dados secundários foram coletados em diferentes fontes. No que se refere ao
número de casos de Leishmaniose Visceral notificados no Rio Grande do Norte no período de
2004 a 2014 foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) na Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica – SUVIGE da Secretaria de
Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN. Já os dados sobre os
indicadores de sustentabilidade, demográficos, etc., foram obtidos no site do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Informações sobre estrutura e funcionamento do
Sistema Único de Saúde – SUS, doenças e óbitos foram obtidos no site do Ministério da
Saúde nos diferentes sistemas: Sistema de Internação Hospitalar – SIH, Sistema de
Informação da Atenção Básica - SIAB e Sistema de Informação de Mortalidade - SIM.
O trabalho de campo envolveu a captura de flebotomíneos durante três anos
consecutivos com início em janeiro de 2012 e termino em dezembro de 2014. As coletas
foram feitas com armadilhas luminosas do tipo CDC iniciando às 18h sendo encerradas às 6h
da manhã seguinte, totalizando 12hs de coleta/armadilha. As capturas foram realizadas na
comunidade Guanduba, área periurbana do município de São Gonçalo do Amarante/RN,
colocadas no intradomicílio, peridomicílio e mata (500 metros). Foram realizadas três
capturas mensais, com intervalo de aproximadamente dez dias entre cada uma. Os insetos
capturados foram acondicionados em tubos de plástico contendo álcool 70% devidamente
rotulados e posteriormente transportados ao laboratório de entomologia da UFRN para
triagem e identificação das espécies.
A fase laboratorial envolveu a triagem e identificação dos flebotomíneos. A triagem
consiste na separação dos flebotomíneos dos demais insetos capturados. Após triagem os
flebotomíneos serão mantidos em álcool a 70% até o momento de sua clarificação e
identificação. A clarificação será feita em solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10%. Em
seguida, os flebotomíneos foram montados entre lâmina e lamínula de forma semipermanente
com uma gota de glicerina para identificação específica. Os machos e as fêmeas são montados
separada e individualmente. Após a montagem, as espécies de flebotomíneos são identificadas
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com auxílio de microscópio óptico. Todos os espécimes capturados serão identificados de
acordo com a nomenclatura proposta por Young & Duncan (1994) e Galati (2003).
Os questionários foram aplicados no mês de junho de 2013 na comunidade Guanduba
junto ao responsável pela família e na sua ausência a uma pessoa maior de 18 anos presente
no momento da visita. O universo da pesquisa abrange 702 famílias de Guanduba,
constituindo uma amostra de 111 famílias considerando-se o nível de confiança de 95%. A
amostragem foi do tipo aleatória simples em que a variável considerada foi a proporção de
representantes das famílias cadastradas no Programa Saúde da Família de Guanduba com
algum conhecimento sobre a leishmaniose visceral. O instrumento de coleta de dados foi um
questionário composto por vinte perguntas semi-estruturadas contendo respostas dicotômicas
e espaço reservado para observações. As questões foram divididas em quatro temáticas:
aspectos socioeconômicos (idade, gênero, escolaridade ocupação), epidemiológicos referentes
à leishmaniose (características e conhecimento da doença, riscos, prevenção), sanitários
(destinação de resíduos, destinação de efluentes, saneamento) e ambientais (presença de
animais domésticos e silvestres, proximidade da mata).
Para cada participante da pesquisa foi feita a leitura e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (licença CEP com Nº 184.343/2012) sendo em
seguida realizada sua aplicação através da leitura das perguntas e anotação das respostas.
Pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa cuja análise dos dados foi realizada através do
programa estatística 7.0. Para verificação de possíveis associações entre as variáveis foi
utilizado o teste Qui-quadrado e adotado nível de significância menor ou igual a 5% (p<0,05).
A elaboração de cartilha educativa intitulada: LEISHMANIOSES: CONHECER
PARA SE PROTEGER foi feita em parceria com professores e alunos dos laboratórios de
entomologia (LABENT) e do Laboratório de Ensino em biologia (LABENBio) da UFRN. A
cartilha educativa em quadrinhos surgiu da necessidade de informar a população sobre as
leishmanioses e de intervir com ações educativas com utilização deste instrumento. Envolveu
o universo da educação em ciências e biologia com informações sobre a doença, facilitando a
promoção da saúde de forma lúdica e compreensível. Para tanto, foi indispensável fazer uso
de personagens fictícios que representam e legitimam o discurso da ciência, dando voz aos
atores sociais, como: professora do ensino fundamental, agente comunitária de saúde,
pesquisadora da UFRN, donas de casa, escolares e um cachorro. Contém 28 páginas e está
disponível no formato PDF na internet. Exemplares foram distribuídos entre as escolas do
município participante da ação educativa.
Já as atividades educativas sobre saúde ambiental e leishmanioses foram realizadas no
dia 28 de novembro de 2014 no bairro Potengi da cidade de São Gonçalo do Amarante. Para
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tanto foi necessário um contato inicial com Secretaria Municipal de Saúde (setor de endemias)
e com a Secretaria Municipal de Educação (Programa Saúde na Escola - PSE) do município
de São Gonçalo do Amarante para o estabelecimento de parcerias no que se refere às ações
com professores e alunos. Devido à grande quantidade de alunos matriculados nas escolas
deste município, utilizou-se como critério para participação da escola a sua localização em
áreas com casos humanos da doença e/ou de alta incidência de infecção canina para o calazar.
As atividades transcorreram durante todo o dia distribuídas na praça e na escola. Na
escola pela manhã foi feita uma apresentação do projeto para os gestores, profissionais da
saúde e da educação do município. Na praça foram montadas as tendas para que a equipe do
Parque da ciência da UFRN fizesse a exposição do material por temáticas de ensino (biologia,
física e química). A programação incluiu a apresentação de uma peça teatral (com os
graduandos da UFRN participantes do projeto) baseada na história da cartilha, apresentação
de mamulengos recitando o cordel sobre leishmaniose. Ademais, foram demonstrados insetos
em lupas para os estudantes das escolas municipais e a comunidade local.
Nesta etapa das atividades educativas com utilização da cartilha educativa produzida
se utilizou como abordagem metodológica a pesquisa-ação (TRIPP, 2005; ALVES et al.,
2015). A oficina educativa sobre leishmanioses ocorreu no turno vespertino em uma escola do
bairro com 21 professores de 12 escolas municipais de São Gonçalo do Amarante. O objetivo
da oficina consistiu em verificar a utilização da cartilha pelos professores do ensino
fundamental. Foi feita uma contextualização sobre a leishmaniose no Brasil e no Rio Grande
do Norte, apresentação e leitura da cartilha e, posteriormente, foi solicitado o preenchimento
de um questionário dividido em duas fases: um plano de aula sobre leishmaniose e a segunda
parte sobre a utilização da cartilha na prática educativa dos professores em sala.

4.1 Metodologia para análise dos dados

Os procedimentos metodológicos para análise dos dados secundários do IBGE que
constam na matriz de Indicadores de Desenvolvimento sustentável – IDS foram do tipo
qualitativos. Quanto à metodologia para a análise dos dados dos flebotomíneos foi utilizado o
programa Statistic 7.0, para verificar a tendência e a sazonalidade das espécies por meio de
um modelo de séries temporais; para o cálculo de abundância dos flebotomíneos foi utilizado
o índice de abundância das espécies padronizado (IAEP) e o índice de Shannon (H), para
analisar a diversidade de espécies. Na análise dos dados referentes aos questionários utilizouse também o programa Statistic 7.0. Para verificar possíveis associações entre as variáveis foi
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utilizado o teste de Qui-quadrado, com etapa preliminar à realização da técnica multivariada
de análise de correspondência, na qual foram incluídas apenas as questões que tiveram
associação significativa em nível de 5%.

4.2 Considerações éticas

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (Parecer Nº 184.343)
aprovado em 21/12/2012. Os questionários aplicados na comunidade foram autorizados pelos
entrevistados através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
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CAPÍTULO 1

A LEISHMANIOSE VISCERAL E OS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
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RESUMO

Os processos de desenvolvimento das populações, as alterações ambientais e os avanços nos
conhecimentos sobre a domiciliação e a capacidade vetorial dos insetos influenciam para o
cenário atual da saúde pública em relação a Leishmaniose Visceral. A compreensão das
condições socioeconômicas e ambientais e de suas relações com o processo saúde-doença
através de indicadores de sustentabilidade assumem relevância para a saúde coletiva. O
objetivo do artigo é analisar a inter-relação entre a incidência da leishmaniose visceral e o
desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Norte. Os procedimentos metodológicos
envolveram a coleta de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) dos casos confirmados de leishmaniose visceral, por município de
residência do RN, no período de 2004 a 2014. Dados sobre os Indicadores de Sustentabilidade
foram obtidos a partir do documento IDS Brasil/2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os resultados evidenciam que na dimensão ambiental os problemas se
relacionam com o baixo percentual de cobertura do saneamento básico e com o alto
percentual de desmatamento aumentando os riscos para o adoecimento pela leishmaniose
visceral. Na dimensão econômica o baixo percentual de coleta e reciclagem de resíduos
sólidos contribuem para a permanência da degradação ambiental nas áreas de disposição dos
resíduos constituindo em riscos ainda maiores de contaminação por diferentes patologias
como a leishmaniose. Na dimensão social os indicadores sinalizam para a necessidade de
ampliação do acesso aos serviços de infraestrutura, saúde e educação de forma equitativa
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e das doenças que atingem populações
negligenciadas. Na dimensão institucional há carência de investimentos em diferentes áreas
do conhecimento para pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias que contribuam para a
redução da negligencia e dos riscos e acometimento pela LV no RN. Verifica-se, portanto,
uma estreita relação entre o desenvolvimento, as condições de saúde das populações e o
acometimento pelas leishmanioses, prevalecendo os altos índices da doença em municípios
pólos de regiões de desenvolvimento do Estado constituindo-se como indicativo de um
modelo de desenvolvimento sem sustentabilidade.
Palavras-chave: desenvolvimento; saúde; meio ambiente; leishmanioses.
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Introdução
A temática saúde, ambiente e desenvolvimento envolve distintas áreas do
conhecimento onde os problemas e suas possíveis soluções apresentam níveis de
complexidades elevados. A situação de saúde dos indivíduos no que se refere à leishmaniose
visceral, em seus diferentes territórios, envolve questões referentes à promoção da saúde, a
sustentabilidade local, a preservação ambiental, as condições socioeconômicas dos
indivíduos, etc., necessitando ser analisada através das inter-relações que se estabelecem
mostrando as condições e situações que são coesas e favorecedoras deste agravo em todo seu
ciclo.
Entretanto, os problemas ambientais, que hoje se constituem em importantes
elementos indutores da geração de doenças, têm sido pouco considerados como determinantes
ambientais da saúde em conjunto com os sociais (FREITAS & GIATTI, 2009).

A

complexidade de fatores envolvidos na transmissão da leishmaniose estão estreitamente
relacionados com as condições ambientais e com as características bioecológicas dos insetos
vetores. Variáveis ambientais como chuva, temperatura, umidade e altitude podem influenciar
no ciclo dos agentes infecciosos nos artrópodes ou no desenvolvimento dos vetores e,
consequentemente no ciclo da leishmaniose (XIMENES et al., 2007).
A Leishmaniose Visceral é uma doença registrada em todas as regiões do Brasil
fazendo parte do grupo das doenças tropicais negligenciadas classificadas pela Organização
Mundial de Saúde - OMS (LINDOSO & LINDOSO, 2009). O crescimento das
Leishmanioses no Brasil está associado com a adaptação do vetor aos ambientes modificados
pela ação humana e às precárias condições socioeconômicas da população (GONTIJO &
MELO, 2004). A leishmaniose visceral é considerada pela OMS como uma das seis maiores
endemias do planeta, por atingir cerca de 500 mil novos casos em humanos por ano. Sendo
que o Brasil é um dos quatro países no mundo onde concentra 90% dos casos e o Nordeste é a
principal região de ocorrência da leishmaniose visceral com registro de mais de 56% destes
casos (BRASIL, 2014). No Rio Grande do Norte a Leishmaniose Visceral (LV) está em
expansão (XIMENES, et. al., 2000) e atinge as populações mais vulneráveis (JERÔNIMO et
al., 2004).
O quadro epidemiológico preocupante para a leishmaniose visceral e a tentativa de
compreender os motivos de sua expansão no Estado do Rio Grande do Norte evidenciam a
necessidade de analisar a dinâmica dos fatores ambientais, os de desenvolvimento e dos
eventos em saúde em cada território de ocorrência deste agravo, já que estes não apresentam
as mesmas características em cada região ou lugar. Entretanto, há a necessidade de aportes
metodológicos e referenciais de campos diferenciados do conhecimento para a análise e o
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entendimento das inter-relações no tocante a LV e de suas consequências na vida e nos
espaços de desenvolvimento das populações.
Entretanto, existem lacunas importantes no conhecimento a respeito da distribuição
destas doenças e de sua relação com variáveis a respeito do desenvolvimento local e dos
aspectos bioecológicos envolvidos nas endemias e epidemias causadas por estes insetos
vetores principalmente nos municípios do Nordeste do Brasil onde a LV é endêmica. Essa
situação aponta para a necessidade de estudos que discutam de forma interdisciplinar os
multifatores que contribuem para o acometimento pelas leishmanioses examinando mais de
perto o papel desempenhado pelos insetos vetores e reservatórios no ciclo da doença
considerando o quadro epidemiológico atual. A partir destas considerações o objetivo do
artigo é analisar a inter-relação entre a incidência da leishmaniose visceral e o
desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Norte. Em termos metodológicos, foi
realizada uma análise de um conjunto de dados secundários a respeito da leishmaniose
visceral no RN notificados no banco de dados do SINAN do período de 2004 a 2014 e sobre
indicadores de sustentabilidade disponibilizados pelo IBGE, tomando como escopo temporal
o ano de 2012.

Fundamentação Teórica
Desenvolvimento Sustentável
O desenvolvimento sustentável está no centro das discussões entre nações do mundo
buscando encontrar caminhos para um desenvolvimento com sustentabilidade nos países e
continentes. No entanto, há tensionamentos no que se refere a diminuição dos benefícios dos
recursos naturais e dos efeitos devastadores sobre o meio ambiente na condução da política de
crescimento econômico destes países.
As discussões envolvendo desenvolvimento e meio ambiente tem como marco inicial
a aprovação do relatório Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório Brundtland, pela
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, publicado em 1987 pela
Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Neste documento é formulado
o conceito de desenvolvimento sustentável concebido como processo de transformação no
qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e
futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (CNMAD, 1987; DREXHAGE
& MURPHY, 2010). A adoção deste conceito pela ONU contribuiu para que seus princípios
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fossem pactuados pelos países na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento em 1992, a Eco-92 (PNUD, 2000).
O relatório Brundtland tem sua importância por especificar a natureza e a escala dos
problemas ambientais, sociais e econômicos a serem enfrentados e propõe o desenvolvimento
sustentável como estratégia para reverter o quadro mundial de pobreza, desmatamento e
desigualdade social. No entanto, na exploração dos recursos naturais o que ainda predomina é
o lucro e o acúmulo de capital. Esta lógica não atende as necessidades sociais da atualidade e
tampouco das gerações futuras contribuindo para o agravamento e o aceleramento do
desequilíbrio ambiental, ampliando ainda mais as desigualdades sociais. Há, portanto, uma
imposição de inserção ou de exclusão social entendido tanto como determinante da
sustentabilidade ambiental quanto do processo saúde-doença (SETTI & GALLO, 2009;
FRANCO NETTO, 2009).
A permanência das condições de vida insatisfatórias e da pobreza em todo o mundo
explicam os motivos destas constituírem como principais determinantes do adoecimento. Essa
situação foi evidenciada no Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do PNUD
(2007) em que foi revelada a vulnerabilidade da população mais pobre onde a grande maioria
das 10 milhões de crianças que morrem anualmente antes de atingirem os cinco anos de idade
tem como determinantes a pobreza e a subnutrição.
Os dados contidos neste relatório contribuíram para que a ONU adotasse na
Declaração do Milênio oito objetivos a serem atingidos até 2015: Erradicar a pobreza extrema
e a fome; atingir o ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna;
combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e
estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (ONU, 2012). Todavia, a maioria
desses problemas ainda permanece sem solução e com poucos avanços significativos no que
se refere ao atendimento desses objetivos desde sua publicação.
No Brasil, somente a partir do século 21, juntamente com a elaboração de planos
nacionais de desenvolvimento sustentável, iniciaram-se esforços para a construção de
indicadores de sustentabilidade. Torna-se indispensável compreender o porquê dos fatores
ambientais, os de desenvolvimento e dos eventos em saúde não apresentarem o mesmo
comportamento em cada região ou lugar não sendo possível a formulação de indicadores
semelhantes em todos os Estados ou Regiões do país, por se tratar de um campo
multidisciplinar comportando uma infinidade de abordagens e articulações interdisciplinares
sendo que os indicadores ambientais, econômicos, de saúde e sociais possuem um potencial
representativo dentro do contexto de desenvolvimento sustentável (IBGE, 2012).
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Neste sentido, a saúde não pode ser dissociada do bem-estar. Os efeitos da degradação
ambiental sobre a saúde na atualidade podem resultar em múltiplas interações em diferentes
níveis de complexidade e intensidade. As mudanças ambientais que alteram a distribuição e
comportamento dos vetores e hospedeiros resultando em epidemias de dengue, malária e
leishmaniose, ou até mesmo eventos como secas e enchentes que irão exacerbar infecções
originárias da água para o consumo humano. Deve-se considerar que amplas mudanças
socioambientais podem resultar em alterações radicais ou rupturas nos serviços dos
ecossistemas causando efeitos sobre a saúde necessitando de um longo prazo para
recuperação (HALES et al, 2004).
O entendimento a respeito do desenvolvimento sustentável a partir do conhecimento
do resultado dos indicadores elencados para esta discussão e de sua relação com o processo
saúde doença nos indivíduos e grupos se faz indispensável para uma compreensão dos
motivos da expansão da leishmaniose nos municípios do RN. Para tanto, é preciso conhecer
como ocorre o processo de transmissão e de adoecimento nos indivíduos e os diferentes
fatores que favorecem a dispersão da leishmaniose.

Leishmanioses
As leishmanioses são doenças causadas por diferentes espécies de protozoários do
gênero Leishmania que infectam mamíferos, incluindo os humanos e transmitidas por insetos
através da picada da fêmea do flebotomíneo infectado pelo parasito. Afeta populações mais
carentes, estando associada à desnutrição, à resposta imunológica dos indivíduos infectados, à
migração da população e as condições precárias de habitação apresentando alta prevalência
em regiões tropicais e neotropicais (WHO, 2011).
Inicialmente, a transmissão das leishmanioses era apenas silvestre, limitada a áreas
rurais. Contudo, houve mudanças no padrão de transmissão decorrente das modificações
socioambientais, como desmatamento, urbanização, crescimento populacional e demográfico,
processos migratórios, etc. (BRASIL, 2014).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as leishmanioses
acometem 12 milhões de pessoas no mundo, em 88 países tropicais e subtropicais, sendo 72
desses considerados em vias de desenvolvimento. Aproximadamente 90% dos casos ocorrem
em cinco países: Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil. A doença atinge principalmente as
populações pobres desses países. Embora existam métodos de diagnóstico e tratamento
específicos, grande parte da população não tem acesso a estes procedimentos, elevando os
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índices de mortalidade. Cerca de 350 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de se
contrair a leishmaniose, com 1,5 a 2 milhões de novos casos a cada ano. No mundo são
registrados 1,3 milhões de novos casos de leishmaniose e 20.000 a 30.000 mortes anuais
(WHO, 2010).
Uma das características mais marcantes do gênero Leishmania é a diversidade das
manifestações clínicas da doença no ser humano: Leishmaniose Tegumentar Americana
(LTA) e Leishmaniose Visceral (LV) também conhecida como Calazar As formas cutâneas da
LTA se caracterizam por lesões únicas ou múltiplas na pele, geralmente no rosto, braços e
pernas. Já a LV, formas viscerais, se caracteriza pelo aumento no volume do fígado e baço,
anemia, perda de peso e febre, e pode ser fatal ((BEATTIE e KAYE, 2011; BRASIL, 2014).
No entanto, a Leishmaniose Visceral assume grande relevância não somente por sua
alta incidência e ampla distribuição no mundo, mas também pela possibilidade de assumir
formas graves e letais quando associada ao quadro de má nutrição, condições sanitárias
insatisfatórias, degradação ambiental, infecções concomitantes (BRASIL, 2014) e, inclusive,
aos aspectos demográficos relacionados com o subdesenvolvimento das áreas de ocorrência.
Para o Ministério da Saúde (2014) a leishmaniose Visceral, ou calazar, é uma doença
crônica grave, potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade pode alcançar 10% quando
não se institui o tratamento oportuno e adequado. Com a expansão da área de abrangência da
doença devido a sua urbanização e o aumento significativo no número de casos, a LV passou
a ser considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das prioridades dentre as doenças
tropicais.
O crescimento da Leishmaniose Visceral no Brasil está associado com a adaptação do
seu vetor, Lutzomyia longipalpis, aos ambientes modificados (GONTIJO, 2004) e no estado
do Rio Grande do Norte L. longipalpis, é amplamente distribuído (XIMENES, et al., 2000). O
número de pessoas acometidas pela Leishmaniose Visceral no Brasil no período de 2004 a
2014 foi de 3.038 pessoas (BRASIL, 2014) sendo que o RN confirmou 916 casos da doença
no referido período.
A expansão da leishmaniose para áreas sem registros anteriores, o crescente registro
de casos humanos e de óbitos e a adaptação do seu vetor a ambientes modificados pela ação
humana justificam novos estudos a fim de identificar flutuações no que se refere ao vetor e à
doença. Alterações na composição da fauna e comportamento de espécies vêm sendo
percebidos, o que justifica uma análise sistematizada. Conforme Ximenes et al., (2007) os
estudos realizados no Rio Grande do Norte corroboram outros resultados e discussões acerca
das relações entre ambiente, proliferação de insetos vetores e saúde humana apontando para o
paradigma do desenvolvimento econômico com sustentabilidade ecológica, mesmo que a
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despeito da complexidade de implementação em uma região com os indicadores de pobreza
são persistentes, talvez represente a única forma capaz de impedir o processo de degradação
ambiental e consequentemente à emergência ou re-emergência de doenças e patógenos
transmitidos por insetos.
A base teórico-prática e metodológica que norteia esta pesquisa a partir dos
indicadores do IBGE se constitui em um desafio já que o setor saúde trabalha com indicadores
e metodologias próprias para a análise da situação de saúde em relação a cada agravo. Outros
estudos em diferentes áreas, ao utilizar indicadores de sustentabilidade adotam metodologias
quantitativas que através de cálculos matemáticos apresentam índices para uma posterior
análise dos resultados. Assim, o caminho metodológico construído se pautou em uma análise
qualitativa de dados secundários dos indicadores de sustentabilidade do IDS Brasil para uma
situação de saúde especifica que é a Leishmaniose Visceral no Rio Grande do Norte.

Aspectos Metodológicos
Caracterização da área do estudo
O Estado do Rio Grande do Norte localiza-se na região Nordeste do Brasil, hemisfério
sul ocidental e seus pontos extremos são limitados pelos paralelos de 4°49`53``de latitude sul
e pelos meridianos de 34°58`03`` e 38°36`12`` de longitude oeste de Greenwich. O Estado
está dividido politicamente em 167 municípios e possui população estimada de 3.408.510
habitantes (IBGE, 2014). O Rio Grande do Norte apresenta diferentes formações vegetais
mas, o bioma Caatinga caracteriza o semiárido norte-rio-grandense com predominância de
80% da cobertura vegetal e o clima Semiárido com áreas quentes e secas na maior parte do
território estadual e baixa precipitação pluviométrica anual em torno de 800 a 1000 mm
(IDEMA, 2014).

Procedimentos metodológicos
A pesquisa caracteriza-se como do tipo exploratória com abordagem qualitativa. Os
instrumentos de pesquisa envolveram a coleta de dados secundários do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para os casos confirmados de Leishmaniose
Visceral (LV) por município de residência do RN no período de 2004 a 2014, através da
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN. Os indicadores
de sustentabilidade foram obtidos por meio do documento Índice de Desenvolvimento
Sustentável IDS-Brasil/2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE
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Para a análise do desenvolvimento no Rio Grande do Norte foram selecionados 16
indicadores de sustentabilidade do IDS/Brasil (IBGE, 2012) que apresentavam associação
com os fatores favoráveis a incidência de casos confirmados de leishmaniose visceral no
Estado. Os indicadores selecionados foram distribuídos em quatro dimensões: Dimensão
Ambiental (seis indicadores); Dimensão Econômica (dois indicadores); Dimensão Social (sete
indicadores); Dimensão Institucional (um indicador), como nos quadros (1, 2, 3 e 4), a seguir.

Quadro 1 - Indicadores de sustentabilidade da dimensão ambiental relacionados com a LV.
DIMENSÃO AMBIENTAL
TEMA
Biodiversidade

INDICADOR
Áreas protegidas

CONCEITUAÇÃO
Expressa a dimensão e a distribuição espacial
dos territórios sob estatuto especial de
proteção

do

meio

ambiente,

onde

a

exploração dos recursos naturais é proibida
ou controlada por legislação específica.
Terra

Desmatamento nos biomas

Apresenta a perda estimada de cobertura

extra-amazônicos

vegetal

nas

Unidades

da

Federação

abrangidas pelos biomas Mata Atlântica,
Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal
Saneamento

Saneamento

Saneamento

Saneamento

Acesso ao sistema de

Representa a parcela da população com

abastecimento de água

acesso a abastecimento de água por rede geral

Acesso ao esgotamento

Representa a parcela da população atendida

sanitário

por sistema de esgotamento sanitário.

Acesso a serviço de coleta

Representa a parcela da população atendida

de lixo domestico

pelos serviços de coleta de lixo doméstico.

Destinação final de lixo

Expressa a capacidade de se dar destinação
final adequada ao lixo coletado.

Fonte: Adaptado de IDS/Brasil (IBGE, 2012).
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Quadro 2 – Indicadores de sustentabilidade da dimensão econômica relacionados com a LV.
DIMENSÃO ECONÔMICA
TEMA

INDICADOR

CONCEITUAÇÃO

Padrões de produção Reciclagem

Apresenta o desempenho das atividades de

e consumo

reciclagem de materiais por indústrias em
um território, em determinado período.

Padrões de produção Coleta seletiva de lixo

Apresenta a existência do serviço de coleta

e consumo

seletiva do lixo no município

Fonte: Adaptado de IDS/Brasil (IBGE, 2012).

Quadro 3 - Indicadores de sustentabilidade da dimensão social relacionados com a LV.
DIMENSÃO SOCIAL
TEMA
População

INDICADOR

CONCEITUAÇÃO

Taxa de crescimento da Representa o percentual de incremento médio
população

anual da população residente em determinado
espaço geográfico, no período considerado.

Trabalho
rendimento

e Rendimento domiciliar Distribuição percentual de domicílios por
per capita

classes de rendimento mensal domiciliar per
capita.

Saúde

Taxa de

mortalidade Expressa o risco de morte infantil por meio da

infantil

frequência de óbitos de menores de 1 ano de
idade na população de nascidos vivos.

Saúde

Oferta

de

serviços Expressa a disponibilidade, na área de saúde,

básicos de saúde

de recursos humanos e equipamentos físicos
para a população residente.

Saúde

Doenças
ao

relacionadas Representa

as

saneamento decorrentes

de

ambiental inadequado
Educação

Habitação

internações
doenças

hospitalares

relacionadas

ao

saneamento ambiental inadequado (DRSAI).

Taxa de escolaridade da Expressa o nível de escolaridade da população
população adulta

de 25 a 64 anos, por grupos de anos de estudo

Adequação de moradia

Expressa as condições de moradia pela
proporção

de

domicílios

mínimas de habitabilidade
Fonte: Adaptado de IDS/Brasil (IBGE, 2012).

com

condições
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Quadro 4 - Indicadores de sustentabilidade da dimensão institucional relacionados com a LV.
DIMENSÃO INSTITUCIONAL
TEMA
Capacidade institucional

INDICADOR

CONCEITUAÇÃO

Gastos com pesquisas Expressa o esforço nacional dedicado ao
e desenvolvimento – setor de Pesquisa e Desenvolvimento P&D

P&D,

medido

pelos

investimentos

públicos e privados.
Fonte: Adaptado de IDS/Brasil (IBGE, 2012).

Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas onde se procedeu a
realização de somatórias e cálculos percentuais para o exame proposto. A análise a seguir
caracteriza as dimensões do IDS/Brasil (IBGE, 2012) através de uma breve descrição da
dimensão dos indicadores selecionados a fim de proceder o estudo da inter-relação
desenvolvimento e as leishmanioses no Rio Grande do Norte.

Apresentação e Análise dos Resultados
A análise do desenvolvimento sustentável e de sua associação com o acometimento
pela Leishmaniose Visceral no Rio Grande do Norte neste estudo realizou-se elencando-se
como parâmetros os indicadores de sustentabilidade do IBGE selecionados das distintas
dimensões que configuram o quadro analítico.
A dimensão ambiental diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação
ambiental estando relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente,
considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras (IBGE, 2012). A apreciação dos
indicadores e suas especificidades na dimensão ambiental são imprescindíveis ao passo em
que o ambiente é determinante das condições propicias a manutenção da biodiversidade, do
ciclo do vetor, do protozoário e da transmissão da leishmaniose.
Deste modo, o indicador áreas protegidas remete as Unidades de Conservação (UCs)
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O
Brasil possui 477 UCs federais, destinando uma área de pouco mais de 750 000 km²,
aproximadamente 8,8% do Território Nacional distribuídas pelos biomas brasileiros. O Rio
Grande do Norte possui três Unidades de Conservação Federal: a Estação Ecológica do Seridó
– ESEC/Seridó, a Floresta Nacional de Açú – FLONA/Açú e a Floresta Nacional de Nísia
Floresta – FLONA/Nísia. As duas primeiras contemplam o bioma Caatinga e a terceira o
bioma Mata Atlântica. O RN possui atualmente 238 mil hectares em Unidades Estaduais de
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Conservação, o que corresponde a 4,5% do seu território ficando abaixo da média nacional
que é 6%. Estas unidades estão localizadas, em sua maior parte, ao longo do litoral potiguar,
sendo 2,58% no ecossistema marinho, 1,08% no ecossistema costeiro, 0,8% em ecossistema
de mata atlântica e o restante na caatinga. A gestão destas Unidades compete ao Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA, 2014).
A conservação da biodiversidade existente em biomas como a Caatinga e a Mata
atlântica no RN assumem grande relevância diante da necessidade de serem protegidas da
degradação em alguma escala. A proteção destas unidades contribui para a manutenção da
flora e da fauna silvestre nestes territórios diminuindo assim os riscos de extinção de espécies
e, principalmente dos riscos de adoecimento pela população contraída pelo contato com
espécies silvestres. Contribui ainda para a permanência dos flebotomíneos em ambiente
silvestres onde coexistem as condições favoráveis a manutenção do seu ciclo natural destes
insetos vetores.
De outro lado, o indicador desmatamento nos biomas extra-amazônicos apresenta a
perda estimada de cobertura vegetal nas Unidades da Federação abrangidas pelos seus
diferentes biomas (IBGE, 2012). O desmatamento sem controle provoca a perda da vegetação
original e do seu potencial biológico, constituindo-se como uma das principais ameaças às
espécies silvestres já que há destruição de seu habitat contribuindo para que estas
desenvolvam estratégias de sobrevivência em outros habitats. O bioma Caatinga,
predominante na região nordeste, além da ameaça do desmatamento caracteriza-se como um
dos biomas mais vulneráveis às mudanças climáticas, contendo áreas de risco suscetíveis a
desertificação decorrente das ações antrópicas evidenciado a necessidade do uso sustentável
de seus recursos (MMA, 2007; 2014).
O desmatamento ocorrido no bioma Caatinga no período de 2008 e 2009 evidenciouse em 54% de sua área desmatada e perdeu 1.921 km2, o equivalente a 200 campos de
futebol. Em relação à área total, o desmatamento corresponde a uma perda de 0,23% ao ano,
cuja área original era de 826.411 km2. No Rio Grande do Norte a Caatinga atingiu alto grau
de fragmentação no período de 2002 a 2009. O relatório do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (IBAMA, 2009) confirmou que o RN tem uma área de caatinga de 49.052 km²,
sendo que a área territorial do Estado é de 53.077 km². Este documento assinala que o Rio
Grande do Norte ocupa a 5ª posição no ranking de desmatamentos (1.142 km² de caatinga
devastada) entre os estados que compõem a região do bioma da caatinga.
Nesse contexto, o município de Mossoró/RN se destaca entre os vinte municípios do
nordeste brasileiro que mais desmataram a Caatinga no período de 2002 a 2008 (MMA,
2010). Concomitante a prática do desmatamento o município de Mossoró em 2008 apresentou
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o maior número de casos de LV no estado norte-rio-grandense mantendo a classificação
epidemiológica como de transmissão intensa para a leishmaniose visceral com maior número
de registros de casos/habitantes neste ano (SESAP, 2014). O desmatamento transforma o
ambiente natural contribuindo para a saída do inseto vetor da leishmaniose (flebotomíneo)
para ambientes próximos aos domicílios onde encontram alimento e condições propicias ao
seu desenvolvimento, principalmente as baixas condições sanitárias.
Aliada a degradação ambiental a ausência ou baixa cobertura de saneamento básico
vem se constituindo como um dos maiores problemas socioambientais e de saúde pública do
país. O indicador Acesso ao sistema de abastecimento de água representa a parcela da
população com acesso a abastecimento de água por rede geral. Dados da Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2010), indicam que os 167 municípios do Rio Grande do
Norte possuem acesso à rede geral de distribuição de água. No entanto, pelas condições
climáticas inerentes a este bioma, com baixas médias pluviométricas, a garantia do acesso
universal ao abastecimento de água tornou-se um grande desafio tanto para os gestores
públicos quanto para a população dos municípios do semiárido. A ocorrência de longos
períodos de seca impõe às comunidades locais a elaborarem estratégias de convivência com
esse fenômeno principalmente nos longos períodos de estiagem no semiárido.
Ainda que os municípios potiguares tenham acesso à água, mesmo com baixa
qualidade nos períodos de estiagem e seca prolongados, a situação é oposta quando se
compara a abrangência do acesso ao esgotamento sanitário. Esse indicador reflete as péssimas
condições de vida das populações mais pobres e vulneráveis a problemática da seca na região
nordeste, que não por acaso constituem os grupos mais acometidos por doenças decorrentes
das precárias condições sanitárias e ambientais. A existência de esgotamento sanitário é um
indicador fundamental na avaliação das condições de saúde da população, já que o acesso a
este serviço é essencial para o controle e a redução de doenças de veiculação hídrica,
alimentar e transmitidas por insetos vetores.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNSB) realizada no ano 2000 pelo
IBGE constatou que 52 municípios do RN apresentavam cobertura para a coleta de esgoto.
Entretanto, não houve avanços significativos considerando a última PSNB (2008), em que
houve incremento de apenas sete municípios, aumentando para 59 municípios (35%) e tornase mais agravante quando considerada a baixa cobertura de coleta e tratamento de esgotos de
cada município. De acordo com o mapa do saneamento (2011) o percentual de tratamento de
esgotos RN pode ter alcançado um índice um pouco maior nos últimos três anos (2012 a
2014) com incentivos de políticas públicas federais para a implementação do saneamento nos
municípios (IBGE, 2012).
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O baixo percentual de tratamento de esgotos no RN favorece seu escoamento nas ruas,
rios e em praias, contaminando corpos hídricos e mananciais de abastecimentos de água para
consumo humano deixando impróprias para utilização as águas dos rios e mares, agravando
ainda mais os índices de doenças. Esta realidade favorece um ambiente propicio (umidade,
matéria orgânica e alimento) ao desenvolvimento do ciclo do inseto vetor da leishmaniose e,
consequentemente, o aumento da incidência da infecção canina e humana. De acordo com a
OPAS (2008), a coleta e tratamento de esgotos são condições essenciais à melhoria da
qualidade de vida das populações e das condições ambientais propicias ao acometimento de
doenças em que o baixo percentual de saneamento está diretamente relacionado ao
adoecimento por doenças negligenciadas como é o caso da LV.
Outro indicador alusivo as questões sanitárias é o acesso ao serviço de coleta de lixo
doméstico que contribui com informações sobre a coleta de lixo estando associado tanto a
saúde da população quanto a proteção do ambiente. Os resíduos não coletados ou dispostos
em locais inadequados favorecem a proliferação de vetores de doenças e podem contaminar o
solo e os corpos d’água (IBGE, 2012). Trata-se de um indicador importante para a
caracterização básica da qualidade de vida da população residente em um território e das
atividades que fazem uso dos solos e das aguas, bem como para o acompanhamento da
evolução das políticas públicas de saneamento ambiental e da situação de saúde dos
indivíduos.
No tocante ao manejo de resíduos sólidos, o Atlas de Saneamento (IBGE, 2011)
constata que o Estado do Rio Grande do Norte ainda apresenta percentuais baixos quanto ao
manejo de resíduos que é de 34,8%. Os efeitos ambientais nocivos decorrentes da destinação
inadequada do lixo, tais como a poluição do solo e das águas, causada pelo chorume, não são
eliminados apenas pela coleta dos resíduos produzidos. No tocante a leishmaniose os insetos
vetores encontram condições favoráveis ao seu desenvolvimento em ambientes onde a
quantidade de lixo e matéria orgânica é permanente.
De acordo com o manual de vigilância e controle da leishmaniose (BRASIL, 2014), a
prevenção e controle da leishmaniose visceral envolvem o manejo do ambiente e de resíduos,
do vetor e do animal. Para tanto, deve-se evitar acúmulos de lixo doméstico destinando-o
adequadamente; manter o ambiente do cão, quintal ou varanda, sempre limpo, livre de fezes e
acúmulo de restos de alimentos, frutas e folhagens; manter a grama e o mato sempre cortados,
com retirada de entulhos, lixo e fezes animais, evitando a formação de fonte de umidade e de
matéria orgânica em decomposição – o que evita proliferação dos insetos. Conforme Ximenes
& Alves (2013) os problemas relacionados à falta de saneamento básico, problemas com o
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abastecimento de água e coleta de lixo ainda destacam-se nas áreas periurbanas das grandes
cidades favorecendo a proliferação dos insetos vetores.
De igual modo, a destinação final de lixo de forma adequada ainda apresenta vários
obstáculos estruturais e políticos para sua efetivação como uma política pública no Rio
Grande do Norte. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos do RN inclui várias ações,
como: conclusão dos estudos técnicos para construção dos aterros sanitários do Seridó, Alto
Oeste e Vale do Açu; construção dos aterros sanitários de Caicó e Pau dos Ferros; elaboração
dos Planos Intermunicipais dos cinco Consórcios Regionais de Resíduos Sólidos do Estado,
beneficiando todas as regiões do Estado, à exceção da cidade de Mossoró e da Região
Metropolitana de Natal que já são atendidos por aterros sanitários (SEMARH, 2012).
A coleta, o tratamento e a destinação adequados do lixo trazem significativas
melhorias na qualidade ambiental e são condições essenciais para a preservação da qualidade
ambiental e da saúde da população, facilitando o controle e a redução de vetores e, por
conseguinte, das doenças relacionadas. Assim, as condições inadequadas de coleta e
tratamento dos resíduos e de esgotos sem destinação adequada contribuem efetivamente para
um ambiente propício ao desenvolvimento do inseto vetor da leishmaniose já que a umidade e
a matéria orgânica em decomposição são elementos que ajudam na reprodução do mosquito
transmissor da doença.
Assim, a coleta seletiva de resíduos e a reciclagem são indicadores dos padrões de
produção e consumo na dimensão econômica. O indicador coleta seletiva de lixo apresenta a
existência do serviço de coleta seletiva no município. A questão da disposição final do lixo,
principalmente nos grandes centros urbanos, é apresentada como um grande desafio a ser
enfrentado. Diversas razões motivam a implantação de programas de coleta seletiva dos
resíduos. No período (2000 a 2008), observa-se que, em 2000, 8,2% dos municípios
brasileiros possuíam coleta seletiva de lixo e, em 2008, esse percentual alcançou 19,5%.
Quanto a abrangência da coleta seletiva, 37,9% dos municípios brasileiros dispõem desse
serviço em toda a sua área.
No Estado do Rio Grande do Norte foi realizado um estudo sobre os programas de
coleta seletiva no ano de 2010 para a elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento de
Resíduos - PEGIRS/SEMARH. Os resultados indicam que 98,55% dos resíduos sólidos tem
áreas de destinação final caracterizada como em lixões e 1,45% em aterros sanitários. Em
relação ao destino final dos resíduos 86% da população são atendidas pelos serviços de coleta
domiciliar e 24% não tem esse serviço (enterrados ou queimados). Apenas nove municípios
têm a coleta seletiva implantada o que corresponde a 5,39% dos municípios do Estado que
contam com programas de coleta seletiva.
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O relatório indicou ainda a existência de 177 lixões e dois aterros sanitários no Estado
um localizado no município de Ceará-Mirim e outro em Mossoró. A análise do índice de
qualidade da maioria dos aterros de resíduos revelou que a situação é crítica já que a maioria
dos municípios deposita seus resíduos em lixões a céu aberto e de forma indiscriminada. Fator
preocupante já que os resíduos de um modo geral representam um potencial poluidor muito
elevado. Em relação às áreas de aterros controlados doze destes obtiveram classificação
intermediária e apenas duas áreas referentes ao aterro sanitário da região metropolitana de
Natal e o de Mossoró obtiveram pontuação satisfatória (SEMARH, 2012).
Um dos aspectos mais importantes no gerenciamento sustentável de resíduos refere-se
ao indicador reciclagem de materiais. Ao lado da reutilização e da redução da geração de
resíduos, constitui uma das atividades-chave para solucionar o problema do destino final dos
resíduos sólidos. As atividades de reciclagem apresentam importantes implicações
econômicas, reduzindo tanto o uso de materiais quanto o de energia, bem como favorecendo o
aumento da eficiência energética de vários setores industriais. A reciclagem, ao reduzir o
consumo de energia e a extração de matérias-primas, reduz também a emissão de gases de
efeito estufa associados a geração de energia pela queima de combustíveis fósseis
contribuindo na diminuição dos impactos ambientais e dos riscos de contrair doenças
relacionadas ao destino inadequado dos resíduos, como a leishmaniose.
No Brasil, a melhoria dos níveis de reciclagem nem sempre estão associados a
educação e a conscientização ambiental. A coleta seletiva de lixo e a conscientização da
população para separar os resíduos antes de descartá-los podem aumentar não apenas a
eficiência da reciclagem como também trazer melhorias na qualidade de vida de catadores e
de outros trabalhadores que lidam com resíduos. A quantidade de material reciclado, em nove
municípios do RN com serviço implantado de coleta seletiva, obteve uma média de 316
ton./mês. A coleta seletiva é realizada por cooperativas de catadores e associações de
mulheres com incentivos ou não da gestão municipal, mas também por catadores que não tem
vínculo com as entidades recicladoras (IBGE, 2012).
As precárias condições sanitárias e ambientais que são propícias ao desenvolvimento
do vetor em ambientes urbanos e periurbanos das cidades estão intimamente relacionadas as
precárias condições de vida das populações em seus ambientes de sociabilidade não podendo
ser suprimidas na análise da relação saúde/doença. Como descrito no relatório da Comissão
Nacional sobre os Determinantes Sociais na Saúde (CNDSS), no qual se destacou que “a
distribuição da saúde e da doença em uma sociedade não é aleatória, estando associada à
posição social, que por sua vez define as condições de vida e trabalho dos indivíduos e
grupos” (CNDSS, 2008. pag.45).
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Considerando a não aleatoriedade da distribuição da saúde e da doença a educação
apresenta-se como um dos temas importantes da dimensão social que contribui para avaliação
da situação de saúde dos indivíduos. Campo essencialmente necessário ao desenvolvimento
pessoal e coletivo e, portanto, estratégico no processo de construção de práticas sociais e
ambientais mais saudáveis.

Nesse sentido, o indicador taxa de escolaridade (população

adulta) expressa o nível de escolaridade de indivíduos de 25 a 64 anos de idade por grupos de
anos de estudo. No Brasil, o grupo de indivíduos nessa faixa etária com menos de 8 anos de
estudo foi de 45,4%. No quadro regional, a região Nordeste apresenta maior percentual
(56%), seguida da Região Norte (48,6%), (IBGE, 2012). No Rio Grande do Norte a taxa de
escolaridade desta faixa da população adulta ainda apresenta uma das mais altas taxas de
analfabetismo do Brasil, sendo que 19,2/1000hab tem menos de um ano de escolaridade ou
não tem instrução (PNAD, 2009), conforme tabela 1.

Tabela 1 - População com 25 anos ou mais de idade por 1000 habitantes que frequentou
a escola no Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte, 2009.
Escolaridade

25 anos < 1 ano 1 a 3 4 a 7 8
ou +

ou

anos

anos

9

a 11

anos 10

sem

12

anos 14

anos

anos

a 15
anos
ou +

instrução
Brasil

111952

12,9

11, 8

24, 8 8,8

4,3

2,4

4,6

10,1

Nordeste

29205

23,2

14,9

22,2

6,6

4,2

9,4

3,1

6,1

RN

1774

19,2

15,3

24,7

5,5

6,0

9,3

3,3

6,5

Fonte: PNAD (2009)

A baixa escolaridade observada no Estado do RN onde 34,5 por mil habitantes tem
menos de três anos de escolaridade é um resultado desolador já que a educação contribui para
a percepção dos riscos à saúde e da noção de cidadania. O baixo nível de escolaridade da
população de Guanduba em área periurbana do município de São Gonçalo do Amarante/RN
repercutiu nos resultados acerca do conhecimento dos indivíduos sobre leishmaniose visceral
(ALVES, et al., 2014, dados não publicados). O conhecimento e a informação contribuem
para a percepção dos valores que se constituem em componentes básicos para o exercício da
cidadania, a proteção da saúde e a possibilidade de um desenvolvimento com
sustentabilidade.
Entretanto, a escolaridade é apenas um dos fatores que contribui para a percepção da
situação de saúde pelo indivíduo e que em algum momento da vida irá necessitar da
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assistência em saúde. Para tanto, o indicador oferta de infraestrutura básica de serviços de
saúde expressa o potencial de acesso a estes serviços por parte da população (IBGE, 2012).
Entretanto, o acesso equitativo aos serviços públicos de saúde como preconizado pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) ainda não é uma realidade para a maioria das populações em situação
de vulnerabilidade social. A porta de acesso aos serviços básicos de saúde é feita pelos
municípios através da Atenção Básica com destaque para a Estratégia Saúde da Família (ESF)
através dos programas de promoção à saúde, como: Hipertensos e Diabéticos, Crescimento e
Desenvolvimento da Criança, Pré-natal, Vacinação, Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, outros.
No Rio Grande do Norte no ano de 2004 o número de municípios com a Estratégia
Saúde da Família (ESF) foi de 155 (68,68%) de cobertura e em 2012 atingiu cerca de 74,92%
da população coberta por este programa (BRASIL, 2012). No entanto, os recursos humanos
disponíveis no Estado para estes serviços de saúde segue a mesma dificuldade da
desigualdade na distribuição dos profissionais médicos no Brasil. Na capital potiguar verificase maior concentração (3,44%) de profissionais médicos em detrimento ao conjunto de
municípios do Estado, no qual este percentual é bem menor (1,39%) acarretando diferentes
problemas no que se refere a resolutividade das demandas de atendimento à população
(DATASUS, 2012).
A problemática dos recursos humanos em conjunção a baixa oferta de serviços e de
infraestrutura adequada para atender as demandas de saúde no interior do Estado resultam na
superlotação dos hospitais, maternidades e postos de atendimento da capital gerando
dificuldades para a gestão dos serviços em nível estadual e municipal. Deste modo, o sistema
de saúde pública do RN produz iniquidades com a grande maioria da população, não estando
ao alcance de todos, e, portanto, não atendendo as necessidades essenciais de saúde dos
indivíduos que necessita dos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade do SUS.
O acesso universal aos serviços de saúde é condição essencial para a conquista e
manutenção da qualidade de vida da população e o saneamento ambiental é um dos fatores
determinantes das condições de saúde de populações. O indicador Doenças Relacionadas ao
Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) abrange diversas patologias decorrentes do
saneamento ambiental inadequado, dentre elas a leishmaniose. Estas doenças podem estar
associadas a inadequações ou deficiências no que se refere ao abastecimento de água, ao
esgotamento sanitário inadequado, ao manejo e destino final de resíduos sólidos ou as
condições precárias de moradia. Apesar da permanência destas condições no cotidiano de uma
grande parcela da população brasileira verificou-se pequena melhoria refletindo na queda do
número de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado por mil
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habitantes no período de 1993 (732,8) a 1998 (348,2), com redução de aproximadamente
50%. Esses dados mostram que houve melhoria nos serviços de saneamento e ampliação do
acesso a esses serviços, diminuindo assim o número de internações por esta causa (IBGE,
2012).
No entanto, as melhorias observadas em alguns áreas do saneamento não foram
evidenciadas em relação as doenças transmitidas por inseto vetor, que apresentam padrão
ainda bastante oscilante – aumento e queda consecutivos. Em 2010, as Regiões Norte e
Nordeste apresentaram o maior número de internações por doenças transmitidas por inseto
vetor, ocorrendo um aumento em relação a 2008, no número de internações por doenças
transmitidas por inseto vetor na maior parte do país (IBGE, 2012). Esta realidade não é
diferente no RN onde o número de registros de casos de doenças transmitidas por inseto vetor
como dengue e leishmaniose encontram-se em evidência.
De acordo com Ximenes et al., (2007), o significativo número de registros de casos de
LV no RN está associado a diferentes fatores, como ausência ou baixo percentual de
saneamento, degradação ambiental, dentre outros. Na maioria dos municípios potiguares
identificam-se precariedades nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
coleta e destino final dos resíduos sólidos, drenagem urbana. A situação do saneamento no
Rio Grande do Norte, não apresentou avanços significativos no tocante aos serviços ofertados
considerando a pesquisa da PNSB (2000 e 2008) do IBGE.

Tabela 2 - Municípios do Rio Grande do Norte com serviços de saneamento, 2000 e
2008.
Serviço

Quantidade de municípios do RN que possuem
serviços de saneamento
2000

2008

Rede Geral de Distribuição de Água

159

167

Rede Coletora de Esgoto

52

59

Manejo de Resíduos Sólidos

165

167

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000, 2008).

Os dados evidenciam a ausência de políticas efetivas de melhoria das condições de
saneamento para a população. Principalmente em relação a coleta de esgotos refletindo
diretamente na situação de saúde e de qualidade de vida das populações não favorecidas pelo
saneamento, inclusive em municípios onde os percentuais mínimos ainda são observados.
Estes fatores se constituem em risco para a saúde, sobretudo para as pessoas mais pobres que,
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vivendo em condições precárias, tem sua dignidade afetada. As condições socioeconômicas,
sanitárias e ambientais desfavoráveis da população contribuem para o aumento dos riscos a
infecção pela leishmaniose visceral.
A partir da confirmação do primeiro registro de leishmaniose visceral no Rio Grande
do Norte em 1934, mesmo sem conhecimento a respeito do município ou região de ocorrência
deste caso humano, novos casos vem sendo registrados de forma acentuada contribuindo para
a expansão da LV atingindo 85% dos municípios potiguares caracterizando-se como uma
doença endêmica no Estado. De acordo com Lima (2015, dados não publicados), no período
de 1990 a 2014 os municípios que não notificaram casos de Leishmaniose Visceral no RN
equivale a 15% (25/167) demonstrado que a doença está presente em quase todo território
potiguar podendo atingir a totalidade dos municípios principalmente nos locais onde as
condições sanitárias e ambientais favorecem a doença.
A morbidade e mortalidade por leishmaniose visceral no período de 2004 a 2014 se
mostrou crescente em que foram notificados 988 casos confirmados da doença em residentes
do Estado do Rio Grande do Norte, conforme figura 2.

Figura 2: Incidência da Leishmaniose Visceral no Rio Grande do Norte, 2004-2014.

O coeficiente de incidência anual variou de 2,1 a 4,0 casos por 100 mil habitantes
resultado que coloca o RN como importante área endêmica da Leishmaniose Visceral no
Nordeste do Brasil mantendo-se mais elevado do que a média anual brasileira, que é de 2
casos para cada 100 mil habitantes (SESAP, 2014; BARBOSA & COSTA, 2013). No referido
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período ocorreram 49 óbitos em que a LV foi a causa básica. Os municípios que apresentaram
maiores taxas de incidência da LV no período analisado foi Natal, Mossoró, e Assú que
coincidentemente são municípios polos das principais regiões de desenvolvimento do Estado.
Estes municípios são classificados como de transmissão intensa para a doença sendo que
Natal e Mossoró têm os maiores números de notificações e apresentam altas taxas de
urbanização e de crescimento demográfico.
A leishmaniose visceral está em expansão de forma isolada ou em concomitância nos
municípios do Rio Grande do Norte (XIMENES et al, 2007). Essa realidade pode ser
observada através do acompanhamento do registro de casos verificado através da base de
dados do SINAN (2014) em que no ano de 2004 o registro de casos confirmados de LV foi
feito em 28 municípios. Transcorrida uma década (2004-2014) o número de municípios ao
ano com registro de casos de leishmaniose LV no Estado foi para 43 municípios, conforme
figura 3.

Figura 3: Municípios do Rio Grande do Norte com registro de casos de Leishmaniose
Visceral por ano no período de 2004-2014

As oscilações crescentes observadas em relação ao número de casos de LV
evidenciam a expansão da doença no Estado potiguar com incremento de municípios com os
primeiros registros da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO,
2010) a sua expansão da LV pode estar associada a diversos fatores, como: infecção do
reservatório canino, baixas condições socioeconômicas da população, alterações ambientais,
movimentos migratórios, crescimento demográfico e urbanização das cidades.
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Diante deste processo de intensa urbanização e crescimento das cidades, as condições
de moradia são indispensáveis na avaliação do adoecimento das populações. O indicador
adequação de moradia está entre os itens essenciais a serem tratados no desenvolvimento
sustentável, como necessidade básica do ser humano. Em relação ao número de domicílios
adequados para moradia vem crescendo no Brasil nos últimos anos, tendo alcançado 56,8%
dos domicílios particulares permanentes em 2009. Entre os indicadores de saneamento
presentes em um número maior de domicílios estão presentes, a coleta de lixo (87,9%) e a
rede geral de agua (84,4%). Os baixos percentuais de domicílios com saneamento adequado
em alguns estados podem estar associados ao maior número de internações por doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (por 100 mil habitantes). A moradia
adequada pode contribuir para a qualidade ambiental, quando o esgoto e o lixo são coletados e
adequadamente dispostos, evitando a proliferação de vetores de doenças. Dessa forma, um
domicilio adequado é uma das condições determinantes para a qualidade de vida da população
(IBGE, 2012).
O indicador taxa crescimento da população refere-se a análise do ritmo de crescimento
da população como um todo. A partir de 1970, com a continuação da queda da mortalidade
associada a uma queda acentuada das taxas de fecundidade, a taxa média de crescimento
anual da população brasileira diminuiu consideravelmente, chegando a 1,17% ao ano entre
2000 e 2010 (IBGE, 2012). O Rio Grande do Norte é o décimo sexto Estado mais populoso
do Brasil com 3.408.510 habitantes, de acordo com a população estimada do IBGE (2014).
Observando a dinâmica populacional nos últimos 10 anos, a população potiguar apresentou
um aumento de 14,3%. O Estado concentra grande parte da sua população em três municípios
(Mossoró, Natal e Parnamirim), que constituem cidades polo no leste e oeste do Rio Grande
do Norte, detêm acessos a serviços e bens públicos, não encontrados noutras localidades, o
que ocasiona constantes deslocamentos da população adjacente para o atendimento dos
serviços ofertados nesses centros.
Do total da população do Estado, aproximadamente 78% de seus habitantes se
concentram na zona urbana, prevalecendo o gênero feminino (52%) em relação ao masculino.
O Censo do IBGE (2010) registrou um aumento na densidade demográfica do Estado, que
passou de 52,22 hab./km² em 2000 para 59,99 hab./km² em 2010. A maior concentração
demográfica do Estado está na capital, Natal com densidade demográfica de 4.805hab/Km2
(IBGE, 2014). O crescimento populacional é um dos fatores que mais impactam na ocorrência
da LV no Rio Grande do Norte (JERÔNIMO et al., 2004; XIMENES et al., 2007; LIMA et
al., 2012), associado ao processo de urbanização do Estado do Rio Grande do Norte que é de
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78%, concomitante a expansão de novas áreas periféricas que fertilizam a problemática da LV
nesses territórios.
No período de 2007 a 2014, os três municípios mais populosos do Estado (Natal,
Mossoró e Parnamirim), foram responsáveis por 47% dos casos de LV onde se verificam
acentuadas taxas de urbanização: 100%, 92% e 100% respectivamente. A transmissão intensa
da leishmaniose visceral ocorre em Natal, Mossoró e Assú, municípios pólos de importantes
regiões de desenvolvimento do Estado que registram 50,3% deste agravo. Consta-se ainda que
43% destes casos ocorreu nos dois municípios potiguares mais populosos, Natal e Mossoró.
Aproximadamente 72% dos casos de LV estão concentrados em 13 municípios que
apresentam as maiores taxas de urbanização e onde reside 55% da população do RN (SESAP,
2014). Mas sua expansão se evidencia nas periferias de áreas urbanas e nas áreas periurbanas
dos municípios atingindo principalmente populações carentes.
O crescimento demográfico vem influenciando a expansão de áreas periféricas nos
municípios sendo habitadas principalmente por famílias de baixo poder aquisitivo. Neste
processo, a situação financeira das famílias tem sido determinante da situação de saúde dos
indivíduos. O indicador renda domiciliar per capita refere-se a proporção de domicílios com
rendimento mensal igual ou inferior a ½ salário mínimo. No Brasil, a renda média domiciliar
per capita aumentou de R$ 571 (2001) para R$ 705,00 (2009) possivelmente incrementada
pela transferência de renda para as famílias, como o programa bolsa família (IPEA, 2010).
O censo do IBGE (2010) detectou que 88,6% dos municípios do RN tinham mais da
metade da população vivendo na pobreza, acima da média nordestina (77%). Entre os dez
mais pobres, nove possuem menos de 10 mil habitantes. Os menores índices de pobreza foram
registrados em São Gonçalo do Amarante (34,2%), Tibau do Sul (34,3%), Serra Negra do
Norte (37,4%), Ielmo Marinho (39,3%) e Natal (40,9%). Na Grande Natal, o município de
Macaíba se destaca com extensa área rural e 58,5% da população na pobreza. Mossoró
ocupava uma posição intermediária, com 55,1%. Com relação ao índice de extrema pobreza
(renda < R$ 70,00 mensal) o censo do IBGE (2010) mostra que no Rio Grande do Norte este
índice é de 12,81% em que 405.812 pessoas vivem em situação de extrema pobreza
principalmente em áreas urbanas (53,37%) em relação ao rural (46,63%). Apesar dos dados
apontarem para redução da pobreza no RN o índice anda é muito alto o que contribui
significativamente para o adoecimento por doenças relacionadas a pobreza e negligencia
como a leishmaniose.
Essa realidade afeta diretamente a saúde da população e, especialmente as crianças. A
taxa de mortalidade infantil é um indicador que expressa o risco de morte infantil por meio da
frequência de óbitos de menores de 1 ano de idade na população de nascidos vivos. Altas
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taxas de mortalidade infantil, em geral, estão relacionadas a baixos níveis de condições de
vida, sobretudo de saúde. O Brasil vem experimentando um declínio acentuado nas taxas de
mortalidade infantil, passando de 29,7 ‰, em 2000, para 15,6‰, em 2010, correspondendo a
uma queda de 47,5% nesse período, ocasionada, principalmente, pela melhoria geral das
condições de vida da população (WHO, 2012). Sendo que os contrastes regionais e
interestaduais persistem, principalmente nas Regiões Nordeste (18,5‰) e Norte (18,1‰), com
taxas superiores à média nacional.
De acordo com os dados do documento “Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise
das Condições de Vida da População Brasileira - 2010” do IBGE, o Rio Grande do Norte se
encontra entre os Estados com maiores taxas de mortalidade infantil do país, a razão de 32,3
mortes por cada 1.000 nascidos vivos. Em 2005, a taxa de mortalidade infantil do RN era de
37,5 mortes por mil nascimentos vivos. Caiu no ano seguinte para 36,1 e para 34,8 em 2007.
Em seguida declinou a 33,5 em 2008 e em 2009 foi reduzida a 32,2 óbitos. Mesmo assim, a
taxa de mortalidade infantil no Estado continua alta, acima da média do Brasil, que é de 22,5.
A mortalidade infantil também está associada à educação, ao acesso aos serviços de saúde, ao
grau de informação das mães e ao padrão de renda familiar. A mortalidade infantil por LV no
período de 2007 a 2014 em crianças menores de um ano foi de 54 óbitos em 21 municípios do
RN, destes, nove são da região metropolitana. O maior número de óbitos infantis nesta faixa
foi registrado em Mossoró (13) e Natal (10) responsáveis por 42% destes óbitos (IBGE,
2010).
Entretanto, a partir de 2005 com o incremento do bolsa família na renda das famílias
mais pobres onde se verificam os maiores índices de mortalidade infantil houve diminuição
destes percentuais. Esta situação foi verificada no documento sobre os indicadores de saúde
feito pelo Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2014).
Melhorias e estagnação de indicadores relacionados com a situação de saúde dos
indivíduos existem e devem ser analisados a luz da ciência. Assim, na dimensão institucional
abrange a orientação política, capacidade e esforço despendido por governos e pela sociedade
na implementação das mudanças exigidas para uma efetiva prática do desenvolvimento
sustentável. O indicador gastos com pesquisas e desenvolvimento – P&D expressa o esforço
nacional dedicado ao setor de Pesquisa e Desenvolvimento, medido pelos investimentos
públicos e privados. No RN de acordo o “Caderno de Indicadores de Ciência, Tecnologia e
Inovação” (FAPERN/MCTI), o percentual dos dispêndios em C&T (Ciência e Tecnologia)
em relação às suas receitas totais dos anos de 2004 a 2011 no Estado do Rio Grande do Norte
não ultrapassou a 1,5%, conforme figura 4.
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Figura 4: Percentual dos dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) em relação às suas
receitas totais do período de 2004 a 2011, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Esses percentuais correspondem em valores reais que o maior valor investido em
ciência e tecnologia não foi superior a R$ 104,4 milhões no ano de 2010 onde obteve o maior
percentual de investimentos nesta área (FAPERN, 2015). Em contrapartida, há maiores
investimentos em pesquisas em instituições de ensino em nível federal no estado Potiguar. O
desenvolvimento de pesquisas e tecnologias vem sendo realizadas pelas instituições públicas
de ensino superior no estado mas que necessitam de apoio e fomento. Especificamente, as
pesquisas sobre as leishmanioses vem sendo realizados na área bioquímica, genética,
entomologia e saúde coletiva no tocante ao estudo clínico-epidemiológico, do protozoário, do
reservatório doméstico e do vetor. Na área clínica da doença também se verificam estudos
sobre a doença na área da saúde coletiva e medicina. A importância para a saúde pública do
investimento e desenvolvimento de pesquisas sobre os diferentes fatores que influenciam o
adoecimento pela leishmaniose é indiscutível, contribuindo para a elucidação de questões
ainda sem resposta da cadeia de transmissão da LV, o controle e a redução da incidência e
letalidade pela leishmaniose visceral.
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Considerações Finais

A análise empreendida neste estudo aborda uma ampla variedade de temas a serem
aprofundados. Todavia, sugere-se a realização de estudos quantitativos em que se apliquem as
categorias de análise sobre os indicadores de sustentabilidade por meio de variáveis e de seus
índices para melhor delineamento dos fatores associados a desenvolvimento sustentável que
interferem nas condições de saúde dos potiguares em relação a leishmaniose visceral. A
inexistência de dados atualizados em relação aos indicadores selecionados interferiu em uma
análise mais atualizada do desenvolvimento sustentável no RN e a leishmaniose.
Na dimensão ambiental os indicadores apontam para a necessidade de controle a
degradação ambiental contribuindo para a preservação dos ambientes de mata, especialmente
nas áreas do bioma caatinga e áreas de preservação de modo a contribuir para a manutenção
do inseto no ambiente silvestre diminuindo sua frequência nas áreas urbanas e periurbanas das
cidades. O alto percentual de desmatamento do bioma caatinga e o baixo número de áreas
para proteção desse bioma contribuem para a diminuição da biodiversidade pondo em risco a
sobrevivência do próprio bioma. Entretanto, o baixo acesso da população norte-rio-grandense
as questões referentes ao saneamento são bastante impactantes, a situação mais agravante
remete ao tratamento de esgotos e ao gerenciamento de resíduos sólidos (coleta, tratamento e
destinação final de resíduos) contribuindo de modo contundente para o aumento de
negligenciadas e de outras doenças. A situação de saúde dos indivíduos em áreas degradadas e
insalubres pode ser considerada o indicador mais sensível dos efeitos da deterioração
ambiental e de um processo e desenvolvimento excludente e desumano com populações
pobres e doentes.
Na dimensão social os indicadores sinalizam a necessidade de maiores investimentos
estruturais e de políticas públicas eficazes para a melhoria das condições de vida e de saúde e
a redução da pobreza da maioria dos municípios potiguares. As condições socioeconômicas
que determinam a pobreza afetam de forma desproporcional os indivíduos que vivem em
condições desfavoráveis. A ampliação do acesso ao saneamento e aos serviços de saúde de
forma equitativa para os municípios é condição essencial para a melhoria da qualidade de vida
e a redução da pobreza e das doenças e populações negligenciadas que se constituem como
condições imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável.
Na dimensão econômica os aspectos relativos a coleta e reciclagem de resíduos sólidos
a situação é ainda pior. A maioria dos municípios potiguares se encontram abaixo da média
nacional em relação a coleta, destino final e reciclagem dos resíduos. Constituindo em riscos à
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saúde para diferentes doenças, especialmente em relação as leishmanioses já que o ciclo do
inseto vetor se torna propicio em ambientes onde as condições sanitárias são precárias.
Na dimensão institucional o território potiguar apresenta-se como um enorme desafio
a ser enfrentado pela gestão pública diante da necessidade de investimento em pesquisas e de
promoção das ações de vigilância e de educação em saúde é condição impreterível no sentido
de obter conhecimentos que contribuam para o controle efetivo da doença.
Há, portanto, indícios de uma estreita relação entre o desenvolvimento sustentável, as
condições de saúde das populações desses territórios e o acometimento pelas leishmanioses
no RN. Visto que a Leishmaniose Visceral prevalece nos municípios com maiores taxas de
crescimento populacional, isto é, nos municípios polos de importantes regiões de potencial
econômico e nos municípios da região metropolitana de Natal, concentrando-se nas áreas
urbanas (periferias) e periurbanas destes municípios. Nas cidades polos do RN, onde
prevalecem os maiores índices da doença, a degradação ambiental, as condições sanitárias
desfavoráveis e o crescimento populacional das áreas urbanas e periféricas de forma
insustentável contribuindo para a expansão da leishmaniose visceral. O impacto negativo do
crescimento econômico sobre a saúde humana é um indicativo da baixa sustentabilidade do
desenvolvimento local, prevalecendo os altos índices de populações e doenças negligenciadas.
Portanto, o modelo de desenvolvimento adotado para os munícipios do Estado
interfere diretamente nas condições de saúde dos indivíduos favorecendo a expansão da
leishmaniose visceral estando fortemente relacionados. As principais dificuldades no combate
à leishmaniose visceral no RN estão relacionadas com a melhoria das condições de vida da
população e dos serviços de saúde, controle do desmatamento e da degradação das áreas
naturais. Sendo que o maior desafio é combater a pobreza e a negligência como condição
essencial para o controle e declínio da incidência da leishmaniose e de outras doenças que tem
como causa básica as condições de vida desfavoráveis.
Neste sentido, considera-se que o desenvolvimento econômico buscando a preservação
dos recursos naturais e sua utilização de forma sustentável, a redução da pobreza e melhoria
das condições de vida e de acesso igualitário aos serviços de saúde podem contribuir
significativamente para a redução da leishmaniose visceral no Rio Grande do Norte.
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CAPÍTULO 2

LEISHMANIOSE VISCERAL E ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS: RELATOS
SOBRE A DOENÇA EM ÁREA PERIURBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
NATAL/RN, BRASIL.
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RESUMO
Aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais que caracterizam as comunidades
influenciam diretamente na saúde dos indivíduos. O objetivo do estudo consiste em analisar o
conhecimento da população sobre os fatores associados aos riscos de transmissão da
leishmaniose visceral na comunidade Guanduba, município de São Gonçalo do AmaranteRN. A metodologia envolveu a aplicação de 111 questionários, com famílias da comunidade,
abordando aspectos socioeconômicos, epidemiológicos, sanitários e ambientais associados à
transmissão da doença. Os resultados revelam que as características ambientais presentes na
comunidade favorecem a transmissão da Leishmaniose visceral, 21% dos participantes não
possuem educação formal e 97% não sabem como se prevenir da doença. Portanto, o
conhecimento que os indivíduos da comunidade Guanduba possuem acerca da leishmaniose
visceral é incipiente para sua prevenção. A necessidade de compreender como os sujeitos
organizam suas vivências e saberes é imprescindível para o planejamento e consolidação de
ações de promoção da saúde humana e ambiental.
Palavras-chave: Conhecimento da população, Leishmaniose visceral, área periurbana, meio
ambiente.

ABSTRACT
Socioeconomic, environmental and cultural aspects that characterize the communities directly
influence the health of individuals. The objective of the study consist in to analyze the
knowledge of the population about the factors associated to the risks of transmission of
visceral leishmaniasis in Guanduba community, county São Gonçalo do Amarante-RN. The
methodology-involved application of 111 questionnaires, with families of the community,
approaching socioeconomic, epidemiological, sanitary and environmental aspects associated
with the transmission of the disease. The results reveal that the environmental characteristics
presents in the community favor the transmission of visceral leishmaniasis, 21% of
participants do not have formal education and 97% do not know how to prevent the disease.
Therefore, the knowledge that individuals of the Guanduba community have about of the
visceral leishmaniasis is incipient to its prevention. The need to understand how the subjects
organize their experiences and knowledge, it is essential for planning and consolidation of
actions promotion human and environment health.
Key-words: Knowledge of the population, Visceral leishmaniasis, Peri-urban area,
Environment.
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INTRODUÇÃO

As transformações econômicas, sociais e demográficas em vigência nas duas últimas
décadas no Brasil, repercutiram de forma significativa nas condições de vida e de saúde da
população. Nesse cenário, o crescimento demográfico das cidades destaca-se como
propulsionador das problemáticas urbanas que envolvem questões cruciais nos mais variados
campos da sociedade brasileira dentre estes o da saúde pública.
Os riscos à saúde humana inerentes ao crescimento demográfico e à expansão urbana
desordenada contribuem para deficiências de infraestrutura básica, destruição da vegetação e
sua substituição por diferentes tipos de empreendimentos transformando completamente a
paisagem (LEAL et al, 2008). Deste modo, às questões sanitárias e ambientais desfavoráveis
verificadas nos espaços com alta vulnerabilidade social interferem nas condições de saúde dos
indivíduos estando diretamente relacionadas contribuindo assim para o surgimento de doenças
infecciosas e parasitárias, sendo a leishmaniose uma destas doenças (WHO, 2010).
A leishmaniose apresenta diferentes formas clínicas (visceral e tegumentar) sendo
notificadas em diferentes países (WHO, 2013). No Brasil, as leishmanioses são registradas em
todas as regiões. No Rio Grande do Norte, a distribuição da leishmaniose visceral e
tegumentar ocorre nas diferentes regiões do estado de forma isolada ou em concomitância
(XIMENES et al., 2007). A Leishmaniose Visceral (LV) é mais predominante na população
carente (JERÔNIMO, 2004) e sua ocorrência endêmica está associada as baixas condições
socioeconômicas da população podendo alcançar proporções ainda maiores pela adaptação
dos insetos vetores da doença aos ambientes modificados (MARZOCHI et al, 2009).
No que se refere à LV diversos fatores estão envolvidos na transmissão. A doença é
causada por um protozoário do gênero Leishmania, o principal vetor no Brasil é o inseto
flebotomíneo da espécie Lutzomyia longipalpis, o cão doméstico o principal reservatório e o
ser humano o hospedeiro final. Acomete órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a
medula óssea, podendo durar meses ou ultrapassar o período de um ano e pode ser fatal
(PEARSON, 1995).
Essas particularidades tornam a doença sem controle e com avanço desordenado
atingindo 21 estados brasileiros sendo endêmica na região Nordeste (BRASIL, 2013). No Rio
Grande do Norte, três municípios em diferentes regiões de desenvolvimento - Metropolitana,
Mossoroense e Vale do Açú - tem classificação intensa para a LV. O município de São
Gonçalo do Amarante, está classificado como de transmissão moderada (SESAP, 2014).
Assim sendo, o objetivo do estudo consiste em analisar o conhecimento da população
local sobre a leishmaniose visceral e os fatores socioambientais associados à doença presentes
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na comunidade Guanduba, área periurbana do Município de São Gonçalo do Amarante/RN. A
perspectiva fundamental é contribuir com novos subsídios acerca das condições
socioeconômicas, ambientais e sanitárias e dos fatores de risco favoráveis à transmissão da
leishmaniose visceral no ambiente periurbano.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na comunidade Guanduba (Figura 1) com latitude: 5º 48’ 11”
Sul e longitude: 35º 21’ 28” Oeste, localiza-se em área periurbana a 5 km da sede do
município de São Gonçalo do Amarante que integra a Região Metropolitana de Natal, Rio
Grande do Norte (IBGE, 2014).

Figura 1: Vista aérea da Comunidade Guanduba, São Gonçalo do Amarante/RN.

O universo da pesquisa abrange 702 famílias de Guanduba, a amostra analisada
corresponde a 111 famílias. A amostragem foi do tipo aleatória simples e a variável
considerada foi a proporção de representantes das famílias cadastradas no Programa Saúde da
Família de Guanduba. O instrumento de coleta de dados foi um questionário composto por
vinte perguntas semi-estruturadas contendo respostas dicotômicas e espaço reservado para
observações. Os questionários foram aplicados no mês de julho de 2013 junto ao responsável
pela família ou maior de 18 anos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(licença CEP com Nº 184.343/2012). A análise dos dados qualitativos e quantitativos foi
realizada através do programa estatística 7.0. Para verificação de possíveis associações entre
as variáveis foi utilizado o teste Qui-quadrado e adotado o nível de significância menor ou
igual a 5% (p<0,05).
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RESULTADOS

A pesquisa constatou que na comunidade Guanduba não há saneamento público, 100%
dos dejetos são destinados para fossa séptica. Já o abastecimento público de água canalizada
corresponde a 91,82% das residências, a água proveniente de poços ou cacimbas perfaz
8,18%. A comunidade possui uma cobertura em atenção à saúde em mais de 90% das famílias
residentes com 758 famílias cadastradas no Programa Saúde da Família (PSF) no ano de 2013
compreendendo uma população de 2.701 pessoas, desse total, 1367 são homens e 1334
mulheres (São Gonçalo do Amarante, 2014).
Os resultados evidenciam que dos 111 participantes da pesquisa, 33% pertencem ao
gênero masculino e 67% ao gênero feminino. Observou-se uma associação significativa entre
a escolaridade e a idade (p=0,0000), ou seja, indivíduos do gênero feminino na faixa etária de
25 a 59 anos possuem escolaridade mais elevada e entre a escolaridade e o gênero (0,0293), as
mulheres possuem nível de escolaridade mais elevado do que os homens. Os participantes
distribuíram-se em diferentes graus de escolaridade: Sem escolaridade (21%), ensino
fundamental (47%), ensino médio (31%) e ensino superior (1%), conforme Figura 2.

Figura 2: Escolaridade dos participantes da pesquisa em Guanduba, São Gonçalo
do Amarante/RN (2014).

No tocante à ocupação dos participantes as principais categorias laborais citadas
foram: Dona de casa (38%), aposentado (20%), comerciante (8%), agricultor (8%), doméstico
(4%),

outras

(24%).

Quando

indagados

se

possuíam

conhecimentos

sobre

a

leishmaniose/calazar, 73% dos sujeitos responderam afirmativamente e 27% responderam
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negativamente. Nesse passo, sobre as formas de transmissão da leishmaniose 34% dos
participantes responderam que compreendiam como ocorre a transmissão e 66% responderam
que não tinham conhecimento. Não se observou associação significante entre escolaridade e o
conhecimento sobre a prevenção da leishmaniose (p=0,7234).
Quanto à questão do conhecimento sobre quem é o vetor da leishmaniose 52% dos
sujeitos responderam que não conheciam e 48% responderam afirmativamente. Observou-se
associação significante entre o conhecimento a respeito da leishmaniose visceral e sobre quem
é o transmissor da LV (p=0,0023). Sobre a existência de casos de Leishmaniose na família ou
na comunidade, verificou-se que 10% dos entrevistados confirmaram casos na família ao
passo que 90% negaram tal ocorrência em ambiente familiar. Sobre o risco de se adquirir a
leishmaniose 83% respondeu que se preocupavam com o risco e 17% responderam que não se
preocupavam com tais riscos. No período de 2004 a 2014 foram confirmados 916 casos de
LV no Estado (Figura 3.)

Figura 3: Letalidade e Incidência de casos de Leishmaniose Visceral no Rio Grande do
Norte, 2004-2014.

No que se refere às formas de prevenção da leishmaniose 3% dos indivíduos
afirmaram saber como se prevenir e 97% relataram não possuir conhecimentos a esse respeito
(figura 4). Não se observou associação significante entre o conhecimento sobre a prevenção
da leishmaniose e a escolaridade (p=0,7234).
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Figura 4: Respostas dos entrevistados sobre Leishmaniose Visceral em Guanduba, São
Gonçalo do Amarante/RN, 2014.

No que diz respeito à presença de animais domésticos nestes domicílios 26%
responderam não possuírem e 74% responderam que sim, mencionando diferentes animais
domésticos comumente presentes em suas residências, prevalecendo os cães. Os participantes
ao responderem sobre a questão da posse de cão que já tinha adquirido o calazar, 11%
responderam que sim e 89% assinalaram negativamente. No entanto, o conhecimento de cães
doentes na comunidade apresentando sintomas do calazar foi confirmada por 55% dos
entrevistados que descreveram os sinais e sintomas em contraposição a 45% destes que
assinalaram desconhecimento de casos desse tipo.
A presença de animais da mata próximos ou dentro da residência foi descartada por
20% e confirmada por 80% das famílias que mencionaram diferentes espécies de animais,
como: cobra, preá, escorpião, sapo, caranguejeira etc., e um dos entrevistados afirmou que
criava preá (Galea spixii) no quintal da sua casa. Nesta comunidade 80% das residências
situa-se próximo da mata, entre 10 e 100 metros de distância e a prática de desmatamento foi
confirmada por 35% dos sujeitos, em contraposição 65% desconhecem essa prática na
comunidade. Observou-se associação significante entre a presença de animais silvestres
dentro de casa ou nas proximidades e a residência próxima da mata (p=0,0000).
Quanto às questões sanitárias e ambientais na comunidade verificou-se que 80% das
residências têm água parada ou fluente na frente e/ou no quintal. Não se observou associação
significante entre o conhecimento sobre a prevenção da LV e a água escorrendo nas
proximidades das residências (p=0,1230). O acúmulo de lixo próximo às residências ou em
terrenos baldios foi confirmado por 64% dos participantes e 46% responderam negativamente.
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Não se observou associação significante entre o conhecimento sobre a prevenção da LV e o
acúmulo de lixo nas proximidades das residências (p=0,9854).
A destinação de restos de comida no quintal para alimentar animais domésticos ou
para adubar plantas ocorre em 55% das residências destas famílias e 45% responderam que
não reproduzem este hábito. Não se observou associação significante entre a prevenção da LV
e a destinação de restos de comida nas proximidades da casa (0,9268). Destaca-se a
quantidade de espécies frutíferas (82%) na frente e/ou nos quintais das casas. A maioria das
residências tem mais de três espécies de frutíferas em sua área de abrangência, as mais citadas
foram mangueira (Mangifera indica) 30%, coqueiro (Cocos nucifera) 23%, aceroleira
(Malpighia punicifolia L.) 20%, bananeira (Musa spp.) 17%, outras frutíferas 10%.
A totalidade (100%) das famílias confirmaram ter acompanhamento pelo Agente
Comunitário de Saúde e que a Unidade Básica de Saúde oferta serviços em nível de atenção
básica à população local. Quanto à participação em palestra ou reunião sobre o tema da
leishmaniose 95% dos entrevistados responderam que nunca participaram desse tipo de
evento e 5% confirmaram participação. Não se observou associação significante entre o
conhecimento sobre LV e a participação em palestras e similares sobre a LV (0,71731). Os
resultados dos testes de associações entre alguns pares de variáveis do estudo são mostrados
na Tabela 1.
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Tabela 1 – Resultados de testes de associação entre alguns pares de variáveis do estudo em
Guanduba, São Gonçalo do Amarante, 2014.

Variável 1
Idade
≤ 39
>39
Gênero
Fem.
Masc.
Como se prevenir da LV
Não

Variável 2
Escolaridade
Fundamental
Nível médio
18 (16,2%)
36 (32,4%)
47 (42,3%)

Escolaridade
Fundamental
Nível médio
63 (56,8%)
44 (39,6%)
2 (1,8%)

Conhecimento sobre LV

Quem é o transmissor da LV
Sim
Não
48 (43,2%)
33 (29,7%)

Não
Mata próximo à residência
Sim
Não
Sabe como se prevenir da LV
Não
Sim
Sabe como se prevenir da LV
Não
Sim
Sabe como se prevenir da LV
Não
Sim
Conhecimento sobre LV
Sim
Não

8 (7,2%)

0,9268

2 (1,8%)

0,1230

2 (1,8%)

Participação em palestras ou similares
Não
Sim
77 (69,4%)
4 (3,6%)
29 (26,1%)

0,9854

2 (1,8%)

Água escorrendo nas proximidades da casa
Sim
Não
87 (78,4%)
20 (18,0%)
2 (1,8%)

0,0000

16 (14,4%)

Restos de comida nas proximidades da casa
Sim
Não
56 (50,5%)
51 (45,9%)
2 (1,8%)

0,0023

22 (19,8%)

Lixo acumulado nas proximidades da casa
Sim
Não
54 (48,6%)
53 (47,7%)
2 (1,8%)

0,7234

2 (1,8%)

Animais silvestres nas proximidades da casa
Sim
Não
85 (76,6%)
7 (6,3%)
3 (2,7%)

0,0293

10 (9,0%)

Sim

Sim

0,0000

10 (9,0%)

Escolaridade
Fundamental
Nível médio
38 (34,2%)
36 (32,4%)
27 (24,3%)

p-valor

0,7173

1 (0,9%)

Para a realização do teste de associação foi necessário adequar a faixa etária em ≤ 39 anos e >
39 anos e o nível de escolaridade para Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os percentuais
foram obtidos com relação ao total de pesquisados (N=111).
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DISCUSSÃO

Na comunidade Guanduba (figura 1) as precárias condições socioeconômicas,
sanitárias e ambientais são notórias. A falta de saneamento básico se constitui em um dos
maiores problemas estruturais da comunidade refletindo a precariedade das condições
socioeconômicas e ambientais em que vive essa população. Outra característica que chama
atenção é o elevado número de animais domésticos, principalmente cães, contribuindo para
maior probabilidade de aquisição de doenças zoonóticas pelos indivíduos.
Foram presenciadas situações corriqueiras como a de crianças brincando em frente a
suas casas, inclusive com os animais domésticos, entre lixo e esgotos ignorando os riscos aos
quais estão submetidas. As condições sanitárias precárias e desfavoráveis à saúde humana,
presentes no cotidiano destas famílias em situação desfavorável, estão naturalizadas em
função da estabilidade dessa situação insalubre ao longo de suas vidas permanecendo
negligenciadas pelo poder público mesmo em detrimento de políticas de incentivos ao
saneamento básico para os municípios brasileiros por parte da esfera Federal. Estudos
realizados no RN mostram que fatores ambientais e sociais são importantes variáveis
associadas à infecção por L. infantum em humanos e caninos (LIMA et al, 2012).
As condições de vida dos indivíduos geram diferenças não apenas sociais e
ambientais, mas, principalmente na condição humana do processo saúde-doença e no acesso
aos serviços de saúde. A estratificação econômico-social e ambiental dos indivíduos e grupos
repercute nos diferenciais de saúde (CNDSS, 2008). No contexto de comunidades em situação
de vulnerabilidade social e pobreza, o acesso à assistência à saúde se dá não como um direito
de cidadania como preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com Silva Filho & Fortes (2013) a vulnerabilidade dos indivíduos diante do
infortúnio da doença, agravados pelas baixas condições socioeconômicas e ambientais são
determinantes para a naturalização de trocas de favores assimétricas entre profissionais do
setor saúde, usuários do SUS e atores políticos caracterizando práticas clientelísticas no setor
público da saúde. Ocorre principalmente quando os indivíduos necessitam de suporte da
média e alta complexidade no SUS para o tratamento de doenças, como é o caso da
leishmaniose. A resolutividade para o agravo se depara com diferentes problemas e,
sobretudo, com a necessidade de qualificação dos profissionais para realizar o diagnóstico
precoce e tratamento para as doenças de notificação compulsória. Mas é imprescindível que a
população tenha conhecimentos acerca da estrutura e do funcionamento dos serviços do SUS
para que possa reivindicar o atendimento para a detecção oportuna do agravo.
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Neste estudo, observações e conversas complementam o quadro de informações
coletadas e muitos aspectos evidenciaram como a comunidade no seu cotidiano convive com
os fatores associados a LV e, sobretudo, o que sabem, pensam e reproduzem sobre a
leishmaniose. Como refletido na fala de um dos entrevistados sobre os sinais clínicos da
doença no cão:

[...] eu crio um cachorro... e faz dias que o coitado está doente:
magro, pelo caindo, feridas no focinho... acho que é calazar [...]ele
pegou essa doença desses cachorros da rua [...]

Este relato demonstra o reconhecimento pelos indivíduos de cães doentes
apresentando sinais da leishmaniose visceral canina apesar de não saberem identificar como
ocorre a transmissão da doença. No Rio Grande do Norte os sintomas da LV canina foram
estudados e destacados a presença de úlceras, unhas grandes, perda de peso e alopecia como
sintomas preditivos de LV canina (QUEIROZ, 2012).
Nesta comunidade, a guarda dos cães por estas famílias ainda é feita de forma
elementar não observando cuidados de higiene, alimentação e prevenção de doenças. Em
situação de doença do animal não comunicam o fato para os serviços públicos para que
possam realizar testes sorológicos para verificação da positividade canina e o recolhimento do
animal com calazar para a eutanásia. Constatou-se ainda hábitos inadequados de manutenção,
soltura ou de abandono de cães doentes na comunidade constituindo-se como um grave
problema de saúde pública.
A permanência de pessoas nas residências, sobretudo donas de casas, possibilita
melhor acompanhamento do animal através de cuidados e práticas de higiene apropriadas para
os cães. Já que nesta comunidade a ocupação que obteve maior percentual foi a de dona de
casa com predomínio do gênero feminino em relação ao masculino principalmente na faixa
etária de 25-59 anos, ocupando a terceira posição dentre as ocupações mais atingidas pela
Leishmaniose visceral ficando atrás de estudantes e aposentados que ocupam primeiro e
segundo lugar das ocupações, respectivamente (SESAP, 2014). Em relação a este perfil
observou-se associação significante entre gênero e escolaridade dos participantes com
predominância do gênero feminino havendo uma diferença sutil entre as que se incluem no
ensino fundamental (34,2%) e aquelas que se incluem no ensino médio (32,4%) e maior
escolaridade que o gênero masculino (Tabela 1).
O baixo nível de escolaridade dos participantes pode ter repercutido na qualidade das
respostas obtidas. Uma parcela dos entrevistados foi composta por analfabetos (21%) ficando
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incluídos no ensino fundamental. Em relação ao nível educacional observou-se associação
estatisticamente significante entre a escolaridade e a idade em que os maiores de 39 estavam
incluídos no nível fundamental (42,3%) onde se incluem os idosos autodeclarados
analfabetos. Borges et al (2008), com dados menos alarmantes, também verificaram o baixo
índice de instrução dos entrevistados, já que 68,3% podiam ser incluídos no grupo daqueles
que não chegaram a terminar o ensino médio. A constatação do baixo nível educacional
(58.5%) dos participantes no nível fundamental pode implicar na situação de saúde dos
indivíduos da comunidade já que a escolaridade contribui para a percepção dos riscos à saúde
e da noção de cidadania (Tabela 1).
Embora tenham demonstrado conhecimento da existência da leishmaniose, constatouse elevado percentual de desconhecimento sobre os mecanismos de prevenção da doença
(97%). No entanto, a escolaridade dos indivíduos não obteve associação significante em
relação a prevenção da LV em que tanto indivíduos incluídos no ensino fundamental (56,8%)
quanto no ensino médio (39,6%) responderam não saber como se prevenir da LV (tabela 1).
Estes resultados demonstram que esta temática possivelmente não seja trabalhada pelos
professores em sua prática educativa tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.
Ademais, evidenciam a ineficácia dos mecanismos de educação em saúde nesta comunidade
pela Equipe Saúde da Família (ESF).
Neste sentido, se faz imprescindível a aquisição de informações acerca dos sinais e
sintomas da leishmaniose no ser humano e no cão e das formas de transmissão da doença que
são indispensáveis à adoção de medidas preventivas no que se refere a doença e ao
saneamento ambiental pelos indivíduos na comunidade contribuindo para o controle da LV.
Deste modo, os entrevistados que afirmaram compreender como se transmite a doença não
conseguiram descrever de forma clara os diferentes elos da cadeia de transmissão: o vetor
(inseto), o reservatório (cão) e o hospedeiro final (ser humano). Isso ficou evidente em um
discurso de um dos entrevistados:

[...] a gente pega essa doença dos cachorros doentes, sentando perto
deles ou nos locais onde eles vivem. Os cachorros também pegam o
calazar de outro cachorro doente [...].

No discurso acima fica evidente o conhecimento confuso sobre a transmissão da
leishmaniose tanto no cão quanto no ser humano, colocando o cão como principal agente
transmissor da doença, não citando o inseto vetor neste ciclo da doença. Em estudo sobre
Leishmaniose cutâneo-mucosa Netto et al (1985), observaram que a população detinha um
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entendimento razoável sobre alguns aspectos epidemiológicos e do tratamento da
leishmaniose, mas demonstrava pouco conhecimento sobre a etiologia e prevenção da doença.
Já os estudos de Alemu et al (2013) sobre leishmaniose visceral mostraram que as pessoas
estão bem informadas sobre a doença, mas o conhecimento sobre a transmissão, sinais e
sintomas e a origem infecciosa da doença não ficou evidente.
Na Amazônia Legal, a incidência da LV pode estar associada com pouco ou nenhum
conhecimento da população sobre a prevenção da doença (OLIVEIRA et al., 2013) sendo
corroborado por Margonari et al (2012) demonstrando que o conhecimento público sobre a
LV em Divinópolis é escasso e fragmentado. Gama et al (1998) verificaram que as
populações residentes em áreas endêmicas de LV no Maranhão apresentavam baixo nível de
conhecimento, principalmente em relação à prevenção e terapêutica da doença. Diferente do
que Boraschi et al (2008) observaram em Três Lagoas/MG em que a população demonstrou
ter conhecimento sobre a doença, transmissão e o que é necessário para a prevenção.
Ainda que os participantes tenham afirmado ter conhecimento sob a forma de
transmissão da doença não citaram os nomes populares do inseto transmissor da leishmaniose
já relatados na literatura. Observou-se associação significante entre o conhecimento a respeito
da LV e sobre quem é seu transmissor. No entanto, 3% dos participantes mencionaram o
mosquito do calazar como sendo o transmissor da leishmaniose. Outros 28% citaram insetos
responsáveis por outras doenças, como: muriçoca, Aedes aegypti, mosquito, maruim, como
sendo transmissores da doença. Tantos os insetos supracitados como os flebotomíneos
encontram-se presentes tanto no intra como no peridomicílio destas residências (ALVES,
M.L., dados não publicados) tornando o fato preocupante já que essas pessoas podem adquirir
doenças transmitidas por insetos vetores em sua própria residência.
O desconhecimento sobre a transmissão, riscos e prevenção da Leishmaniose Visceral
é preocupante já que o Rio Grande do Norte é endêmico para este agravo. A incidência de
registros de casos LV no Estado potiguar (Figura 3) foi maior entre 2008 e 2011, sendo que
em 2008 a letalidade alcançou a maior taxa. No período analisado os municípios com maiores
taxas de incidência de casos humanos de LV são Natal, Mossoró e Açu que são prioritários
para os serviços de vigilância ambiental e epidemiológica.
No município de São Gonçalo do Amarante foram registrados 31 casos distribuídos no
referido período. No entanto, a classificação epidemiológica como área de transmissão da LV
neste município mudou de esporádica para moderada no último triênio (2012 a 2014) em
decorrência do registro de oito casos humanos de leishmaniose visceral e dentre estes a
confirmação de dois óbitos (SESAP, 2014) em indivíduos oriundos de localidades periurbanas
com ocorrência de desmatamento de grandes áreas de mata nativa tanto para a construção de
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centenas de unidades habitacionais quanto para a construção de um aeroporto neste
município.
Na comunidade Guanduba não se registrava casos humanos de leishmaniose visceral
há cinco anos (SESAP, 2014). Essa situação, possivelmente justifique o alto percentual (90%)
de desconhecimento de casos de leishmaniose visceral na comunidade pelos moradores já que
apenas 10% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento desta enfermidade e um destes
admitiu ter história pregressa da doença na família. Em contrapartida, ao longo de três anos de
estudo nesta comunidade (2012-2014) foi verificado em diferentes ambientes a flutuação e
densidade da espécie vetora de Leishmania infantum, o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis
(ALVES, M.L., resultados não publicados). Embora esta comunidade esteja classificada como
área silenciosa para LV pelos serviços de vigilância e controle, a constatação da presença do
vetor L. longipalpis e de cães doentes apresentando sintomas da LV no período de coleta dos
flebotomíneos, associados às condições socioambientais e o desmatamento da mata nativa
nesta comunidade, aponta para o risco eminente de ocorrência de casos humanos. As
implicações referentes à notificação de casos humanos de LV nesta comunidade parece ser
uma questão de tempo já que no segundo bimestre de 2015 foi confirmado um caso de LV em
um comunitário de Guanduba fechando assim o ciclo da doença nesta comunidade periurbana.
Ximenes et al (2007) assinalaram a existência de associações entre as espécies vetoras
e da distribuição da doença com características demográficas, fisionômicas, crescimento
desordenado, condições de vida e degradação ambiental em área de notificação de casos de
leishmaniose visceral da região metropolitana de Natal. Guanduba se insere dentro dessa
região metropolitana possuindo características rurais e urbanas o que a caracteriza como área
periurbana.
De acordo com Vale (2005), áreas periurbanas são zonas de transição entre cidade e
campo, localizados nas proximidades das cidades, onde se mesclam atividades rurais e
urbanas. Esse conceito contribui para o entendimento dos hábitos e costumes rurais praticados
pelos moradores dessa comunidade como a criação de animais domésticos (suínos, caprinos,
ovinos, bovinos,) no quintal dessas residências elucidando a destinação de restos alimentares
nos quintais como parte da alimentação para esses animais.

Estudos realizados no RN

mostram que as condições precárias de moradia, ausência e/ou deficiência na coleta de lixo,
presença de animais domésticos (caninos, suínos, aves e equinos) no peridomicílio, favorecem
à manutenção de flebotomíneos nestes ambientes (LIMA et al., 2012; QUEIROZ et al., 2009;
XIMENES et al., 2007).
O cultivo de frutíferas nas proximidades destas residências, com forte presença de
mangueiras, contribui para o sombreamento do solo e o aumento da quantidade de matéria

79

orgânica (frutas e folhas caídas) criando ambiente propício à manutenção do ciclo biológico
dos flebotomíneos. Ademais, constatou-se a convivência comum de crianças e cães nestes
ambientes representando um risco ainda maior já que estes animais são potenciais
reservatórios de leishmania em áreas urbanizadas ou fonte de alimentação para o inseto vetor,
como demonstrado por Rebêlo et al (2000) na Amazônia Maranhense e Ximenes et al (2007)
no Rio Grande do Norte em áreas endêmicas de leishmaniose.
Para esta comunidade periurbana o risco de adquirir a leishmaniose visceral
assemelha-se ao de se adquirir outro tipo de doença. Mesmo sem compreenderem os
mecanismos de transmissão da doença ao serem questionados sobre os riscos de adquirir a LV
responderam questionando: “quem não tem medo”? Ou comentando: “sim, como qualquer
doença”. Já os participantes que confirmaram a criação de caninos, negaram sintomas da
doença no seu animal. Contudo, confirmaram a presença de cães doentes na comunidade, mas
desconheciam os encaminhamentos a serem dados ao cão doente, conforme relato:
“[...] o que devo fazer quando aparecer um cachorro doente”? Se um
dos meus cachorros pegar a doença vai passar para o resto? O que
eu faço?

Assim, a constatação de cães apresentando sintomas característicos da leishmaniose
canina, indica tanto a presença do protozoário quanto a do inseto vetor neste território.
Ademais, esta verificação aponta a ausência dos serviços de vigilância em saúde deste
município em relação a busca ativa de cães positivos em Guanduba. Os inquéritos caninos
realizados no Município de São Gonçalo do Amarante no último triênio (2012, 2013 e 2014),
apesar da baixa cobertura em relação à população canina, demonstrou positividade crescente
de 4,3%, 6,4% e 16%, respectivamente (SESAP. 2014). Mas, esses resultados não
representam a real situação deste município já que os órgãos responsáveis coletam pouco
material para análise refletindo no percentual de infecção canina em relação a sua população
de cães, mesmo fazendo uso do teste rápido para detecção de cães positivos. Os índices
crescentes de infecção canina por leishmania registrados em ambientes periurbanos
evidenciam o processo de urbanização da LV no RN.
De acordo com o Ministério da Saúde o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de
infecção em áreas urbanas e periurbanas (BRASIL, 2014). A infecção em cães tem sido mais
prevalente e antecedem os casos humanos, confirmando a importância dos cães na
epidemiologia da LV humana servindo de reservatório para o parasita e fonte alimentar para o
vetor, contribuindo para a manutenção de focos endêmicos e a dispersão da infecção para
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áreas sem registros de casos (DUARTE et al., 2008; MARGONARI et al., 2006; REIS et al.,
2006).
Em estudo realizado em Teresina-PI sobre a LV humana e canina foi demonstrado que
a infecção canina foi preditora de maior infecção humana (WERNECK et al., 2002). No Rio
grande do Norte a prevalência de infecção por Leishmania em cães é elevada contribuindo
para a manutenção da endemia e para a disseminação e urbanização da infecção humana e
canina no Estado (QUEIROZ, 2012).
Em contrapartida, estudos sobre a vacinação de cães no Brasil confirmam o
decréscimo na incidência canina e humana de LV com direta correlação ao aumento do
número de cães vacinados (PALATNIK-DE-SOUZA et al., 2009). Diante do exposto, há
necessidade de ampliação das ações públicas no Brasil para a inclusão de mecanismos de
proteção dos caninos como o uso de vacinas eficazes para o controle parasitário, protegendo
os cães, reduzindo o reservatório do parasito e o risco de transmissão para humanos.
A localização de 80% dos domicílios visitados próximos da mata (entre 10 e 100
metros) propicia a aparição de animais silvestres, de flebotomíneos vetores e de insetos que
invadem o peridomicílio e/ou o domicílio em busca de alimento ou abrigo podendo causar
diferentes problemas aos moradores. Este fato corriqueiro nas residências foi confirmado
pelos entrevistados, considerando normal a grande quantidade de mosquitos e outros insetos
neste ambiente, sendo que os ‘bichos’ mais citados foram: cobra, preá, escorpião e
caranguejeira. O estudo realizado por Werneck et al (2007) em Teresina/PI, mostra que a
maior incidência de LV foi encontrada em áreas com vegetação abundante sugerindo uma
relação entre a ocupação da área e sua cobertura vegetal. Em contrapartida, Araujo et al
(2013) constataram que a vegetação não se mostrou associada com o risco relativo de LV em
Belo Horizonte/MG.
Neste território constatou-se áreas com cobertura vegetal abundante. Todavia, a
derrubada da mata foi percebida tão somente por 35% dos entrevistados. Esta situação revelase preocupante, visto que nesta comunidade são observadas áreas de matas devastadas para a
construção de estradas de acesso ao aeroporto construído neste município e para a
manutenção da indústria ceramista que é uma atividade econômica presente nesta
comunidade. O desmatamento acentuado e as condições sanitárias e ambientais precárias
favorecem a multiplicação do vetor e uma maior proximidade entre humanos e cães, fazendo
destes um reservatório ativo para a transmissão do parasita (OLIVEIRA et al., 2013). No Rio
Grande do Norte, Ximenes et al (1999, 2007) verificaram que a destruição ou desequilíbrio
dos sítios naturais de reprodução das espécies vetoras da leishmaniose contribuem na criação
de habitats peridomiciliares para o vetor, associados à participação do homem e outros
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animais como fonte de repastos sanguíneos para os insetos predispõem à instalação de novos
focos da doença.
Outro fator inquietante é a precariedade nas demandas referentes ao saneamento
básico. A coleta de resíduos sólidos é realizada uma vez durante a semana não garantindo a
periodicidade esperada e necessária ao atendimento das necessidades da comunidade
causando insatisfação e criando condições propícias para o desenvolvimento de vetores de
doenças. A situação é ainda pior em relação à destinação dos dejetos das residências em que a
maioria destes são canalizados para fossas sépticas construídas nos quintais das casas. A
ausência do serviço público de coleta de esgotos explica a grande quantidade de água,
provenientes das pias e banheiros, escorrendo nos quintais e na frente das casas, causando
infortúnios pela sujeira e odores.
Mas, em relação ao acompanhamento da família pelo Agente Comunitário de Saúde as
respostas foram unânimes, incluindo-se o reconhecimento de uma instituição de saúde
(Unidade Básica de Saúde) para atendimento aos problemas de saúde das famílias locais. Por
outro lado, os entrevistados afirmaram criticamente vivenciarem dificuldades com consultas e
exames de alta complexidade e ausência de serviços de urgência e emergência neste
município necessitando se deslocar de “qualquer forma” para Natal. Os serviços de saúde
possuem a capacidade de diminuir a exposição aos fatores de risco para a saúde de indivíduos
e grupos. Mas, o acesso equitativo aos serviços de saúde é imprescindível para diminuir os
diferenciais de saúde de indivíduos referentes a estes aspectos (CNDSS, 2008).
O atendimento da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) desta comunidade
ocorre na UBS com cobertura de mais de 90% das famílias cadastradas neste programa (PSF
Guanduba, 2014). Observou-se que as ações de educação em saúde, cerne do Programa Saúde
da Família – PSF, não são prioritárias, como ressaltadas no depoimento de um profissional de
saúde:

O trabalho burocrático aumentou [...] toda semana temos que
entregar um relatório estatístico, que antes era mensal [...] não
restando muito tempo para as atividades de educação em saúde na
comunidade como deveria acontecer [...].

A constatação deste déficit das ações de educação em saúde foi evidenciada nos
discursos dos entrevistados, sobretudo no que se refere à participação em atividades
educativas sobre leishmaniose. Apenas 5% confirmaram ter participado de uma atividade
sobre a leishmaniose em uma instituição de ensino não havendo nenhum registro de eventos
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dessa ordem na UBS dessa comunidade. O agravante é que a maioria (95%) confirmou que
em nenhuma ocasião participou de evento com essa finalidade evidenciando a necessidade de
realização de atividades continuadas de educação em saúde ambiental e leishmanioses na
comunidade mediante o trabalho da Equipe de Saúde da Família. No entanto, faz-se
necessário a capacitação dos profissionais integrantes da ESF em educação sanitária e
ambiental a fim de sensibilizá-los sobre a situação da leishmaniose e das questões sanitárias,
epidemiológicas e ambientais que oferecem riscos à saúde da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento que a população de Guanduba possui em relação à leishmaniose
visceral é frágil não contribuindo para a formação de hábitos e práticas sanitárias e sociais
saudáveis na comunidade no controle do risco de adoecimento. O estudo aponta a necessidade
de implantação de ações educativas em saúde adaptadas à realidade da comunidade, a fim de
que contribuam com as medidas de controle da doença (manejo ambiental, controle vetorial,
controle do reservatório) como forma de prevenção dos riscos sanitários e ambientais
presentes na comunidade que são favoráveis a leishmaniose.
Ademais, se faz imprescindível a participação dos indivíduos e suas famílias em ações
educativas em saúde ambiental e leishmanioses no sentido de potencializar seus efeitos
estabelecendo um diálogo permanente com os serviços de saúde, o saber cientifico e o saber
popular. Contudo, a Estratégia Saúde da Família deverá assumir o protagonismo na execução
dessas atividades de educação em saúde mantendo um diálogo permanente na comunidade. O
planejamento e execução dessas ações devem se pautar na realidade local e nas práticas
sociais da comunidade em consonância com as diretrizes do SUS e dos conhecimentos
produzidos na academia acerca do manejo ambiental, da prevenção, do tratamento e cura da
leishmaniose.
Portanto, o conhecimento que os indivíduos residentes em uma área periurbana da
região metropolitana de Natal possuem acerca da leishmaniose visceral é incipiente para sua
prevenção considerando a existência de diversos fatores presentes no processo de transmissão
desta doença o que a qualifica como de alta complexidade em relação as estratégias de
controle. Contudo, a necessidade de compreender como os sujeitos vivenciam seu ambiente e
organizam suas experiências e conhecimentos, desde os mais elementares, acerca das
implicações das alterações ambientais e dos diferentes fatores que favorecem a transmissão da
leishmaniose, é indispensável para o planejamento e consolidação de ações intersetoriais de
promoção da saúde e do meio ambiente pela gestão pública mediante parcerias com
instituições de pesquisa e com setores responsáveis pelo controle da leishmaniose visceral.
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CAPÍTULO 3

FLEBOTOMÍNEOS EM ÁREA PERIURBNA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL: OCORRÊNCIA SAZONAL DE
Evandromyia lenti s.l. E lutzomyia longipalpis.
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RESUMO

Os flebotomíneos são vetores de agentes etiológicos causadores de doenças humanas e de
animais, tais como os protozoários do gênero Leishmania. O estudo objetivou investigar a
sazonalidade de flebotomíneos de acordo com sua ocorrência e densidade em área periurbana
do município de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Brasil. As coletas foram
efetuadas de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 com armadilhas luminosas tipo CDC em
seis pontos situados nas áreas de mata, no ambiente peridomiciliar e no interior de uma
residência. A tendência e a sazonalidade das espécies foi analisada através de um modelo
estatístico para séries temporais; para o cálculo de abundância foi utilizado o índice
padronizado de abundância das espécies (IAEP) e o índice de Shannon (H), para diversidade
de espécies. Foram capturados flebotomíneos de quatro gêneros e seis espécies: Evandromyia
lenti s.l. (84,47%), Lutzomyia longipalpis (6,52%), Evandromyia evandroi (6,41%),
Sciopemyia sordellii (2,24%), Nyssomyia intermedia (0,3%), Lutzomyia walkeri (0,1%). A
espécie E. lenti foi a mais abundante (SISA=1,0). A maior diversidade de espécies ocorreu no
ambiente silvestre (H=0,3676) e galinheiro (H=0.2896). Individualmente, as espécies L.
longipalpis e E. lenti mostraram picos de abundância semelhantes ao longo dos três anos,
entre os meses de março e abril. As duas espécies foram mais frequentes no mês de março no
galinheiro (p=0,0000) e no mês de abril na mata (p=0,00018). Portanto, a densidade
acentuada de E. lenti nos ambientes de mata e peridomicílio pode estar associada à adaptação
pela espécie a ambientes de mata degradada, às condições sanitárias desfavoráveis e ao
processo crescente de urbanização nessa área periurbana. A ocorrência simpátrica das
espécies N. intermedia e L. longipalpis pode resultar em aumento do risco de transmissão das
formas viscerais e cutâneas da leishmaniose. O conhecimento produzido pode subsidiar ações
de prevenção e controle das leishmanioses.

Palavras-chave: Evandromyia lenti, Lutzomyia longipalpis, flebotomíneos, sazonalidade, área
periurbana.
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INTRODUÇÃO

Os flebotomíneos são vetores de agentes etiológicos causadores de doenças em
humanos e animais, tais como protozoários do gênero Leishmania, sendo determinantes no
ciclo de transmissão da doença (SHERLOK, 2003). Alterações ambientais e climáticas,
adaptação do vetor aos ambientes modificados pela ação humana, movimentos migratórios,
dentre outros, vêm modificando o perfil epidemiológico das leishmanioses permitindo a
invasão de áreas peridomiciliares por mamíferos silvestres reservatórios de Leishmania, onde
podem ocorrer espécies de flebotomíneos adaptadas ao ambiente que sofreu ação antrópica
(RANGEL& LAINSON, 2003; GONTIJO & MELO, 2004; PRADO et al., 2011).
As diferentes formas clínicas das leishmanioses (visceral e tegumentar) são notificadas
em diferentes países do mundo. No Brasil sua ocorrência se evidencia em todas as suas
regiões, sendo que nos últimos 20 anos a região Nordeste possui o maior registro de casos de
Leishmaniose visceral e segunda região em número de casos de leishmaniose tegumentar,
depois da região Norte (BRASIL/MS, 2013). No Rio Grande do Norte, a distribuição da
Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) ocorre de forma
isolada ou em concomitância nas diferentes regiões geográficas do Estado (XIMENES et al.,
2007).
A forma visceral tem como principal transmissor o flebotomíneo da espécie Lutzomyia
longipalpis, o cão doméstico o principal reservatório e o ser humano o hospedeiro final.
Acomete vários órgãos internos, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de
um ano e pode ser fatal (PEARSON, 1995; BANETH & AROCH, 2008). Antes restrita às
áreas rurais, avançou para áreas periurbanas e urbanas e nos últimos dez anos têm sofrido
processo de expansão e urbanização (BRASIL/MS, 2013).
A LV é registrada em 21 Estados das cinco regiões brasileiras com incidência de 1,62
casos/100.000 habitantes. Os indivíduos mais acometidos são do gênero masculino (63,9%),
sendo que crianças de 0-9 anos é a faixa etária com maior número de registros (47,2%) e a
letalidade (7,1%) atinge as faixas etárias extremas, crianças e idosos (BRASIL/SVS, 2013). O
Estado do Rio Grande do Norte é endêmico para LV e nos últimos 10 anos, vem constatando
a expansão da doença para áreas sem registro anteriores evidenciada pelo crescente registro de
casos humanos e a adaptação do seu vetor a ambientes modificados pela ação humana
(JERÔNIMO et al., 2004; CORTEZ et al., 2007; XIMENES et al., 2007; QUEIROZ et al.,
2009; AMÓRA et al., 2010; LIMA et al., 2012).
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A LV está dispersa no território potiguar sendo mais prevalente nas regiões Oeste e
Metropolitana da capital. Os indivíduos do gênero masculino (66,8%) são mais acometidos e
a faixa etária mais vulnerável são crianças de 0-4 anos (26,0%). O maior número de casos
confirmados de LV (50,3%) são originários dos municípios de Açú, Mossoró e Natal,
classificados como de transmissão intensa para a LV no Estado. O Município de São Gonçalo
do Amarante, local da realização deste estudo, está classificado no último triênio como de
transmissão moderada resultante do aumento de casos notificados de LV e confirmação de
óbitos por este agravo (SESAP, 2014).
A complexidade de fatores envolvidos nos ciclos de transmissão e epidemiológicos
das leishmanioses justificam a realização de estudos em longo prazo que possam resultar em
novos conhecimentos sobre a sazonalidade dos flebotomíneos considerando as alterações
climáticas e processos de urbanização. Sobretudo em área periurbana da região metropolitana
do Estado, onde as relações entre os aspectos bioecológicos, variáveis climáticas e condições
socioeconômicas da população são determinantes na distribuição geográfica do inseto vetor e
da doença. Deste modo, o estudo objetivou identificar as espécies de flebotomíneos
associadas as condições ambientais e climáticas locais que favorecem a presença destes
insetos em área periurbana do município de São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil.

MATERIAL E MÉTODO

Área de estudo: O município de São Gonçalo do Amarante (figura 1) localiza-se no litoral
oriental do Estado do Rio Grande do Norte, a 5º 47’ 36” latitude Sul e 35º 19’ 46” longitude
Oeste, compõe a Região Metropolitana de Natal e população estimada de 96.759 habitantes
(IBGE, 2014). Ocupa área de 249,1 km², a altitude da sede é 15 metros a nível do mar e
distante de 11 Km da Capital do Estado, Natal (IDEMA, 2013).
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Figura 1: Mapa de Localização do Município de São Gonçalo do Amarante/RN. Em
destaque os seis pontos de coleta de flebotomíneos na comunidade Guanduba.

Coletas e identificação:
As capturas dos insetos foram realizadas no povoado de Guanduba, em área periurbana,
localizado a 5 km da sede de São Gonçalo do Amarante com população de 2.701 habitantes
(IBGE, 2014). Os flebotomíneos foram capturados com armadilhas luminosas tipo CDC
instaladas a 1,5 m do solo, das 17:30 horas às 05:30 horas, de janeiro de 2012 a dezembro de
2014, a cada dez dias do mês. As armadilhas foram dispostas da seguinte forma: Armadilha
(1) – em ambiente de mata localizada a 500 metros da casa, numa área de 3000 m2 ;
Armadilha (2) – no intradomicílio; Armadilhas (3) galinheiro, (4) Curral, (5) Mangueira e (6)
Cajarana no peridomicílio da mesma residência, estando as cinco últimas equidistantes 50
metros (Figura 1). Os insetos foram triados e acondicionados em tubos plásticos contendo
álcool a 70% até serem identificados no laboratório de entomologia (LABENT) do Centro de
Biociências da UFRN. Posteriormente, submetidos ao processo de clarificação, colocados
entre lâmina e lamínula e, com auxílio de microscópio identificados conforme nomenclatura
proposta por Galati (2003).
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Dados climáticos:
Dados climatológicos como temperatura e umidade relativa do ar foram medidos no local de
captura dos insetos no momento da instalação das armadilhas. Já os dados referentes à
precipitação de chuvas foram obtidos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande
do Norte (EMPARN) na estação climatológica localizada em São Gonçalo do Amarante.

Análise estatística:
Para análise dos dados utilizou-se o programa Statistic 7.0, através dos seguintes testes:
modelo de séries temporais para verificar a tendência e a sazonalidade das espécies e as
variáveis climáticas (temperatura, umidade relativa e precipitação); teste de Kruskal-Wallis
para verificar igualdade entre os diferentes pontos de capturas dos insetos (significativos
quando p≤0,05); Índice de abundancia das espécies padronizado (IAEP) para o cálculo de
abundância dos flebotomíneos: índice de Shannon (H), para analisar a diversidade de espécies
nos diferentes locais de captura.

RESULTADOS

Foram capturados 887 espécimes de flebotomíneos (557 machos e 330 fêmeas)
pertencentes a quatro gêneros e seis espécies: Evandromyia lenti s.l. (Mangabeira, 1938);
Evandromyia evandroi (Costa Lima & Antunes, 1936); Lutzomyia longipalpis (Lutz e Neiva,
1912), Lutzomyia walkeri (Newstead, 1914); Nyssomyia intermedia (Lutz e Neiva, 1912) e
Sciopemyia sordellii (Shannon e Del Ponte, 1927), conforme tabela 1.

Tabela 1: Espécies de flebotomíneos capturados e pontos de coleta em área periurbana
do município de São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil, 2012-2014.
Armadilha

Mata

Intradomicílio

Galinheiro

Curral

Mangueira

Cajarana

Espécie/Sexo

Total
Nº

%

E. lenti

36

25

32

21

58

34

122

57

128

63

120

55

751 84,66

L. longipalpis

8

2

2

1

6

6

15

3

5

4

2

4

58

6,53

E. evandroi

4

1

0

4

1

12

0

4

4

13

6

8

57

6,42

S. sordellii

1

3

0

0

0

0

4

6

1

1

0

2

18

2,03

N. intermedia

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0,22

L. walkeri

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,11

Total

Nº
%

81

61

117

211

219

198

9,13

6,87

13,19

23,79

24,69

22,32

887
100
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As espécies E. lenti e L. longipalpis foram capturadas em todos os ambientes, sendo
mais frequentes no ambiente peridomiciliar. Vale ressaltar que as três espécies encontradas no
interior da residência foram E. lenti, L. longipalpis e N. intermedia. A espécie E. lenti obteve
maior densidade, contribuindo com 84,66% do total de flebotomíneos capturados (Tabela 1) e
a mais abundante (IAEP/SISA=1,0000). Sendo que E. Evandroi e L. longipalpis apresentaram
índices de abundância aproximados e as demais espécies obtiveram índices de abundância
menores. Apenas um exemplar de E. walkeri foi capturado em ambiente de mata.
Em relação a diversidade das espécies por ponto de coleta os maiores índices foram a
Mata (H=0,3676) e galinheiro (H=0.28960), conforme figura 2.

Figura 2: Índice de Abundancia Padronizado (SISA) conforme espécies capturadas e
Índice de Diversidade de Shanon-Wiener (H’) nos seis pontos de coleta: (1):Mata;
(2):Intradomicílio; (3):Galinheiro; (4):Curral; (5):Mangueira; (6):Cajarana em São
Gonçalo do Amarante/RN, 2012-2014.

A distribuição da densidade de espécies de flebotomíneos por mês/ano segundo
temperatura média mensal, precipitação mensal de chuvas e umidade em Guanduba é
mostrada na figura 3.
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Figura 3: Densidade de flebotomíneos, temperatura média mensal (oC), precipitação de
chuvas (mm) e umidade relativa do ar (%), São Gonçalo do Amarante/RN, 2012-2014.

A distribuição das espécies que apresentaram maiores densidades (E. lenti, L.
longipalpis e E. evandroi) e sua relação com as variáveis climáticas podem ser observadas na
figura 4.
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Figura 4: Correlação entre as variáveis climáticas (umidade relativa do ar (%),
temperatura média mensal (oC), precipitação pluviométrica mensal (mm)) e as espécies
de flebotomíneos com maiores densidades (E. lenti, L. longipalpis, E. evandroi), em
Guanduba, São Gonçalo do Amarante/RN, 2012 a 2014.

Não foram observadas correlações significativas entre as variáveis climáticas
(temperatura, umidade relativa do ar e precipitação) para o conjunto das espécies de
flebotomíneos. Mas, as espécies L. longipalpis e E. lenti foram mais abundantes no mês de
março (p=0,0000) no galinheiro e mês de abril (p=0,00018) na mata demonstrando a
sazonalidade dessas espécies.
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Para E. lenti, a série do mês de abril foi significativa na mata (Shapiro-Wilk
W=,84853 e p=0,00018) e no galinheiro no mês de março (Shapiro-Wilk W=,63599 e
p=,00000).
Quanto a L. longipalpis verificou-se que a série para o mês de abril também foi
significativa na mata (Shapiro-Wilk W=,84892, p=0,00018) e no galinheiro em março
(Shapiro-Wilk W=,50043, p=,00000).
O teste de Kruskal-wallis (ANOVA) apontou que não houve diferença significativa
entre os locais de captura para L. longipalpis (p= 0,2679) e E. lenti (p=0,0000).
No teste de comparação múltipla para a espécie E. lenti verifica-se que há diferença
significativa entre a residência), o curral, a mangueira e a cajarana, ou seja, os flebotomíneos
desta espécie foram mais frequentes no ambiente peridomiciliar do que na mata.

DISCUSSÃO

A bioecologia das espécies de flebotomíneos capturados em São Gonçalo do
Amarante agrega novos conhecimentos a respeito da fauna e do comportamento dos
flebotomíneos em área periurbana da região metropolitana de Natal mesmo que as espécies
encontradas já tenham sido assinaladas em outras áreas de estudo do Rio Grande do Norte
(XIMENES, et al., 1999; 2000; 2006; 2007; CORTEZ, et al., 2007; AMORA, et al., 2010;
LIMA, et al., 2012; PINHEIRO, et al., 2013).
No presente estudo foram verificadas diferenças na densidade e distribuição anual das
espécies para cada ano coletado. As espécies E. lenti e L. longipalpis apresentaram ocorrência
sazonal durante o estudo, sendo mais frequentes nos meses de fevereiro, março e abril. Para E.
lenti as correlações com temperatura e umidade foram significativas na mata, galinheiro e
mangueira e para L. longipalpis, as correlações foram significativas com temperatura e
umidade nos locais da mata e mangueira.
No ano de 2014 a abundância e a diversidade de espécies diminuíram sendo apenas
três espécies capturadas: E. evandroi, E. lenti e S. sordelllii. A espécie E. lenti foi capturada
em todos os meses. Já a espécie S. sordellii foi capturada nos meses de junho, julho, agosto e
dezembro, e E. evandroi nos meses de janeiro e fevereiro. A espécie L. longipalpis não foi
capturada neste ano. A despeito da ausência no local de L. longipalpis foram confirmados
dois óbitos por LV em área próxima ao local de captura deste município, um óbito em criança
menor de um ano e outro em pessoa maior de 60 anos (SESAP, 2014). O período de
incubação da doença, ou seja, tempo decorrido entre a picada do inseto e apresentação dos
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primeiros sintomas é bastante variável podendo se dar entre três e dezoito meses. Além disso,
não se pode garantir que nos locais de procedência dos casos não existisse L. longipalpis.
Ambas as situações justificam a ocorrência dos casos em Guanduba em 2014. A vigilância
entomológica de toda a área e inquéritos sorológicos caninos é essencial nas áreas endêmicas
com registro da doença.
A elevação no número de flebotomíneos antecedeu ou precedeu a elevação da chuva.
Semelhante ao que foi observado por Pinheiro (2013) em Nísia Floresta município da região
metropolitana de Natal. Nos meses de pluviosidade elevada pode ter ocorrido excesso de
umidade do solo com prejuízo para o desenvolvimento de ovos e larvas (ODORIZZI &
GALATI, 2007).
Entretanto, as baixas taxas pluviométricas, registradas nos últimos três anos (2012,
2013 e 2014), qualificados como anos de seca intensa na região nordeste do Brasil,
coincidiram com o período do estudo e podem ter influenciado na densidade das espécies. No
entanto, foram observadas correlações significativas para as espécies E. lenti, e L. longipalpis
com pico sazonal no galinheiro em março e na mata no mês de abril (figura 4).
No presente estudo o número absoluto de flebotomíneos foi maior logo após os
períodos nos quais ocorreu combinação de temperaturas médias de 28ºC, baixo volume de
chuvas e umidade em torno de 62%. Em condições de laboratório, o desenvolvimento dos
flebotomíneos é favorecido pela temperatura de 28 ºC e umidade entre 80 e 90% quando
comparado ao desenvolvimento em temperaturas de 22 ºC e 35 ºC, a duração do ciclo
biológico de L. longipalpis a 28 ºC se deu em 51 dias e o número de ovos foi 35 (MACEDOSILVA et al., 2014). O estudo de Amora et al., (2010) no municipio de Mossoró no Rio
Grande do Norte revela que as altas temperaturas, isoladamente ou associadas a outras
variáveis tiveram um efeito negativo sobre flebotomíneos. Essa correlação inversa entre
densidade de flebotomineos e temperaturas elevadas também foi evidenciada no município de
Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte (XIMENES et al., 2006). Outros fatores, como
condições climáticas e fisiográficas desfavoráveis, podem também ter contribuído para a
redução observada nos meses mais quentes e secos do período estudado.
A espécie E. lenti foi predominante durante os três anos totalizando cerca de 85% das
espécies e sendo capturada em todos os pontos de coleta e meses do ano, indicando
preferência pelos ambientes do peridomicílio e maior frequência nas armadilhas da mangueira
cajarana, curral e galinheiro respectivamente caracterizando comportamento alimentar
eclético e mostrando-se bem adaptada as condições ambientais dos quintais das residências
desta área periurbana.
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As preferências de E. lenti por estes locais podem estar relacionadas com o fato de
nestes ambientes haver alimento e matéria orgânica constituindo-se como fatores importantes
de atração desta espécie e desenvolvimento do seu ciclo de vida. Já as armadilhas nos pontos
de mata e intradomicílio, apresentaram uma densidade bem menor desta espécie. Pinheiro et
al., (2013) no Rio Grande do Norte verificaram que as relações entre E. lenti e algumas
espécies vegetais demonstram o comportamento alimentar eclético desta espécie em relação
às fontes de obtenção de carboidratos em vegetais arbóreos, arbustivos e gramíneas, bem
como às fontes de hematofagia presentes no ambiente peridomiciliar.
Sherlock (1957) sugere que E. lenti deve ser semi-doméstica podendo ser encontrada
pela manhã repousando dentro de domicílios e em galinheiros e procurando se alimentar de
pessoas e animais domésticos desde o crepúsculo. O que foi possível confirmar
posteriormente em 1996 em Jacobina (BA) onde foi verificado E. lenti picando o homem,
cavalos e cães, além de ter sido encontrada naturalmente infectada por promastigotas de
Leishamania sp. Não obstante, Brazil et al., (1997) em estudo sobre a biologia de E. lenti em
Minas Gerais, verificaram que esta espécie não apresenta hábitos antropofílicos e é refratária
ao desenvolvimento de Leishmania sp. Em estudos posteriores, utilizando técnicas de biologia
molecular, foi comprovada a infecção natural de E. lenti por Le. braziliensis (MARGONARI
et al., 2010; PAIVA et al., 2010) e capturada no peridomicílio infectada por Le. braziliensis
em Campo Grande (PAIVA et al., 2010) em área periurbana da cidade de Divinópolis/MG
(MARGONARI et al., 2010).
Assim, a possível função epidemiológica de E. lenti s. l. no que se refere a
leishmaniose precisa ser elucidada, bem como a sua freqüência no peridomicílio,
comportando-se como uma espécie antropofílica ou zoofílica, de modo similar a L.
Longipalpis. As espécies L. longipalpis e E. lenti foram encontradas infectadas tanto por Le.
infantum quanto por Le. braziliensis em Campo Grande, onde E. lenti estava associada com o
ambiente peridomiciliar (Oliveira et al., 2003) e com abrigos domésticos em zonas rurais em
Mato Grosso do Sul (Galati et al., 1996). A associação significativa entre E. lenti e casos de
LT no estado de Goiás foi registrada também nos estudos de Martins et al., (2002).
No que se refere a espécie L. longipalpis, segunda espécie em número de indivíduos e
capturada em todos os ecótopos, foi mais frequente no curral, galinheiro e mata
respectivamente (tabela 1). Mostrando sua adaptação aos diferentes ambientes estudados
constituindo-se como fatores atrativos à espécie, provavelmente relacionados à alimentação e
desenvolvimento do ciclo do vetor. Entretanto, a partir do mês de novembro de 2013 a
dezembro de 2014 L. longipalpis não foi capturada (Figura 4). Silva et al., (2008) constataram
que nos meses mais úmidos ocorreu maior predominância L. longipalpis. Coloniza áreas
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mesmo com presença de altas temperaturas, adapta-se a baixa umidade, mas as maiores taxas
de transmissão ocorre durante a estação chuvosa (MARZOCHI et al., 2009). Porém Machado
et al., (2012) verificaram que a espécie de L. longipalpis, foi encontrada durante o período
seco como o chuvoso, mostrando preferência para o período seco e áreas domésticas,
inclusive no interior do domicílio
L. longipalpis além de ser encontrado em ambiente de mata de diversos biomas, é
também encontrado em peridomicílios e domicílios, constituindo-se como um motivo de
preocupação para a saúde pública devido ao seu potencial de adaptação e de dispersão
(DORVAL et al., 2009). Oliveira et al. (2011) citam que L. longipalpis foi a espécie mais
abundante na borda da floresta, e adaptada a áreas mais degradadas dos pontos de coleta de
sua pesquisa. Valderrama et al., (2011) apontam L. longipalpis como espécie adaptada ao
ambiente de floresta degradada, possivelmente como resultado da busca por novas fontes de
alimento e abrigo. Deste modo, L. longipalpis mostra-se bem adaptada a ambientes
modificados pela ação humana. Algumas características ambientais, tais como a presença de
galinhas e outros animais domésticos, árvores frutíferas e as condições sanitárias deficientes,
podem aumentar a abundância de flebotomíneos, proporcionando locais de reprodução
adequados (LAINSON & RANGEL (2003); XIMEMES, et al., 2007; FERNÁNDEZ et al.,
2013).
Estudos anteriores sobre flebotomineos na região metropolitana de Natal mostraram e
que a abundância de L. longipalpis, cerca de 85% dos flebotomíneos capturados é
influenciada pela temperatura, umidade e velocidade dos ventos. L. Longipalpis foi
encontrada tanto no interior dos domicílios (40%) quanto no ambiente externo (70%). No
ambiente peridomiciliar os flebotomíneos foram capturados em associação a galinhas, porcos,
cavalos e outros animais (XIMENES et al., 2000; 2006). Associações importantes são
estabelecidas entre as espécies vetoras e distribuição da doença com características
demográficas, fisionômicas, crescimento desordenado da área metropolitana, condições de
vida e degradação ambiental (XIMENES et al., 2007)
A espécie E. evandroi foi a terceira espécie mais coletada estando presente em todos
os pontos de coleta. Foi a segunda espécie mais abundante ainda que com valores
aproximados a L. longipalpis. As fêmeas foram predominantes em relação aos machos no
período estudado (tabela 1). As maiores densidades de fêmeas ocorreram em 2013 no
galinheiro no mês de março, temperatura média de 28ºC, a umidade relativa do ar 62% e
precipitação mensal de 38,6mm. A espécie E. evandroi é habitualmente encontrada nas
mesmas áreas geográficas de ocorrência de L. longipalpis, provavelmente em processo de
domiciliação não estando associada à transmissão de leishmânias ao ser humano e aos animais
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(OLIVEIRA et al, 2010.) Neste estudo, a espécie E. evandroi mostrou ausência e presença
nos diferentes ecótopos estudados sendo que os registros mais significativos ocorreram nos
meses de novembro, janeiro e março em que se registrou baixa precipitação.
No Rio Grande do Norte, E. evandroi está amplamente distribuída e presente em áreas
de LV e LT, no peri e intradomicílio, apresenta a mesma distribuição geográfica de L.
Longipalpis e é a segunda espécie mais abundante neste Estado. As fêmeas de E. evandroi
possivelmente alimentam-se em diferentes animais e escolhem os locais mais fechados para
abrigo e descanso após a cópula e/ou alimentação. (XIMENES, et al., 1999).
A espécie S. sordellii, apresentou maior densidade para as fêmeas em relação aos
machos com preferência pelo curral e mata. O pico desta espécie ocorreu em junho de 2014
no curral. A ocorrência de S. sordellii ocorreu durante os meses com maiores registros de
precipitação em que a umidade do ar também estava elevada.
A espécie N. intermedia foi capturada somente em 2012. Um espécime macho foi
capturado no interior da residência no mês de fevereiro e uma fêmea no mês de abril na
cajarana. Em outros estudos a espécie N. intermedia também foi capturada no peri e
intradomicílio estando adaptada a ambientes degradados e com alta capacidade de
domiciliação (AGUIAR, VILELA & LIMA, 1987), Neste estudo, N. intermedia apresentou
baixa densidade, mas sua importância epidemiológica deve-se ao fato de ser sugerida como
vetora da LTA.
A ocorrência das espécies N. intermedia e L. longipalpis pode elevar o risco de
transmissão concomitante das formas cutâneas e viscerais da leishmaniose nos indivíduos
desta comunidade. A ocorrência simpátrica de L. longipalpis e outras espécies consideradas
como possíveis vetores de leishmanioses foi registrada anteriormente no Rio Grande do Norte
(XIMENES et al., 2007; PINHEIRO et al., 2013) e em diversas localidades brasileiras nos
Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
dentre outros locais (BARATA et al., (2004); MARTIN & REBELO (2006); DIAS et al.,
(2007); MICHALSKY et al., (2009); OLIVEIRA (2010).
Deste modo, o encontro de espécies importantes para a transmissão da Leishmaniose,
cães apresentando sintomas da infecção natural por Leishmania sp., baixo nível
socioeconômico da população, quantidade expressiva de moradias com baixas condições
sanitárias e de coleta precária de lixo, grande número de animais domésticos, principalmente,
cães e galinhas, que deixam detritos orgânicos no ambiente peridoméstico (ALVES, M.L.,
2015, dados não publicados) podem ser determinantes para a ocorrência de casos de LV no
município.

101

Neste estudo, espécies antropofílicas podem estar associadas a ambientes degradados
de mata e ao processo crescente de urbanização deste município, inclusive na área periurbana.
Nas áreas periurbanas, as relações entre os componentes da cadeia de transmissão são
bastantes complexas favorecendo a ocorrência de Leishmanioses de forma endemoepidêmica, em áreas onde existe a suspeita da participação de animais domésticos como
principais reservatórios da infecção para os insetos vetores tal como sugerem KAWA &
SABROZA, 2002.
O estudo da dispersão espacial e temporal das populações de vetores de leishmanioses
em área periurbana do Município de São Gonçalo do Amarante e seus habitats preferenciais
permitiu a obtenção de informações que podem subsidiar ações de prevenção e controle das
leishmanioses, em particular das espécies L. longipalpis e E. lenti, com maior densidade e
sazonalidade nos meses de março e abril, possibilitando à vigilância ambiental, entomológica
e epidemiológica mais conhecimento sobre o comportamento da espécie transmissora de Le.
infantum e sobre E. lenti que também foi encontrada infectada por Le. braziliensis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento sobre a fauna de flebotomíneos e locais de reprodução das espécies
encontradas em área periurbana se constitui como informação útil para o controle vetorial e
manejo ambiental. Contribuindo para a redução da densidade dos vetores nos períodos, onde
se evidenciou a sazonalidade vetorial e, consequentemente, da incidência das leishmanioses
pelos órgãos de saúde competentes. Com base nas informações pode-se detectar ou prever
alterações, direcionar e orientar de modo eficaz a aplicação de medidas preventivas
contribuindo para a melhoria das condições de saúde da comunidade, especialmente nas áreas
endêmicas periurbanas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE

A análise permite inferir que os indicadores de sustentabilidade para os municípios do
Rio Grande do Norte apontam para a necessidade de investimentos para as áreas mais no que
se refere aos determinantes sociais e de conhecimento mais aprofundado sobre a inter-relação
saúde, ambiente e desenvolvimento que podem subsidiar a discussão acerca da construção e
do planejamento de ações e políticas eficazes e integradas de educação, saúde e meio
ambiente para o controle dos riscos à saúde humana no que se refere à leishmaniose visceral
no Rio Grande do Norte.
Há, portanto, indicativos de uma estreita relação entre o desenvolvimento sustentável,
as condições de saúde das populações desses territórios e o acometimento pelas leishmanioses
no RN. Visto que a Leishmaniose Visceral prevalece nos municípios com maiores taxas de
crescimento populacional, nos municípios pólos de importantes regiões de desenvolvimento e
nos municípios da região metropolitana de Natal, concentrando-se nas áreas urbanas
(periferias) e periurbanas dos municípios. A alta densidade demográfica nas áreas urbanas e o
crescimento e urbanização das áreas periurbanas e periféricas, as baixas condições
socioeconômicas, o desmatamento e degradação ambiental, a pobreza, as condições sanitárias
desfavoráveis, a mortalidade infantil, são indicadores da situação de negligencia em que a
maioria da população do estado está exposta.
Esses indicadores associados as questões climáticas e dispersão vetorial contribuem
sobremaneira para o incremento das condições favoráveis a infecção canina e humana estando
fortemente relacionados. Nas cidades polos do RN, onde prevalecem os maiores índices da
doença, a degradação ambiental e o crescimento populacional de forma insustentável
contribuem potencialmente para a urbanização e expansão da leishmaniose visceral no RN. O
impacto do crescimento econômico sobre a saúde humana é um indicativo da baixa
sustentabilidade do desenvolvimento local, prevalecendo os altos índices de doenças
negligenciadas como a leishmaniose.
No que se refere ao conhecimento dos indivíduos residentes em Guanduba, área
periurbana da região metropolitana de Natal, possuem acerca da leishmaniose visceral é
incipiente para sua prevenção considerando a existência de diversos fatores presentes no
processo de transmissão desta doença o que a qualifica como de alta complexidade em relação
as estratégias de controle. Contudo, a necessidade de compreender como os sujeitos
vivenciam seu ambiente e organizam suas experiências e conhecimentos, desde os mais
elementares, acerca das implicações das alterações ambientais e dos diferentes fatores que
favorecem a transmissão desta doença, é indispensável para o planejamento e consolidação de

110

ações intersetoriais de promoção da saúde e do meio ambiente pela gestão pública mediante
parcerias com instituições de pesquisa e com setores responsáveis pelo controle da
leishmaniose visceral.
A dispersão espacial e temporal das populações de vetores de leishmanioses em área
periurbana do Município de São Gonçalo do Amarante e seus habitats preferenciais permitiu a
obtenção de informações que podem subsidiar ações de prevenção e controle no campo da
saúde pública, em particular das espécies L. longipalpis e E. lenti, com maior densidade e
sazonalidade nos meses de março e abril, possibilitando à vigilância ambiental, entomológica
e epidemiológica mais conhecimento sobre o comportamento da espécie transmissora de L.
infantum e sobre E. lenti que em outros estudos também foi encontrada infectada por L.
braziliensis. O estudo se constitui como informação útil para o controle vetorial e manejo
ambiental, levando a reduzir a densidade dos vetores e, consequentemente, controlar a
incidência das leishmanioses pelos órgãos de saúde competentes. Com base nas informações
pode-se detectar ou prever alterações, direcionar e orientar de modo eficaz a aplicação de
medidas preventivas contribuindo para a melhoria das condições de saúde da comunidade,
especialmente nas áreas endêmicas periurbanas.
Quanto a cartilha educativa sobre leishmaniose a expectativa é que seja utilizada pelos
educadores contribuindo para o conhecimento e sensibilização da comunidade quanto a
leishmaniose. Auxiliando o entendimento, a compreensão e a melhoria do ambiente, da saúde
e da qualidade de vida, a prevenção de doenças transmitidas por vetores, a promoção da
saúde, a preservação do meio ambiente, o engajamento e a participação da população em
assuntos relacionados ao meio ambiente, à saúde, a educação contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida destas populações.
Portanto, a análise empreendida a respeito do desenvolvimento sustentável e os insetos
vetores da leishmaniose no Rio Grande do Norte assinala que os indicadores mais impactantes
para a leishmaniose afetam sobremaneira a qualidade de vida e do ambiente. Necessitando de
maior atenção pelas autoridades públicas considerando o processo de expansão da
leishmaniose no Estado. As principais dificuldades no combate à leishmaniose visceral no RN
estão relacionadas com a melhoria das condições de vida da população, especialmente nas
áreas da educação, saúde e meio ambiente. Sendo que o maior desafio para os gestores
públicos e tomadores de decisão é combater a pobreza e a negligência como condição
essencial para o controle e declínio da incidência da leishmaniose e de outras doenças
negligenciadas, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável.
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APÊNDICE A – Artigo publicado na Revista de Ensino de Biologia em 2014

CARTILHA EDUCATIVA EM QUADRINHOS COMO INSTRUMENTO DE
DIVULGAÇÃO CIENTIFICA SOBRE LEISHMANIOSES NO RIO GRANDE DO
NORTE, BRASIL.

RESUMO

As leishmanioses se constituem como um dos maiores desafios para a saúde pública no País.
O uso de instrumentos paradidáticos nas escolas se mostram imprescindíveis ao conhecimento
e controle de importantes doenças. O objetivo consiste em apresentar uma cartilha educativa
em quadrinhos contendo informações sobre a transmissão do parasito, seu ciclo de vida nos
diferentes hospedeiros e as formas de manifestação das leishmanioses podendo ser distribuída
nas escolas de ensino fundamental e médio e com a população dos municípios potiguares. O
caráter lúdico da história em quadrinhos procura envolver o leitor por meio das falas e
imagens de personagens que representam e legitimam o discurso da ciência dando voz a
atores sociais e indivíduos reconhecidos pela comunidade.

Palavras-chave: Ciências para saúde; Cartilha educativa em quadrinhos; Leishmanioses.
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INTRODUÇÃO

As leishmanioses se constituem como um dos maiores desafios para a saúde pública
no mundo pela carência de mecanismos, tecnologias, medicamentos, vacinas e ações
educativas eficazes ao seu controle, permanecendo entre as doenças tropicais negligenciadas
classificadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Estes agravos retroalimentam as
desigualdades sociais produzindo e expondo ao risco uma grande parcela da população
brasileira.
O crescimento da leishmaniose Visceral (LV) e da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) no Brasil está associado à adaptação do vetor aos ambientes modificados
pelo homem e às precárias condições socioeconômicas da população (GONTIJO & MELO,
2004). Atualmente, a leishmaniose visceral é considerada pela OMS uma das seis maiores
endemias do planeta, por atingir cerca de 500 mil novos casos humanos por ano. O Brasil é
um dos quatro países no mundo que concentra 90% dos casos. O Nordeste é a principal região
de ocorrência das leishmanioses com registro de 47% dos casos (BRASIL, 2009).
No Rio Grande do Norte as leishmanioses estão em expansão e se evidenciam casos
humanos em localidades onde ainda não havia registros de casos já que existem diferentes
fatores envolvidos que contribuem para esse quadro, além dos aspectos referentes às espécies
e a abundância dos flebotomíneos nesta região (XIMENES et al, 2007). De acordo com
Barbosa (2013), o estado do Rio Grande do Norte possui ambiente urbano propício à
ocorrência de Leishmaniose Visceral, com clima e topografia favorável a proliferação do
vetor e habitações em precárias condições sócio sanitárias. As taxas de letalidade por LV
registradas no Rio Grande do Norte se mostram acima da média nacional nos últimos anos.
A situação de precariedade das populações mais vulneráveis afeta os indivíduos que
são expostos a diferentes tipos de doenças ao longo de sua vida. No caso de doenças
transmitidas por vetores, como é o caso das Leishmanioses, pode estar associado a questões
culturais, ambientais, socioeconômicas, condições de moradia e saneamento precárias ou
inadequadas, hábitos de comportamento não saudáveis e entorno precário na habitação. Estes
determinantes sociais da saúde interferem nos fatores de risco de adoecimento da população
(BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007; CNDSS, 2008). Esse contexto multidimensional
abrange a situação de risco em saúde das populações do semiárido nordestino convergindo
interesses para estudos em distintas áreas do conhecimento e, principalmente, para o estudo da
situação de saúde ou doença dos indivíduos nestes territórios.
A interdisciplinaridade nas atividades de educação em saúde é imprescindível já que
os contextos socioambientais e culturais são incorporados ao processo saúde/doença
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contribuindo para a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento da
população, e sua participação, em assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida,
conforme BRASIL (1981, pag. 14): O fim da ação educativa é desenvolver no indivíduo e no
grupo a capacidade de analisar criticamente a sua realidade; de decidir ações conjuntas
para resolver problemas e modificar situações; de organizar e realizar a ação, e de avaliá-la
com espírito crítico”.
Assim, a ação educativa em saúde requer comunicação, diálogo entre os sujeitos
envolvidos, individual ou coletivamente. Necessitando ser entendida como processo social
com grande capacidade de transformação da realidade (VERDI, BÜCHELE, TOGNOLI,
2010).
No entanto, o desenvolvimento de ações educativas tanto em espaços de educação
formal quanto nos espaços não-formais necessitam de instrumentos e ferramentas que possam
servir como suporte e incremento a estas atividades. Os materiais paradidáticos, como as
cartilhas educativas quadrinizadas, se constituem em excelentes ferramentas para diferentes
fins educativos, transmitindo conhecimento e informação de forma objetiva através de
assuntos paralelos ligados aos conteúdos obrigatórios complementando assim, os livros
didáticos.

Na esfera da saúde pública é recorrente o uso de materiais que se destinam a

divulgar para grandes parcelas da população com informações sobre prevenção de doenças e
promoção da saúde. Contudo, se faz necessário codificar o saber científico para uma
linguagem compreensível a fim de atender à parcelas específicas da população. Para tanto, são
utilizados de forma recorrente materiais de propaganda como cartazes, panfletos, cartilhas
educativas, campanhas televisivas, etc., resultando na necessidade de uma seleção cuidadosa
das estratégias de apresentação das informações (MENDONÇA, 2006).
Nas campanhas de promoção à saúde do Ministério da Saúde, veiculadas na mídia ou
em outras fontes, alguns fatores dificultam o acesso a estas informações. Por exemplo, as
condições socioeconômicas desfavoráveis, a baixa escolaridade, a dificuldade de acesso aos
serviços de saúde, etc., são determinantes na necessidade de elaboração diferenciada de
materiais cujo fim é a educação em saúde. Neste sentido, a cartilha educativa quadrinizada
tem sido bastante utilizada como estratégia de divulgação de temáticas específicas através de
seus personagens, falas e imagens.
A partir do diagnóstico e análise de questionários aplicados em duas comunidades se
identificou a necessidade de dialogar com estas populações sobre as leishmanioses, o que
culminou com a elaboração de um instrumento educativo, que espera-se ser atrativo aos
leitores para a divulgação das informações.
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O objetivo do trabalho foi elaborar uma cartilha educativa em quadrinhos sobre as
leishmanioses no universo do ensino de ciências e biologia. A metodologia consistiu em
revisar a literatura existente sobre o assunto a partir de manuais e cartilhas da OMS e do
Ministério da Saúde sobre as leishmanioses e as diferentes formas da doença, artigos e livros
de autores do campo de ciências e biologia. A cartilha foi elaborada por um grupo de
estudantes de diferentes níveis de formação das ciências biológicas e será distribuída a partir
da execução de uma série de ações educativas em escolas do ensino fundamental e médio dos
de diferentes municípios do Rio Grande do Norte com ocorrência de casos de leishmaniose
visceral e tegumentar.
As concepções científicas abordadas na cartilha podem ser complementadas ou
refutadas considerando a temporalidade e o contexto social em que foram baseados. Tendo
em vista que a realidade está em constante transformação, bem como as condições de saúde e
doença dos indivíduos.
Assim, se faz imprescindível apresentar, mesmo que de forma parcial, a cartilha em
quadrinhos, através do conteúdo das falas dos atores sociais e indivíduos escolhidos para que
se consiga disseminar o conhecimento cientifico sobre a leishmaniose.

A CARTILHA

A cartilha educativa em quadrinhos sobre leishmaniose visceral e tegumentar no
universo da educação em ciências e biologia surgiu a partir da necessidade de informar a
população sobre as leishmanioses devendo ocorrer através da utilização de informações
cientificas sobre doenças, facilitando a promoção da saúde de forma lúdica, compreensível e
com credibilidade.
O propósito da cartilha educativa em quadrinhos reflete também os objetivos da
educação superior pública contribuindo com o acesso à informação para diferentes sujeitos na
sociedade aproximando o saber cientifico do saber popular. Os personagens incorporam a
autoridade científica no contexto da história narrada procurando diminuir a distância entre
estes saberes. Assim, o discurso das narrativas e do senso comum se encaixam servindo como
instrumento de divulgação para um amplo público. De acordo com Mendonça (2006), as
cartilhas quadrinizadas são adaptadas para tornar acessível o conhecimento através da seleção
dos personagens e da trama narrativa, entre outros fatores, cujo propósitos centrais são a
informação e a argumentação.
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Para tanto, foi indispensável fazer uso de personagens fictícios que representam e
legitimam o discurso da ciência, dando voz aos atores sociais, como: professora do ensino
fundamental, agente comunitária de saúde, pesquisadora da Universidade, donas de casa,
escolares e até um cachorro. Assim, no fragmento,

PROFESSORA: Lucas, está tudo bem? Está sentindo alguma coisa?
LUCAS: Ah... Estou preocupado com Bethovem ....
PROFESSORA: Mas, quem é Bethovem???
LUCAS: A senhora não sabe professora? Bethovem é o meu cachorro.

A proposta é atingir um público amplo considerando que a história acontece num
ambiente escolar. Isto feito, considerando as dificuldades enfrentadas pela maioria dos
professores em sala de aula quando têm que abordar temáticas que vão além do planejamento
do conteúdo e dos assuntos abordados no livro didático. Entretanto, a escola encontra-se
inserida na comunidade em que os fatores educacionais, socioeconômicos, sanitários,
ambientais, epidemiológicos, etc., são desfavoráveis aos indivíduos refletindo no ambiente
escolar e, que neste caso, se inter-relacionam com a problemática das leishmanioses. A
permanência destas condições no cotidiano das pessoas são evidenciadas na comunidade,
como descrito na sequência a seguir:

DONA ROSA: Mas a maioria aqui não tem condições para tudo isso... Então o que
devemos fazer para evitar essa doença aqui na comunidade?
PESQUISADORA: Adotando medidas preventivas para eliminar os prováveis
criadouros do inseto vetor. Primeiramente, não devemos destruir a mata que é o
ambiente natural do inseto. Além disso, podemos impedir que o inseto se aproxime do
quintal ou da casa realizando a limpeza da frente da casa e do quintal (recolher lixo,
folhas, frutas), não deixando água escorrendo, não jogando resto de comida ou casca
de frutas/verduras no quintal, mantendo afastado da casa galinheiros, chiqueiros,
currais pois acumulam matéria orgânica...
ACS CEIÇÃO: Doutora, tudo isso que a senhora falou, nós falamos nas visitas que
fazemos nas casas pois nosso trabalho é antes de tudo educativo. Então pessoal vamos
deixar tudo limpinho!
PROFESSORA RITA: Mas, aqui tem muito lixo acumulado nos terrenos, tem água
escorrendo por todas as ruas e a coleta de lixo não é regular. Nesta situação, o que a
prefeitura pode fazer pela comunidade?
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A cartilha educativa em quadrinhos é uma forma de divulgação cientifica que de
acordo com Bueno (1984), “pressupõe um processo de recodificação, isto é, a transposição de
uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada, com o objetivo de tornar
o conteúdo acessível a uma vasta audiência.” Assim a adaptação da linguagem cientifica para
uma linguagem popular foi feita na maioria das falas dos personagens a fim de facilitar o
entendimento pelo leitor ou ouvinte, como no trecho que segue,

LUCAS: Mas o que é um inseto vetor? Esse é o mesmo que transmite a dengue?
PROFESSORA: Um inseto vetor é o que transmite a doença. Mas, o inseto que
transmite a dengue é outro, o Aedes aegypti. Um mosquito preto com listras brancas
ligeiramente parecido com uma muriçoca. Já o inseto que transmite o calazar é o
flebotomíneo, ele é bem pequeno (1 a 3 mm), coberto de pelos, voa baixo e saltitando e
tem a cor clara como palha, por isso é conhecido como mosquito palha, cangalhinha,
birigui, tatuquira.

As representações sociais vêm à tona nos personagens da narrativa. Para que os
leitores se sintam contemplados, em termos identitários, por tais representações, auxiliando no
envolvimento dos leitores, há um convite para a leitura do material informando-os sobre os
riscos e os cuidados em relação à doença. Como segue,

PROFESSORA: Mas, o que aconteceu com ele?
LUCAS: Bethovem não está bem e não faz mais nada disso que eu falei: não quer
comer, está triste, as unhas cresceram, o pelo está caindo... sim, tem umas feridas no
focinho dele.
PROFESSORA. Tenha calma, Lucas. O que o seu cachorro precisa é ser examinado
por um veterinário. Hoje mesmo eu vou conversar com o pessoal do posto de saúde
para saber como você e sua família poderão resolver esse problema. Será que sua mãe
falou para a Agente Comunitária de Saúde da sua rua sobre a situação do seu cão?
LUCAS: Acho que não, professora.

Nesse sentido, a natureza ficcional construída para a narrativa, foi produzida a partir
dos discursos, da seleção dos personagens, do ambiente a partir dos desenhos, etc. Os
personagens foram identificados a partir do diagnósticos realizados nestas comunidades e das
falas e conhecimentos da população sobre leishmanioses verificadas nos questionários
aplicados de modo a parecerem com o que se concebe ser “falas e pessoas reais”. Isso faz com
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que as situações-problema em que as comunidades estão inseridas sejam reconhecidas pelo
leitor como verídicas, possíveis de acontecer com outras pessoas de fato, embora sejam
escritas como ficção, como em:
A credibilidade das informações apresentadas pelos personagens fictícios se relaciona
e se aproxima da realidade estudada e dos personagens reais. O conteúdo cientifico, a partir de
livros com conteúdo específicos, manuais e cartilhas do Ministério da Saúde foi recodificado
nas falas dos personagens para facilitar o entendimento pelo leitor ou ouvinte. Por esse
motivo, essa cartilha educativa é um material que contém informações científicas seguras para
a busca de informações sobre os riscos e a prevenção das leishmanioses. Esses conhecimentos
são transmitidos aos leitores através de seus personagens que são porta-vozes do saber
científico.
A expectativa é que de haja sensibilização das comunidades em estudo sobre a
temática da leishmaniose contribuindo para a diminuição dos fatores que favorecem a
continuidade do ciclo da doença considerando que essa doença é endêmica na região Nordeste
e pouco conhecida pela população de um modo geral. Auxiliando o entendimento, a
compreensão e a melhoria do ambiente, da saúde e da qualidade de vida, a prevenção de
doenças transmitidas por vetores, a promoção da saúde, a preservação do meio ambiente, o
engajamento e a participação da população em assuntos relacionados ao meio ambiente, à
saúde, a educação contribuindo para a melhoria da qualidade de vida destas populações.
Conforme fragmento a respeito das precauções:

DONA ROSA: Doutora, como a gente pode fazer para se prevenir dessa doença?
PESQUISADORA: em relação ao inseto o que podemos fazer é usar mosquiteiro com
malha fina, se for possível usar repelentes e telar portas e janelas, não se expor nos
horários de atividade do vetor (final de tarde e noite) principalmente próximo a
ambientes onde este habitualmente pode ser encontrado.
DONA ROSA: E com o cachorro o que devemos fazer?
PESQUISADORA: O principal é cuidar da higiene do cachorro e da limpeza do local
onde ele vive. Vacinar quando tiver as campanhas de vacinação.

Deste modo, as falas dos comunitários e situações vivenciadas dentro da comunidade
refletem o ambiente favorável ao risco de infecção humana e canina. A cartilha apresenta-se
como instrumento de informação para alunos, professores e comunidade para o entendimento
do ciclo da doença, a adoção das medias preventivas e manejo ambiental que devem ser
adotadas a fim de diminuir o risco de contrair a LV.
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APÊNDICE B – Questionário

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

QUESTIONÁRIO Para fins de realização de pesquisa de doutorado sob a responsabilidade da
pesquisadora Maria de Lima Alves vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente – PRODEMA / UFRN sob orientação da Profª Maria de Fátima Freire de Melo
Ximenes.
Data ____/_____/____
Idade ______
Escolaridade____________ Sexo ( ) feminino
( ) masculino
Ocupação_____________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
1) O (a) Sr (a) conhece ou ouviu falar alguma coisa sobre a leishmaniose?
( ) Sim
( ) Não
2) O (a) Sr (a) sabe como se adquire esta doença (leishmaniose)?
( ) Sim
( ) Não
3) O (a) Sr (a) sabe quem transmite a leishmaniose?
( ) Sim nome? _______________________________________________________________
( ) Não
4) O (a) Sr (a) Conhece pessoas doentes que teve ou tem a leishmaniose?
( ) Sim Quantos? _______________________________________________________________
( ) Não
5) O (a) Sr (a) tem preocupação quanto ao risco de pegar esta doença (leishmaniose)?
( ) Sim
( ) Não
6) O (a) Sr (a) sabe como se prevenir desta doença (leishmaniose)?
( ) Sim
( ) Não
7) O (a) Sr (a) tem animal doméstico em sua casa?
( ) Sim Quais?____________________________________________________________________
( ) Não
8) O (a) Sr (a) já teve ou tem cachorro que pegou a doença do calazar?
( ) Sim
( ) Não
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9) Nesta comunidade tem cachorros doentes apresentando sintomas da doença?
( ) Sim
( ) Não
10) Na sua casa ou próximo dela tem lixo acumulado ou lixão?
( ) Sim
( ) Não
11) Tem coleta de lixo doméstico pela prefeitura?
( ) Sim Quantas vezes?_____________________________________________________________
( ) Não
12) O (a) Sr (a) joga no quintal resto de comida, casca de frutas ou verduras para alimentar animais ou
para adubar plantas?
( ) Sim
( ) Não
13) Tem água escorrendo no quintal ou na frente da sua casa?
( ) Sim
( ) Não
14) Tem plantas no quintal ou na frente de sua residência?
( ) Sim Quais?_____________________________________________________________________
( ) Não
15) Tem mata próximo de sua residência?
( ) Sim
Distância?______________________________________________________________
( ) Não
16) Já observou a presença de animais da mata próximo ou dentro de casa?
( ) Sim Quais?___________________________________________________________________
( ) Não
17) Na sua comunidade as pessoas queimam ou derrubam a mata para a agricultura ou para outro fim?
( ) Sim
( ) Não
18) Próximo de sua casa existe posto médico ou hospital funcionando para atendimento à população?
( ) Sim Local_____________________________________________________________________
( ) Não
19) Onde você mora tem agente comunitário de saúde?
( ) Sim
( ) Não
20) Já participou de alguma palestra, reunião ou atividade educativa sobre a leishmaniose na sua
comunidade, escola ou no posto de saúde?
( ) Sim Onde/Quantas vezes? ______________________________________________________
( ) Não
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APÊNDICE C – TCLE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP CENTRAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos
Eu Maria de Lima Alves sob orientação da Profª. Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes
responsáveis pela pesquisa: Desenvolvimento sustentável e insetos vetores das leishmanioses no
Rio Grande do Norte, estamos lhe fazendo um convite para participar como voluntário deste nosso
estudo respondendo um questionário.
Esta pesquisa pretende estudar a relação entre as doenças conhecidas como leishmanioses
(calazar), o inseto transmissor e o desenvolvimento sustentável. Para tanto, será necessário coletar
informações, através de um questionário, com um dos representantes da família cadastrada no PSF das
comunidades onde estão sendo capturados os insetos transmissores da doença.
Ao responder a este questionário o(a) Sr(a) não correrá nenhum risco. O que pode ocorrer é
que o(a) Sr(a) pode se sentir constrangido(a) ao responder determinada pergunta do questionário. Para
evitar isso acanhamentos elaboramos com cuidado o questionário para que isto não ocorra. As
informações coletadas através deste questionário serão utilizadas e analisadas com objetivo de
pesquisa e posterior publicação, mas sua identidade e privacidade serão preservadas. Além disso, o(a)
Sr(a) pode sentir sua privacidade invadida no momento da aplicação do questionário em sua residência
cabendo a pesquisadora propor outro local para que possa responder o questionário.
Os benefícios para os sujeitos participantes da pesquisa e para a comunidade dizem respeito ao
conhecimento e identificação dos fatores de risco que podem estar envolvidos na transmissão aos
humanos das leishmanioses visceral e tegumentar. A troca de saberes será feita através do
desenvolvimento de ações educativas de prevenção e controle da doença e de educação ambiental pela
pesquisadora na comunidade.
Esse questionário embora ocupe um pouco de tempo para o seu preenchimento, será muito
importante na avaliação dos fatores de risco do ciclo das leishmanioses para os humanos. Sua
participação, que implicará no preenchimento do questionário, é voluntária, as informações fornecidas
serão confidenciais e mantidas no anonimato e a pessoa poderá retirar o seu consentimento a qualquer
tempo sem prejuízo algum. As informações serão apresentadas apenas numericamente em divulgações
científicas.
Justificativa. As Leishmanioses são doenças transmitidas aos seres humanos pela picada de
insetos (mosquito palha, birigui). È uma doença que ataca o ser humano provocando feridas na pele
(tegumentar) e aumento dos órgãos como fígado e baço (visceral). No Brasil e no Rio Grande do Norte
nos últimos anos vem aumentando o número de casos confirmados das duas formas de Leishmaniose
(visceral e tegumentar).
Caso decida participar desta pesquisa, você deverá responder ao questionário com vinte
perguntas. Embora ocupe um pouco de tempo para o seu preenchimento, cerca de meia hora, será
muito importante para o entendimento dos fatores de risco que podem estar envolvidos na transmissão
das leishmanioses a população no Rio Grande do Norte.

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas através destes contatos:
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Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes: Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente. Laboratório de Entomologia. Centro de Biociências. Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Tel. (84) 3215-3139.
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: Praça do
Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN; Telefone/Fax
(84)215-3135.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa. Também tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes cause
constrangimento de qualquer natureza. Os dados que você irá nos fornecer, serão confidenciais e serão
divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado
que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa
em local seguro e por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa
pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador
responsável Maria de Lima Alves.

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, ________________________________________________________________________ após a
leitura deste documento e de conversar com a pesquisadora responsável esclarecendo todas as minhas
dúvidas sobre a pesquisa, seu objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados e de
saber que não estou correndo nenhum risco em responder ao questionário, acredito estar
suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso
retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Me
sinto esclarecido sobre os benefícios e a importância da pesquisa e conhecendo todos os meus direitos,
concordo de forma espontânea em participar da pesquisa Desenvolvimento sustentável e insetos
vetores das leishmanioses no Rio Grande do Norte e autorizo a divulgação das informações por
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me
identificar.

Natal, ___ de _____________ de 2013.

__________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

__________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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Apresentação
A aproximação da temática ambiental com as ações de promoção da saúde possibilitou a ampliação da compreensão
do processo saúde-doença.
A degradação ambiental tem influência direta na saúde das populações por vários aspectos, entre eles a destruição e
diminuição da disponibilidade dos recursos naturais, a sobrevivência de espécies nativas em novos ambientes e o
excesso de resíduos produzidos em área urbanas e rurais. O aumento no número de casos de leishmaniose visceral e
tegumentar está associado à precariedade de condições socioeconômicas e sanitárias das populações.
O desequilíbrio dos sítios naturais de reprodução dos insetos vetores e a instalação de novos habitats associados à
participação do homem e outros animais como fonte de alimentação sanguínea para os flebotomíneos predispõem à
instalação de focos de leishmaniose visceral ou cutânea. Não derrubar a mata e contribuir com a preservação das
Unidades de Conservação dos biomas brasileiros, como as unidades de proteção integral identificadas como Estações
Ecológicas (ESEC) e as de uso sustentável, como as Florestas Nacionais (FLONA) e as Zonas de Proteção Ambiental
(ZPA) é imprescindível à manutenção do inseto em seus locais de origem.
Dessa forma, o conhecimento das interações entre os protozoários que causam a doença, os flebotomíneos vetores,
hospedeiros humanos e outros animais que formam as cadeias epidemiológicas das leishmanioses poderá resultar em
mudanças de atitude em relação às condições que favorecem o surgimento de novos casos da doença. A adoção de
medidas preventivas voltadas para o inseto, o cão e o ser humano contribui para a diminuição dos riscos em relação à
leishmaniose visceral ou cutânea.
Este material foi desenvolvido a partir da constatação, em estudo realizado em área endêmica, do desconhecimento
sobre a doença, sobre os insetos vetores e sobre os aspectos ambientais que favorecem a colonização do inseto. As
informações nele contidas visam contribuir com as ações educativas desenvolvidas pelos órgãos de controle da doença
em áreas endêmicas distintas.
Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes

Personagens

Professora Rita
Agente comunitária
de Saúde Ceição

Dona Rosa
Lucas

Dra. Eliane
Totó

Lucas, está tudo bem?
Está sentindo alguma
coisa? Parece triste!

Ah... estou preocupado com Totó...

Quem é Totó?

Tenha calma, Lucas. O que o seu cachorro precisa é ser
examinado por um veterinário. Hoje mesmo eu vou
conversar com o pessoal do posto de saúde para saber
como você e sua família poderão resolver esse problema.
Será que sua mãe falou com a Agente Comunitária de
Saúde da sua rua sobre a situação de Totó?

A senhora não sabe, professora? Totó é o
cachorro mais corajoso e esperto do mundo!
Corre muito, brinca o tempo todo comigo,
passeia com a gente, toma conta da casa... e
quando chega alguém desconhecido ou
algum animal se aproxima, ele começa logo a
latir. É muito esperto, mesmo!
Mas o que aconteceu
com ele?

Totó não está bem e não faz mais
nada disso que eu falei: não quer
comer, está triste, as unhas
cresceram, o pelo está caindo... sim,
tem umas feridas no focinho dele.
Não sei,
professora...

no dia seguinte...

Bom dia, Dona Rosa! Ontem a
professora Rita foi ao posto de
saúde para informar que o cachorro
do seu filho Lucas está doente.

Bom dia, Ceição! É verdade, ele
está doentinho. Vamos entrando...
Totó está lá no quintal.

Há quantos dias este cachorro
está doente? Sabe dizer se
aqui na rua tem outros
cachorros na mesma situação?

Já faz tempo que o coitado está assim. Então,
com medo, eu o amarrei. Sim... eu vi outro
cachorro desse mesmo jeito aqui perto de
casa, mas não sei de quem ele é. O que eu devo
fazer para saber que doença é essa?

Dona Rosa, eu suspeito que seja calazar. Quando o
cachorro tem essa doença, ele emagrece, o pelo cai e
podem aparecer feridas na pele, em geral no focinho,
orelhas e extremidades. Ele também pode ter conjuntivite, fezes sanguinolentas e crescimento exagerado
das unhas.

Quando algum cachorro está doente assim, os donos
devem informar ao Agente Comunitário de Saúde ou
no posto de saúde. Então, nós solicitamos uma visita
do pessoal do Centro de Zoonoses à casa de vocês.
Um veterinário, juntamente com a equipe, verifica as
condições do cachorro e orienta o que deve ser
feito... a senhora tem que dar permissão para o
pessoal entrar e ver o cachorro, Dona Rosa.

O que pode ser feito
para saber se Totó está
com calazar?

A equipe do Centro de
Zoonoses faz um teste
rápido. Se positivo, retira o
sangue do animal para
exame em laboratório.

na Escola...
Lucas, como está o seu
cachorro? O pessoal do
Centro de Zoonoses foi até a
sua casa? Conta pra gente...

Você não sabe o que é
calazar, Lucas? Alguém da
sala poderia explicar para
Lucas o que é calazar?

O pessoal da saúde já foi lá em
casa sim, mas Totó continua mal...
o rapaz tirou sangue para
confirmar se ele está com calazar,
mas eu não sei o que é isso.

Se ninguém sabe, vamos
tentar entender. Vocês
têm cachorro em casa?

Siiiiiiim!

Então vai ser fácil entender. se
for confirmado que Totó está com
calazar é porque um pequeno inseto
vetor precisou se alimentar do
sangue deste cão, transmitindo o
protozoário que causa a doença.

O que é um inseto
vetor? É o mesmo que
transmite a dengue?

Um inseto vetor é aquele que transmite
o parasita causador da doença. Mas o
inseto que transmite a dengue é
outro, o Aedes aegypti, um mosquito
preto com listras brancas, diferente
das muriçocas.

Já o inseto que transmite o calazar é o
flebotomíneo. Ele é bem pequeno, medindo de
um a três milímetros, voa baixo e saltitando
e quando pousa mantém suas asas levantadas, é coberto de pelos e alguns são claros
como palha. Por isso, é conhecido como
mosquito palha, cangalhinha, birigui ou
tatuquira.

Mas, professora, será que as
feridas e o pelo caindo em Totó
não são provocados por carrapatos? Ele está cheio!!!

As feridas nos cachorros não devem ser
associadas somente à presença de carrapatos.
Existem outras doenças nos cães que também
causam feridas, como a sarna, as alergias e
também o calazar. O contato com outros cães
e a falta de cuidados com a higiene dos animais
e do lugar onde vivem são determinantes para
o aparecimento de doenças.
Então Totó pegou essa doença de
outro cachorro que apareceu doente
lá em frente de casa?
O cão não transmite a leishmaniose, ele é o reservatório do protozoário
leishmania. Quando a fêmea do flebotomíneo vem se alimentar do sangue
do cão doente, ingere a leishmania, que poderá ser transmitida aos seres
humanos através da picada do inseto, podendo causar a leishmaniose.
Essa doença não se transmite pelo contato direto do cachorro com outro
cachorro, do cachorro com uma pessoa ou de uma pessoa com outra
pessoa.

Ah, que alívio! Então, professora Rita, não tem perigo de
alguém lá de casa pegar essa
doença do cachorro.

Se esse mosquito que
picou o cachorro doente
picar a gente, todo mundo
vai ficar doente igual ao
cachorro de Lucas?

Infelizmente, eu não sei explicar como é que essa doença se
manifesta nas pessoas. Mas vou convidar uma pesquisadora
da Universidade para ver se ela pode vir até a escola esclarecer nossas dúvidas sobre o assunto.

Alguns dias depois, no pátio
da escola...
Bom dia, pessoal, como avisei, aqui está a
pesquisadora Dra. Eliane. Ela veio conversar
sobre as Leishmanioses. Prestem atenção,
certo?
Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer à Profa.
Rita pelo convite e dizer da satisfação de estar
nesta escola para conversarmos sobre as
leishmanioses. Como foi que essa dúvida surgiu?

O cachorro de Lucas
está com calazar.

Isso é verdade? Já
foi confirmado?

O homem do Centro de Zoonoses veio trazer o
resultado do exame e entregou para a minha mãe...
foi confirmado que Totó está com calazar. Eles vão
levar meu cachorro para sacrificar.
Infelizmente, o resultado do exame do
cão foi positivo para calazar. Como
vocês já sabem identificar quais os
sintomas da doença nos cães, vamos
entender como Totó adquiriu calazar
e quais os riscos para a nossa saúde.

Mas o que essa doença pode
causar nos seres humanos? Como
vamos saber se é leishmaniose ?

As leishmanioses são um conjunto de doenças
causadas por protozoários do gênero Leishmania. De um modo geral, essas enfermidades se
manifestam de duas formas: como a leishmaniose
tegumentar, que afeta a pele e mucosas, e a
leishmaniose visceral, conhecida como calazar,
que afeta alguns órgãos internos e é mais
comum em crianças.
Esses protozoários são transmitidos aos
humanos pelos flebotomíneos. Vou explicar
para vocês por meio dessas imagens o que é
a leishmaniose, qual o papel do inseto e do
cão e como a degradação ambiental pode
aumentar o risco de se contrair a doença.

Biologia dos Flebotomíneos e
Leishmania
No ambiente natural, o flebotomíneo completa seu ciclo de vida.

Adulto

Ovos

Pupa
Larva

Quando o meio natural é modificado, o
flebotomíneo procura novos locais para
sua sobrevivência: quintais úmidos e
arborizados,com material orgânico em
decomposição.

Formas Promastigotas
de Leishmania

A fêmea do flebotomíneo carrega
o parasita chamado de Leishmania em seu intestino e, ao picar
um animal, transmite-o.

FLEBOTO

No cão infectado, o parasita se
multiplica,causando a leishmaniose
visceral canina. Pode haver queda
do pelo, emagrecimento, aumento
das unhas e feridas no corpo.

TIPOS DE LEISHMANIOSE
Leishmaniose visceral

Mosquito comum

Flebotomíneo

O flebotomíneo é muito
menor do que o mosquito comum.

Formas amastigotas de
Leishmania

●Febre;
●Anemia;
●Emagrecimento;
●Distensão abdominal
por aumento do fígado
e do baço.

Leishmaniose cutânea

●Feridas na pele;
●Lesões conhecidas
como úlcera de Bauru e
ferida brava.

Leishmaniose cutâneo-mucosa

OMÍNEO
No ser humano, assim como no
cão, o parasita assume forma
arredondada, multiplica-se e
atinge órgãos diferentes,
podendo causar a leishmaniose.

Depois de picar o cão
contaminado, o flebotomíneo
ingere o parasita e pode
picar o ser humano,transmitindo-lhe esse parasita.

●Atinge nariz, boca
(lesões dolorosas,
dificultando a ingestão
de alimentos) e laringe
(afeta as cordas vocais,
causando rouquidão).

Leishmaniose cutânea difusa
●Nódulos múltiplos não
ulcerados por todo o
corpo.

Se alguém aqui apresentar um desses sintomas,
o que devemos fazer?

Calma, Dona Rosa, caso alguém identifique algum sinal
dessas doenças, deve procurar o médico ou o posto de
saúde mais próximo. O conhecimento dos sinais e
sintomas não substitui o diagnóstico médico para o
tratamento correto da leishmaniose. Procure o médico!

Dra. Eliane, existe cura
para a leishmaniose?

Sim! Existe cura para as leishmanioses. A consulta ao médico é
importante para a realização de
exames e o início do tratamento
logo após a confirmação da
infecção.
no entanto, para os cães o
tratamento não é eficaz e não é
recomendado. os sintomas da
doença desaparecem, mas os
protozoários permanecem no
animal.

Doutora Eliane, como a
gente pode fazer para se
prevenir dessa doença?
Em relação ao inseto, o que podemos fazer
é usar mosquiteiro com malha muito fina;
se for possível, usar repelentes e telar
portas e janelas; e evitar se expor nos
horários de atividade do vetor, ou seja, no
final de tarde e à noite, principalmente nos
ambientes onde ele habitualmente pode ser
encontrado.

E com o cachorro, o
que devemos fazer?
maisimportante
importanteé écuidar
cuidar
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da limpezafrente
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onde e
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Mas a maioria aqui não tem condições
para tudo isso... o que devemos fazer
para evitar essa doença na comunidade?

Adotando medidas preventivas para eliminar os prováveis
criadouros do vetor. Primeiramente, não devemos
destruir a mata, que é o ambiente natural do inseto. Além
disso, podemos impedir que ele se aproxime realizando a
limpeza da frente da casa e do quintal. Por exemplo:
recolhendo o lixo, folhas e frutas, não deixando água
correndo nem jogando restos de comida no quintal e na
frente da casa e mantendo as residências afastadas dos
galinheiros, chiqueiros e currais, pois acumulam matéria
orgânica e os plebotomíneos vivem nesses ambientes.

Adotando essas medidas preventivas
estaremos contribuindo para a
diminuição dos insetos próximos de casa
e, consequentemente, do risco de
ocorrer a doença tanto nos cães
quanto nos humanos.

Doutora Eliane,
Maria, tudo isso que
a senhora disse nós falamos
nas visitas que fazemos.
Então, pessoal, vamos deixar
tudo limpinho em casa!

Aqui tem muito lixo acumulado nos
terrenos, tem água escorrendo por
todas as ruas e a coleta de lixo não é
regular. Nessa situação, o que a
prefeitura pode fazer pela comunidade?
Professora Rita, a prefeitura pode
realizar ações de limpeza urbana
em terrenos, praças, jardins e
ruas, dentre outras iniciativas de
saneamento básico, recolhendo o
lixo regularmente e destinando-o
de maneira adequada.

Quando aparecer outro
cachorro doente aqui, o
que devemos fazer?

O mesmo que foi feito em relação a Totó:
comunicar ao Agente Comunitário de Saúde
da rua ou ao posto de saúde. Então, nós
comunicamos ao pessoal do Centro de
Zoonoses para que venham ver o cachorro e
fazer o que for necessário.

É isso mesmo, Ceição! Na suspeita de um cão
doente, procurem o Centro de Controle de
Zoonoses para a realização de exames
laboratoriais. Quando o resultado do exame
for positivo para leishmaniose canina, o
procedimento é o recolhimento do cão para a
eutanásia seguindo normas do Ministério da
Saúde.

O inseto é pequeno,
mas o risco é grande!

Poxa! Perdi meu melhor
amigo por causa de um
inseto tão pequeno...

Lucas, minha cadela pariu três
cachorros. Você gostaria de cuidar
de um desses filhotes?

Oba!!! Vou ganhar um
cachorrinho! Posso chamá-lo
de Totó?

Pode sim, Lucas! Lembre-se de cuidar bem
do seu novo amigo. quando decidimos
criar um animal doméstico, devemos nos
responsabilizar por ele: alimentá-lo,
cuidar de sua higiene e das vacinas.

Parabéns, Lucas! Então, vamos
encerrar a nossa conversa lembrando
dos cuidados que devemos adotar para
impedir que o flebotomíneo venha morar
perto de nossas casas.

Manejo ambiental

>>Não jogue lixo em
terrenos baldios .
>>Mantenha a frente e o
quintal da casa limpos.
limpos."

>>mantenha o mato rasteiro
e o capim aparado.
>>Não deixe água correndo
no quintal ou na frente da
casa.

Evite abrigos de animais,
como canis, galinheiros,
chiqueiros e currais muito
próximos à casa. Eles favorecem a presença do Flebotomíneo.

>>Evite armazenar adubo
orgânico (esterco, folhas,
restos de vegetais); se não
for possível, cubra com
terra, cal ou lona
plástica.
>>Recolha e mantenha o
lixo fechado em sacos
plásticos até a coleta.

Medidas preventivas para áreas de risco
Coloque telas em
portas e janelas.

Use mosquiteiros de
tela fina.

Use repelente
sempre que possível.

Ao Entrar em áreas de
mata, use roupas que
protejam braços e
pernas, dificultando a
picada do inseto. Se não
for alérgico, use repelente.

evite ambientes onde o flebotomíneo possa estar no final da tarde
e à noite (galinheiros e chiqueiros, por exemplo).

Medidas preventivas para os cães
Use coleiras
repelentes de
insetos.

Evite expor seu cão ao ataque do
flebotomíneo, que age principalmente do final da tarde ao
amanhecer.

Caso suspeite de doenças
em seu cão, leve-o ao
veterinário ou procure
informações no centro de
controle de Zoonoses.

Não há tratamento eficaz para a
Leishmaniose visceral canina. As
tentativas de tratamento do cão
com leishmaniose visceral colocam em risco a saúde das pessoas e de outros cães.
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Operacional para Comitês de Ética em pesquisa (Brasília, 2002) e Res. 196/96 - CNS o pesquisador deve:
1. entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), na
integra, por ele assinada (Res. 196/96 CNS - item IV.2d). Atenção: conforme circular 017/11 - CONEP sobre
o TCLE, torna-se obrigatória a rubrica do pesquisador e do participante em todas as páginas assim como a
assinatura de ambos na última página;
2. desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado e descontinuar o estudo somente
após a análise das razões da descontinuidade pelo CEP/UFRN (Res. 196/96 - CNS item III.3z);
3. apresentar ao CEP/UFRN eventuais emendas ou extensões ao protocolo original, com justificativa
(Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p. 41);
4. apresentar ao CEP/UFRN relatório final após conclusão da pesquisa (Manual Operacional para Comitês
de ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p.65).
Os formulários para os Relatórios Parciais e Final estão disponíveis na página do CEP/UFRN (www.
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NATAL, 10 de Janeiro de 2013

Assinador por:
Dulce Almeida
(Coordenador)
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