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RESUMO

O surgimento de uma doença não está vinculado apenas a um agente etiológico,

mas depende da existência de uma configuração de mínima probabilidade de risco que

lhe é particular.

Para a Leishmaniose Visceral, os fatores ambientais que favorecem a reprodução

e dispersão dos mosquitos vetores são importantes na determinação da própria

incidência e distribuição desta patologia.

A exploração de alguns fatores ambientais que poderiam estar relacionados com

essa distribuição espacial foi realizada neste trabalho sob a ótica do geoprocessamento,

através do mapeamento desses fatores e da análise estatística dos mesmos para

fortalecer as conclusões que foram estabelecidas.

ABSTRACT

The sprout of a disease is not exclusively associated to the etiologic agent, but

also depends on the probability of risk related to it.

The environmental factors favoring the reproduction and dispersal of mosquitoes

are important aspects determining the incidence and distribution of Leishmaniose

Visceral.

The relationship between the environmental factors related to the spatial

distribution of Leishmaniose Visceral is explore by advanced this work through the geo-

processing lenses, with the help of mapping and statistical analysis.
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1.  INTRODUÇÃO

O processo saúde-doença não está vinculado apenas à presença de um agente

etiológico. A eclosão de uma doença depende da associação entre fatores ambientais,

econômicos, sociais, culturais e biológicos que criam uma condição mínima necessária

para o seu surgimento.

Cada doença possui uma configuração de mínima probabilidade de risco que lhe

é particular e para compreendê-la, portanto, não basta conhecer os seus mecanismos

fisiológicos de atuação, é preciso saber quais são e como se relacionam os outros fatores

determinantes do seu surgimento (Rouquayrol, 1999).

Alterações que ocorrem nessa configuração multifatorial determinam as

variações no risco de aparecimento da doença, modificando assim o seu perfil de

distribuição geográfica.

Essa modificação foi verificada para a Leishmaniose Visceral que era uma

doença própria de zonas rurais e recentemente demonstra uma urbanização crescente,

aparecendo em grandes centros como Fortaleza, Teresina, São Luiz e Belo Horizonte.

Os principais focos de transmissão conhecidos, no entanto, estão em regiões

semi-áridas, com terreno rochoso, com cavernas e vegetação arbustiva. Contudo, as

margens de rios que estão sujeitas a inundações freqüentes dificultam o

desenvolvimento das larvas dos flebotomíneos, mosquito vetor da doença (Neves,

1995).

Para a Leishmaniose Visceral, os fatores ambientais que favorecem a reprodução

e dispersão dos mosquitos vetores são importantes na determinação da própria

incidência e distribuição desta patologia.

Explorar como e quais os fatores ambientais favorecem a incidência desta

doença pode ser feita sob a ótica do geoprocessamento, sendo esta a proposta deste

trabalho.

O geoprocessamento é uma ferramenta de grande importância e aplicabilidade

em estudos de feições ambientais, uma vez que existem vários programas disponíveis

para estes estudos. As imagens de satélite podem ser úteis na caracterização da

superfície de uma determinada região, bem como relacioná-las com os mais diversos

bancos de dados nos quais se tenha interesse.
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Assim sendo, o geoprocessamento pode ser utilizado em estudos

epidemiológicos que estejam vinculados à interpretações do ambiente, visando alcançar

progressos no entendimento do processo saúde-doença.

1.1  Objetivo geral

•  Explorar a distribuição espacial da Leishmaniose Visceral no estado de Minas Gerais,

a nível dos municípios, para o ano de 2000, utilizando o geoprocessamento.

1.2   Objetivo específico

•  Mapear os municípios mineiros com casos da doença no ano de 2000;

•  Explorar as relações de interação espacial e estatística da doença com fatores

ambientais.

1.3   Justificativas

As medidas de controle da dispersão da Leishmaniose Visceral (L.V) que estão

sendo executadas têm se mostrado pouco eficientes, uma vez que se observa um número

cada vez maior de municípios mineiros com casos da doença. Tal fato que determina

uma necessidade de identificação precoce das áreas de risco ao surgimento da doença.

Um fator que dificulta a implantação das ações de controle de maneira mais

rápida é a sub-notificação de casos humanos, podendo assim provocar o

desconhecimento de áreas onde esteja ocorrendo a transmissão da L.V. Dessa forma,

quando acontece a notificação de um caso da doença, a probabilidade da existência de

outros é grande, uma vez que as condições ambientais e epidemiológicas necessárias ao

surgimento da mesma já perduram há algum tempo na região.
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Do ponto de vista da Saúde Pública a Leishmaniose Visceral é um grande

problema, uma vez que tem provocado alterações fisiológicas importantes nos paciente

acometidos, chegando até mesmo a determinar o óbito.

As complicações decorrentes da doença estão também relacionadas ao fato do

diagnóstico ambulatorial da doença ainda ser realizado em baixa porcentagem de casos,

o que acaba por determinar a ocorrência de complicações que provocam a internação do

paciente.

A Organização Mundial de Saúde incluiu a Leishmaniose Visceral entre as seis

mais importantes endemias do mundo, devido principalmente à sua alta incidência e aos

óbitos que ela têm determinado (Ministério da Saúde, 1994).

Outro fato que justifica o estudo desta patologia é que 90% dos casos registrados

nas Américas são encontrados no Brasil (Neves, 1995).

As medidas de controle da Leishmaniose Visceral devem ser flexíveis e distintas

para cada região, uma vez que existe uma grande diversidade de agentes, de

reservatórios das leishmanias e de situações epidemiológicas, o que determina uma

cadeia complexa que deve ser avaliada. A esse quadro ainda está associado o fato de

muitos desses aspectos ainda são de conhecimento científico insuficiente.

Dessa forma, torna-se importante o desenvolvimento de modelos que auxiliem

no estudo e compreensão da dispersão da doença no espaço geográfico.
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2.  A LEISHMANIOSE VISCERAL

A Leishmaniose Visceral é uma doença tropical causada por protozoários que

são transmitidos para o homem através da picada da fêmea de mosquitos do gênero

Lutzomia.

Em 1885, na Índia, foi realizada a primeira correlação entre o surgimento da

doença e o seu agente etiológico, sem no entanto se ter conhecimento do seu mecanismo

de infecção. Somente em 1931, conseguiu-se elucidar o seu mecanismo de transmissão,

uma vez que se observou a infecção em hamster por mosquitos da família dos

flebotomíneos (Neves, 1995).

Na América do sul, foi na cidade de Migone, Paraguai, no ano de 1934 que se

teve o primeiro relato da doença. (Neves, 1995)

Ela é uma das doenças que se tem relatos mais antigos registrados pelo homem e

recebe outros nomes como Calazar (Neves, 1995).

2.1   Agente Etiológico

Agente etiológico é o ser vivo responsável pelas alterações patológicas

características de uma doença. No caso desta doença são os seguintes protozoários:

Leishmania donovani, Leishmania infantum e Leishmania chagasi. No Novo Mundo,

ocorre apenas o terceiro agente etiológico, sendo ele o responsável pelas endemias e

epidemias da doença. (Neves, 1995)

Estes protozoários possuem três formas evolutivas a saber. As formas

amastígotas, promastígotas e paramastígotas. A primeira é sem flagelo aparente e é a

forma encontrada parasitando as células do sistema mononuclear fagocitário dos

vertebrados. As duas outras são formas flageladas que se desenvolvem e reproduzem,

no trato digestivo dos mosquitos infectados. Sendo os flagelos estruturas de locomoção

que possuem a forma de pêlos móveis e que, para as Leishmanias, ocorre em número de

um por célula (Amabis, 1990).



11

2.2   Ciclo Biológico

Ao sugar o sangue de um animal vertebrado contaminado com o protozoário

causador da doença a fêmea do mosquito Lutzomia longipalpis passará a possuir no

lúmem do seu trato digestivo as formas promastígotas e paramastígotas do agente

etiológico. Dessa forma, essa fêmea passará a transmitir o protozoário para outros

animais vertebrados junto com a saliva que é inoculada no momento da hematofagia. As

fêmeas do mosquito se alimentam de sangue para fazer a ovoposição enquanto os

machos nunca se alimentam do mesmo(Neves, 1995).

As Leishmanias são transmitidas dentro de um ciclo silvestre, envolvendo as

fêmeas do mosquito e animais como raposas e roedores, e dentro de um ciclo urbano

envolvendo o homem, o cão e o mosquito.

Existe, embora de forma rara e sem importância epidemiológica, a transmissão

das leishmanias através da placenta e de transfusão sangüínea (Neves, 1995).

A urbanização da doença tem ocorrido principalmente devido à intensa

devastação das florestas que são o habitat natural dos vetores, que passam a habitar as

regiões em torno dos domicílios em busca de sangue humano e canino.

2.3   Hospedeiros

Hospedeiro é qualquer animal vivo que ofereça condições naturais para a

sobrevivência de um agente infeccioso. As leishmanias parasitam hospedeiros

vertebrados e invertebrados. Os vertebrados de importância médica são o cão e homem,

enquanto os invertebrados são as fêmeas do mosquito Lutzomia longipalpis (Neves,

1995).

O cão tem grande importância na epidemiologia da doença, pois uma vez

infectados passam a ser reservatórios e fonte de infecção das fêmeas dos mosquitos que

sugam sangue do cão e depois podem sugar sangue do homem, transmitindo-lhe assim

as leishmanias que causam a doença.

O ciclo silvestre pode se sobrepor ao ciclo urbano da doença quando o cão e

homem ao entrarem na floresta são infectados pela picada da fêmea do flebotomíneo.
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Quando eles retornam para o domicílio servirão de fonte de infecção para os

flebotomíneos que habitam o ambiente peridomiciliar a procura de sangue humano que

passarão a ser transmissores das leishmanias.

O aparecimento da doença no ciclo urbano está portanto relacionada com a

presença de cães infectados.

A doença também se manifesta no cão e evolui para óbito na maioria dos casos.

No entanto uma pequena proporção de cães sintomáticos permanece dessa forma se

transformando portanto e potenciais fontes de infecção para os vetores (Neves, 1995).

2.4   Vetores

Vetores são os seres vivos que veiculam o agente etiológico de um hospedeiro

para outro. No caso da Leishmaniose Visceral, o vetor são as fêmeas do mosquito

Lutzomia longipalpis. Estes mosquitos se desenvolvem no solo úmido, mas não

molhado e em matéria orgânica em decomposição. Habitam principalmente florestas e

vegetações arbustivas que ocorrem nos sopés das montanhas e também nas planícies

(Neves, 1995).

A densidade populacional de Lutzomia longipalpis é extremamente importante

para o surgimento da doença, sendo que em épocas em que as condições ambientais

favorecem a reprodução desses insetos, coincidem com os períodos de maior infecção

de pessoas (Neves, 1995). Tal fato se justifica pela própria necessidade da fêmea do

mosquito de sugar sangue para que seja possível a postura dos seus ovos.

O surgimento da Leishmaniose está, portanto, intimamente relacionada à

presença do vetor. Dessa forma as condições ambientais como temperatura, umidade,

altitude e relevo são fundamentais na epidemiologia da doença, pois se relacionam para

criar as configurações necessárias ao desenvolvimento do vetor.

Outro fato importante é a presença de moradias próximas às matas, o que facilita

a migração dos mosquitos para o peridomicílio levando os protozoários, antes restritos

ao ciclo silvestre, para o ciclo urbano, infectando o homem e o cão, este muito comum e

casas próximas a florestas, bem como em cidades pouco urbanizados. Estima-se que

nestes locais o número de cães equivale a 20% da população humana, enquanto que em

cidades maiores essa proporção cai pela metade.
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2.5   Patogenia

A Leishmania chagasi parasita células do sistema mononuclear fagocitário,

dentre as quais destacam-se os macrófagos que aparecem intensamente infectados. Os

órgãos que possuem muitos macrófagos como medula óssea, fígado, baço e linfonodos

são os mais afetados.

A sintomatologia da doença está relacionada com as disfunções dos órgãos

provocadas pela presença do parasita e evolui principalmente com febre baixa

recorrente, hepatoesplenomegalia, dores abdominais e pneumonite intersticial

(Neves,1995).

 2.6  A Notificação Compulsória da Leishmaniose Visceral

A Leishmaniose Visceral é uma doença de notificação compulsória, ou seja, a sua

notificação aos órgãos de saúde municipais, estaduais e federais é de caráter obrigatório

(em respeito à Portaria do Ministério da Saúde n.º 993/GM, de 4 de setembro de 2000).

A monitoração dessas doenças de notificação compulsória é de grande importância

para a coletividade uma vez que se tratam de agravos à saúde que apresentam alta

letalidade ou grande transmissibilidade ou mesmo ambos. Dessa forma, quanto mais

rápida for a detecção de qualquer uma dessas doenças melhores serão as chances de

evitar que mais pessoas adoeçam. Além de ser importante para a saúde coletiva a

notificação é uma obrigação legal (em respeito à Lei federal n.º 6.259, de 30 de outubro

de 1975).

Contudo, mesmo com a obrigação legal do caráter compulsório de notificação da

Leishmaniose Visceral, observa-se, bem como para a maioria das outras doenças dessa

natureza, uma considerável subnotificação dos casos humanos da mesma, que é de

conhecimento de todos que trabalham na área de saúde.

Assim os dados referentes à doença que foram obtidos na própria Secretaria

Estadual de Saúde não correspondem à realidade o que pode ter prejudicado as análises

e informações aqui obtidas.
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Todo caso suspeito ou confirmado de Leishmaniose Visceral deve ser notificado

em uma ficha individual própria que contém vários dados de importância

epidemiológica da doença, como por exemplo se a moradia é próxima a plantações e se

o caso é autóctone ou não.

No entanto, a qualidade do preenchimento destas fichas de investigação não é

uniforme, ou seja, dificilmente as fichas contêm todos os campos preenchidos. Este fato

impossibilitou a exploração de outras variáveis que certamente trariam um

enriquecimento de informações para este trabalho.
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3.  EPIDEMIOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Uma das definições para ao termo epidemiologia é a da Associação

Internacional de Epidemiologia (IEA): “o estudo dos fatores que determinam a

freqüência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas” (Rouquayrol,

1999).

Portanto, o surgimento de uma determinada doença não está relacionado apenas

à presença do seu agente etiológico. É necessária a presença de vários fatores dentre os

quais se destacam os sócio-econômicos, os genéticos e os ambientais. Fatores estes que

se estruturarão de formas diferentes para o surgimento de doenças diferentes,

caracterizando uma realidade multifatorial característica de cada doença. Assim, o

aparecimento de uma doença está vinculado ao surgimento de um desequilíbrio que

possui origem em uma constante variação das relações existentes entre os seres vivos e

o ambiente que os cercam (Neves, 1978).

Os fatores sócio-econômicos são aqueles não podem ser caracterizados ou

classificados como componentes genéticos, físicos, químicos ou biológicos que

possuem alguma relação direta ou indireta com a doença (Rouquayrol, 1999). Dentre os

fatores sociais envolvidos na epidemiologia de uma patologia podemos citar a renda per

capita. Ela de certa forma indica o padrão de vida de uma determinada sociedade,

estabelecendo uma relação inversa com as suas condições nutricionais, ou seja, uma

renda per capta baixa sugere a existência de maior quantidade de problemas

nutricionais. Estes, por sua vez, levam a uma menor resistência imunológica,

favorecendo assim a manifestação de um agente causador de doença.

Os fatores genéticos relacionados ao surgimento de uma enfermidade são os que

dizem respeito às próprias características biológicas dos suscetíveis. Em relação à

incidência de uma doença, a exposição de várias pessoas ao agente etiológico não

determina o surgimento da doença em todas (Rouquayrol, 1999). Essa resistência à

infecção varia de pessoa para pessoa de acordo com suas características fisiológicas que

são próprias do seu organismo e foram herdadas dos seus progenitores.

Dessa forma, existem doenças típicas de cada região, pois nela coexistirão os

fatores necessários ao seu surgimento. Portanto, as verminoses, por exemplo, são

doenças típicas de países em desenvolvimento, uma vez que nesses se observam a

existência mais freqüente dos fatores sócio-econômicos que favorecem o seu
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surgimento, como por exemplo carência de saneamento básico.  Outras doenças já são

típicas de países tropicais, como é o caso da Leishmaniose Visceral, que aparece em

locais onde coexistem, principalmente, a ocupação humana com as características

ambientais e climáticas necessárias à sobrevivência do seu vetor.     

 Dentre todos os fatores descritos, os de natureza ambiental são os que

acreditamos, portanto, estar mais intimamente relacionados à distribuição da

Leishmaniose Visceral. Entendo, aqui como ambiente o conjunto de fatores que se inter-

relacionam com o agente etiológico, com o agente transmissor e com o agente

suscetível.

É sabido que, dentre os diversos fatores ambientais, a temperatura e a umidade

são os principais limitantes da distribuição das espécies transmissoras da Leishmaniose

Visceral (Ministério da Saúde, 1994).

 A temperatura de desenvolvimento dos insetos, de uma maneira geral, varia de

15º a 38ºC, sendo em torno de 25ºC o seu valor ótimo. Os valores entre 38 e 48ºC

determinam uma estivação temporária dos insetos, que podem voltar às suas atividades

com a redução da temperatura. Acima de 48ºC  e abaixo dos -4,5ºC, a estivação ocorre

em estado irreversível (Neto et al, 1976).

A temperatura é portanto, importante para a determinação da dispersão dos

insetos. Em alguns casos pode ser mais importante que a densidade populacional dos

insetos, como demonstrado para Thrips imaginis em roseiras atacadas (Neto et al,

1976).

A pluviosidade afeta de forma importante o comportamento dos insetos, tendo

ação mecânica direta. Altos índices pluviométricos quase sempre determinam estações

de chuvas. Estas chuvas prolongadas podem determinar recolhimento dos insetos aos

seus abrigos e podem também impedir a postura dos ovos (Neto et al, 1976).

A umidade do ar é estudada quase sempre sob o aspecto de umidade relativa que

varia de 100% - quando está chovendo – a 0% - seco – e interfere no comportamento e

no desenvolvimento dos insetos. Para insetos capazes de tolerar altas umidades relativas

existe uma região desfavorável – 0 a 40% - e uma região favorável que varia de 40 a

100%. Os insetos que não são capazes de tolerar altas taxas de umidade possuem duas

faixas desfavoráveis de umidade que são a seca – 0 a 40% - e a úmida – 80 a 100% - e

uma faixa favorável que varia de 40 a 80% (Neto et al, 1976).

A cobertura vegetal é um dos fatores determinantes das condições

microclimáticas necessárias ao desenvolvimento dos insetos vetores da Leishmaniose
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Visceral. Sabe-se que estes insetos se desenvolvem principalmente em regiões áridas e

semi-áridas, com pouca vegetação, bem como em regiões florestais com rica cobertura

vegetal (Ministério da Saúde, 1994).

O desmatamento provocado principalmente pela expansão da ocupação humana

é também um fator importante na epidemiologia da doença. O desmatamento tende a

reduzir o número de animais vivendo em uma região, determinando a busca de outras

fontes de alimentação dos insetos hematófagos, dentre os quais destacamos aqui o

Lutzomia longipalpis, vetor da Leishmaniose Visceral. A proximidade das residências

às florestas que sofrem redução em sua área é um fato facilitador do surgimento de

casos da doença, uma vez que os mosquitos vetores se adaptam ao peridomicílio na

busca de sangue humano para alimentação (Neves, 1995).

A população canina afetada pela Leishmaniose Visceral, também está

relacionada com o surgimento da doença no homem, sendo que, quanto maior aquela

maior é a chance de aparecimento desta, uma vez que os cães são hospedeiros das

leishmanias e apresentam alto índice de parasitemia periférica. A doença canina

geralmente precede a ocorrência dos casos humanos (Ministério da Saúde, 1994).
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4.  METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho seguiu as etapas de: definição dos fatores de

estudo; busca de informações; organização dos dados através da construção de uma

tabela; mapeamento dos municípios com casos autóctones da doença em 2000,

relacionando-os com as variáveis de estudo; e a determinação dos coeficientes de

correlação entre as variáveis e a ocorrência dos casos autóctones.

4.1   Fatores de estudo

Como afirma Jaymes Neves “quase todos os fatores ambientais são

interdependentes.” Assim buscamos dentro do universo das variáveis ambientais

explorar o relacionamento existente entre a densidade populacional humana, a

porcentagem da área antropizada pela agricultura, , a altitude média, a média de

pluviosidade anual, a temperatura média anual e o relevo  com a distribuição geográfica

da Leishmaniose Visceral. Todos os dados coletados referem-se aos municípios em que

ocorreram, casos autóctones de Leishmaniose Visceral no ano de 2000.

A porcentagem da área antropizada pela agricultura indica a proporção do

território municipal ocupada pelo homem com finalidade de produção agrícola, tendo

sido explorada para observar a influencia da proximidade do homem ao meio rural com

o surgimento da Leishmaniose Visceral.

Os dados de altitude média, de pluviosidade média anual e de temperatura média

anual se referem às sedes dos municípios.

O relevo foi analisado observando a porcentagem da extensão do território do

município que se apresentava plano, ondulado e montanhoso.

Todos estes fatores serão analisadas em associação ao número de casos

autóctones humanos de Leishmaniose Visceral no estado de Minas Gerais, no ano de

2000.
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4.2   Fontes de dados

Os dados dos casos humanos de Leishmaniose Visceral aqui apresentados foram

fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e referem-se ao ano de

2000. Segundo a própria secretaria esses dados, disponibilizados em outubro de 2001,

ainda eram passíveis de modificações devido ao atraso no repasse das informações por

parte de alguns municípios mineiros.

O arquivo contendo os dados da doença não continha o endereço completo dos

pacientes acometidos pela doença, sendo revelado apenas o município de residência dos

mesmos, tendo este fato a finalidade de manter o sigilo, característico e legal, das

informações sobre o estado de saúde dos indivíduos.

Os dados referentes aos municípios, como por exemplo, a pluviosidade média

anual, a temperatura média anual e o relevo, foram retirados do sítio da Internete da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (www.asmg.gov.br). Enquanto os

dados populacionais foram retirados do sitio da internete do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br).

A construção dos mapas relacionando as variáveis ambientais e demográficas

com os números de casos autóctones de Leishmaniose Visceral ocorridos nos município

mineiros, foi realizada no Programa Mapinfo. Sendo para tal, utilizado como base

cartográfica o mapa digital do Estado de Minas Gerais, ano de 1991, disponível no sítio

da Internete do Geominas (www.geominas.mg.gov.br)

Os coeficientes de correlação entre o número de casos autóctones e as variáveis

foram obtidos do programa SPSS – Pacote Estatístico para Ciências Sociais.

4.3  Fases da pesquisa

Após a aquisição dos dados necessários ao desenvolvimento desta monografia

iniciamos os trabalhos de organização, mapeamento e análise estatística dos mesmos.
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4.3.1 Construção da Tabela de Dados

A tabela 2  – em anexo – foi construída relacionando todos os dados necessários ao

estudo em questão a cada município do Estado de Minas Gerais em que ocorrem casos

autóctones de Leishmaniose Visceral no ano de 2000. Para tal, foi utilizado o programa

Excel da Microsoft.

Algumas variáveis não são dados brutos, mas coeficientes com métodos de

cálculos específicos, sendo que estes serão descritos a seguir.

A prevalência autóctone dos casos humanos da doença foi calculada dividindo o

número de casos conhecidos da doença no município, no ano de 2000, pela população

total do município no mesmo período de tempo e multiplicando por 100000

(Rouquayrol, 1999).  Este coeficiente possui a vantagem de demonstrar a força com que

uma doença ocorre em uma dada localidade, levando em consideração o tamanho da sua

população, sendo portanto passível de comparação entre unidades amostrais diferentes.

O mesmo não acontece com o número bruto de casos autóctones, pois um município

que tenha um valor desse índice, para uma dada doença, maior do que outro não

significa que ele estará mais fortemente susceptível a essa doença. O tamanho das suas

populações influenciará a interpretação desses dados.

A porcentagem do total de casos autóctones foi obtida dividindo-se o número de

casos autóctones do município pelo número total de casos autóctones no estado de

Minas Gerais. Ele também indica quais são os locais em que estão ocorrendo, dentro do

estado, a maior transmissão da doença.

A porcentagem da área antropizada pela agricultura foi um dado, disponível no

sitio da Assembléia Legislativa, que indica o quociente da área antropizada pela

agricultura pela área total do município multiplicado por 100. Este indicador,

acreditamos estar relacionado com a transmissão da Leishmaniose Visceral, porque a

presença do homem no meio rural, próximo a florestas e plantações, é um dos fatores

relatados na literatura que favorecem o surgimento dos casos humanos da doença

(Neves, 1995).
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4.3.2  Mapeamento dos fatores em estudo

A base cartográfica utilizada para a análise foi o mapa do Estado de Minas Gerais,

tendo como subdivisão, os territórios dos municípios, que está disponível no sítio do

Geominas.

A partir do mapa base, foi realizada, utilizando o programa Mapinfo, a construção

dos mapas temáticos seguintes, que se encontram na seção de discussão dos resultados.

Mapa 1 -

Mapa 2 –

Mapa 3 –

Mapa 4 –

Mapa 5 –

Mapa 6 –

Mapa 7 –

Mapa 8 –

Mapas 9,

10 e 11 –

Mapa relacionando os município mineiros em que ocorreram casos

autóctones de Leishmaniose Visceral no Ano de 2000, tendo como

finalidade a melhor visualização espacial da distribuição da doença no

estado de Minas Gerais;

Mapa demonstrando o número de casos autóctones de leishmaniose por

município;

Mapa demonstrando o número total de habitantes dos municípios mineiros

que relataram casos autóctones de Leishmaniose Visceral;

Mapa demonstrando a Densidade populacional dos municípios mineiros em

que ocorreram casos autóctones de Leishmaniose Visceral;

Mapa demonstrando a área antropizada pela agricultura nos municípios em

que ocorreram casos autóctones de Leishmaniose Visceral;

Mapa demonstrando a altitude média dos municípios com casos autóctones

de Leishmaniose Visceral;

Mapa demonstrando a pluviosidade média dos municípios com casos

autóctones de Leishmaniose Visceral;

Mapa demonstrando a temperatura média dos municípios com casos

autóctones de Leishmaniose Visceral ;

Mapas demonstrando o relevo dos municípios com casos autóctones de

Leishmaniose Visceral

Os mapas de número 2 até o número 11 foram construídos com a finalidade de

visualizar as possíveis correlações e tendências existentes entre as variáveis em estudo

com a ocorrência de casos autóctones de Leishmaniose Visceral.
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4.3.3  Determinação dos Coeficientes de Correlação

Este coeficiente é utilizado para medir o grau de associação entre uma variável

independente e uma variável dependente, ou seja, analisam se elas variam juntas ou não

e a direção desta covariação. Ele pode variar de -1 a +1, sendo que os valores negativos

expressam uma relação inversa e os valores positivos expressam uma relação direta. No

entanto, este indicador faz uma verificação quantitativa entre duas variáveis, sendo que

as explicações para a existência ou não de correlação deve ser buscada através de outras

constatações lógicas (Gerardi, 1981).

 Para determinar se o Coeficiente de Correlação é significativo é necessária a

formulação de uma hipótese nula – Ho – que diz que ele aconteceu por acaso. A

verificação da hipótese nula é feita através da distribuição t de Student com n-2 graus de

liberdade, sendo que Ho será rejeitada ao nível de 0,1% e então se pode aferir que o

coeficiente e altamente significativo (Gerardi, 1981).

O Coeficiente de Correlação de Spearmam pode ser calculado sem que exista uma

normalidade dos dados e pode ser aplicado diretamente para se realizar uma análise não

paramétrica e por isso foi o utilizado neste estudo.

A determinação dos coeficientes de correlação entre as variáveis estudadas e o

número de casos autóctones humanos da doença foi uma forma de aferir as correlações

e tendências verificadas na análise dos mapas construídos.

Estes coeficientes também permitem determinar quais das variáveis analisadas

apresentaram maior relação com a distribuição geográfica da Leishmaniose Visceral no

Estado de Minas Gerais.

Para a determinação destes coeficientes de correlação, a tabela 2 – em anexo -,

contendo os dados a serem avaliados, criada no programa Excel da Microsoft, foi

convertida para a versão 4.0 do mesmo programa, para que fosse possível a sua abertura

no programa SPSS – Pacote Estatístico para Ciências Sociais – o qual foi utilizado para

a determinação dos coeficientes de correlação que estão expressos na tabela 1, que se

segue.
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Tabela 1 - Análise estatística dos dados, Correlação de Spearman.

Análise EstatísticaDescrição dos Fatores
Indicador Valor em relação ao

número de casos autóctones
Número de habitantes Coeficiente de Correlação:

Sig. (2-tailed):
Amostra:

+0,572
0,01
28

Densidade Populacional Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

+0,313
0,104
28

Área antropizada pela
agricultura

Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

-0,081
0,681
28

Altitude Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

-0,023
0,909
28

Pluviosidade Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

-0,011
0,955
28

Temperatura Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

+0,234
0,231
28

Relevo montanhoso Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

-0,190
0,333
28

Relevo ondulado Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

+0,142
0,473
28

Relevo plano Coeficiente de Correlação:
Sig. (2-tailed):

Amostra:

+0,089
0,654
28
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5.  RESULTADOS

O mapa abaixo demonstra as cidades do estado de Minas Gerais em que ocorreram

casos autóctones de Leishmaniose Visceral no ano de 2000.

É importante ressaltar que os dados foram disponibilizados em outubro de 2001,

pela Secretaria Estadual de Saúde, e ainda eram passíveis de modificação, conforme

relatado pelos técnicos da mesma.

Mapa 1 -  Municípios mineiros em que ocorreram casos autóctones de
Leishmaniose Visceral no Ano de 2000.

Observamos para o ano considerado, que houve uma concentração de

municípios com casos autóctones da doença em duas regiões: na região em torno da

capital, Belo Horizonte; e na região em torno do município de Porteirinha, no norte do

estado.

Os mapas seguintes exploraram alguns dos possíveis fatores ambientais

objetivando buscar explicar essa distribuição espacial da doença no ano de 2000.

O mapa 2, que se segue, explora a ocorrência dos casos autóctones da

Leishmaniose Visceral nos municípios do estado mineiro.
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Mapa 2- Número de casos autóctones de Leishmaniose Visceral por município,

no ano de 2000.

Conforme observamos no mapa 1, ocorreram duas regiões de concentração de

ocorrência da doença no estado. Contudo, no mapa acima, verificamos que é na região

em torno da cidade de Belo Horizonte que estão presentes os municípios em que

ocorreram a maior quantidade de casos autóctones da mesma. É também nesta região

que se encontram 13 dos 28 municípios mineiros onde ficou constatada a transmissão da

doença. Portanto, esta região pode ser considerada mais crítica do ponto de vista da

ocorrência desta enfermidade.

No entanto, apesar do número de casos na região em torno de Belo Horizonte ser

maior, não são nestes municípios em que observamos a maior prevalência da doença,

lembrando que este indicador foi calculado dividindo-se o número de casos autóctones

no município pela sua população e multiplicando por 100000 e estão expressos na

tabela 1. Isso ocorre porque estes municípios apresentam um número de habitantes

elevado em relação aos demais, conforme demonstrado no mapa 3. Assim, mesmo eles
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apresentando mais casos autóctones suas grandes populações fazem com que a

prevalência seja pequena.

Mapa 3 - Número de habitantes dos municípios mineiros em que ocorreram casos
autóctones de Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Este mapa demonstra ainda que 75% dos municípios estudados, 21 dos 28,

possuem menos de 100000 habitantes. Mas quando comparamos este mapa com o mapa

2 observamos que os municípios com maior número de habitantes foram os que

apresentaram a maior quantidade de casos autóctones.

Assim, observou-se uma tendência de que quanto maior a população dos

municípios com casos autóctones de Leishmaniose Visceral maior é o número desses

casos. Observação esta que é fortalecida pelo Coeficiente de Correlação de Spearman

que apresentou o valor de +0,572 e significância 0,01 para estas variáveis, evidenciando

uma relação positiva significativa entre elas.

O aparecimento de casos da doença em cidades com muitos habitantes sugere a

necessidade de intervenções rápidas para evitar que muitas pessoas sejam infectadas e

esboça a grande capacidade de adaptação ao ambiente urbano do Lutzomia longipalpis,

mosquito vetor da doença.
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 O mapa abaixo reforça a facilidade de adaptação do mosquito vetor da

Leishmaniose Visceral ao ambiente urbano, pois relaciona os municípios com as suas

densidades populacionais.

Mapa 4– Densidade populacional dos municípios mineiros com casos autóctones de
Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

As áreas com as maiores densidades populacionais são as que apresentam a

maior ocorrência de casos autóctones, mapa 2, e são sabidamente bastante urbanizadas,

pois está em sua maioria dentro da região metropolitana de Belo Horizonte.

A proximidade do homem à áreas florestais que sofrem redução em sua extensão

é colocado como fator de risco para o surgimento da Leishmaniose Visceral Humana

(Neves,1995). Portanto, analisamos a área antropizada pela agricultura nos municípios

para verificar esta relação, uma vez que consideramos a agricultura um dos fatores que

conduzem ao desmatamento.
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Mapa 5 – Área antropizada pela agricultura nos municípios com casos autóctones
de Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

 A análise do mapa nos mostra que as áreas onde ocorreram a maior quantidade

dos casos autóctones da doença, como demonstrado no mapa 2, são as que possuem as

menores porcentagens de suas áreas antropizadas pela agricultura. Mas não podemos

concluir uma relação inversa, pois, o Coeficiente de Correlação de Spearman para o

número de casos autóctones e a área antropizada pela agricultura apresentou o valor de

-0,081 e significância de 0,681 demonstrando uma tendência de relação negativa mas

sem significado estatístico.

Não podemos concluir, contudo, que a presença do homem próximo a áreas

florestais não seja um fator de risco para a ocorrência da doença, pois este indicador,

área antropizada pela agricultura, pode estar inadequado para bem caracterizar esta

proximidade do homem com as formações vegetais.

Outro fator que pode apresenta uma relação com a dispersão da Leishmaniose

Visceral é a altitude, sendo que o gráfico que se segue estabelece a relação entre a sede

dos municípios e esta variável.
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Mapa 6 - Altitude média anual dos municípios com casos autóctones de
Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Comparando este mapa com o mapa 2, verificamos que a região onde houve

maior concentração de municípios com casos autóctones da doença, em torno de Belo

Horizonte, possui uma altitude maior que a outra região, em torne de Porteirinha.

Outra constatação foi o fato de que 67,9%, dos municípios analisados possuíam

altitude média da sede maior que 600m. Contudo, o Coeficiente de Correlação de

Spearman para o número de casos autóctones e a altitude apresentou o valor de  -0,023 e

uma significância de 0,909, valor este que valida a hipótese nula, de que não há relação

entre essas variáveis.

Assim, altitude média dos municípios não demonstrou correlação com a

distribuição espacial da doença.

A pluviosidade é outro fator que interfere de forma importante na atividade dos

insetos e dos seres vivos em geral (Neto et al, 1976). No mapa seguinte, demonstramos

organização dos municípios em relação a este fator.
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Mapa 7 - Pluviosidade média da sede dos municípios com casos autóctones de
Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Como demonstrado neste mapa, observamos que a região de maior concentração

de municípios com casos autóctones da doença, que é também onde estão os municípios

com maior quantidade de casos autóctones da doença, conforme demonstrado no mapa

2, possui altos índices pluviométricos, acima de 1.200 milímetros anuais.

Chuvas prolongadas podem determinar recolhimento dos insetos aos seus

abrigos e podem também impedir a postura dos ovos (Neto et al, 1976). Assim, verifica-

se que a pluviosidade média anual com valores flutuando entre 1.200mm e 1.800mm

anuais permite um bom desenvolvimento  do Lutzomia longipalpis,  mosquito vetor da

doença.

O coeficiente de correlação apresentou valor de –0,023 e uma significância de

0,909 não havendo, portanto, uma relação estatística para a amostra analisada.

Outro fator climático que apresenta relação com o desenvolvimento dos insetos é

a temperatura (Neto et al, 1976). O mapa 8 demonstra os municípios em que ocorreram
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casos da doença no ano 2000 relacionando-os com as sua respectivas temperaturas

médias anuais.  

Mapa 8 - Temperatura média anual dos municípios com casos autóctones de
Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Observamos que a faixa de temperatura que varia de 21,0ºC a 26ºC foi a que

predominou nas duas áreas de concentração dos municípios com casos autóctones da

doença, no estado, demonstrando que nesse intervalo os mosquitos vetores

desenvolvem-se bem. Verificamos também que na região em torno da cidade de Belo

Horizonte, onde ocorreram os maiores valores de transmissão da doença, mapa 2, a

grande maioria dos municípios apresentaram a temperatura média anual variando de

21ºC a 23,5ºC.

O coeficiente de correlação para esta variável em relação a ocorrência dos casos

autóctones da doença foi de 0,234 e significância de 0,231, não tendo sido confirmada

uma relação estatística entre este fator ambiental e a ocorrência de casos autóctones.

A forma utilizada neste trabalho para explorar a influencia do relevo na

distribuição espacial da Leishmaniose Visceral foi analisando as porcentagens de relevo
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montanhoso, ondulado e plano dos municípios com casos autóctones da doença no ano

de 2000, que estão expressas nos mapas 9, 10 e 11 que se seguem.

Mapa 9 - Porcentagem de relevo montanhoso nos municípios com casos autóctones
de Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Como visualizado no mapa existe uma predominância dos municípios com

menos de 28% de relevo montanhoso mais ao norte do estado. Contudo, não

observamos algum intervalo, de porcentagem de relevo montanhoso, que tenha

agrupado uma quantidade maior de municípios com casos autóctones da doença.

Assim, verificamos que o mosquito se desenvolveu bem tanto em áreas

montanhosas, como em áreas menos montanhosas, evidenciando que o relevo tem

pouca ou nenhuma influencia na distribuição espacial da doença no estado mineiro.

O Coeficiente de Correlação entre este fator ambiental e a ocorrência de casos

autóctones foi de –0,190 com significância de 0,333 sem relação estatística portanto.
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Os mapa 10 e 11 auxiliam na visualização da influencia do relevo sobre a

distribuição espacial da doença no estado, e reforçam a evidência da não relação entre

este fator e esta distribuição.

Mapa 10 - Porcentagem de relevo ondulado nos municípios com casos autóctones
de Leishmaniose Visceral, ano de 2000.

Mapa 11 - Porcentagem de relevo plano nos municípios com casos autóctones de
Leishmaniose Visceral, ano de 2000.
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5.1  Conclusões

A análise dos dados permitiu-nos relacionar algumas conclusões que se tornaram

mais evidentes após o mapeamento dos fatores estudados.

No ano de 2000 ficaram evidentes duas áreas de concentração de municípios com

casos autóctones de Leishmaniose, sendo uma na região em torno da capital, Belo

Horizonte e outra ao redor da cidade de Porteirinha, mais ao norte do estado.

No entanto, foi na região em torno da cidade de Belo Horizonte que estão presentes

os municípios em que ocorreram a maior quantidade de casos autóctones da mesma.

Sendo que o número elevado de habitantes presentes nessas cidades, juntamente com o

alto índice pluviométrico – entre 1200 e 1800mm anuais – e com a temperatura média

anual - variando de 21ºC a 23,5ºC – parecem ter sido determinantes nessa concentração

espacial.

A área antropizada pela agricultura demonstrou, para este trabalho, ser um

indicador que não pode ser utilizado para avaliar a proximidade do homem a áreas

florestais com a ocorrência de casos autóctones de Leishmaniose Visceral. Não tendo

sido possível avaliar a influencia dessa proximidade na distribuição espacial da doença.

Altitude média dos municípios, bem como o relevo, foram dois fatores que

demonstraram não influenciarem de forma significativa na distribuição da doença no

Estado de Minas Gerais.

Outra constatação feita através deste estudo é a necessidade aparente de priorizar o

acompanhamento de áreas com muitos habitantes e que apresentam casos autóctones da

doença, uma vez que a urbanização não demonstrou ser um fator que dificulta o

desenvolvimento dos mosquitos vetores da doença.

A não validade estatística observada para a maioria dos fatores estudados está

relacionada ao pequeno tamanho da amostra coletada.

As interpretações feitas podem ser alteradas quando os fatores ambientais

analisados forem coletados nos pontos de transmissão autóctone da doença dentro de

cada município evitando assim a interferência de áreas onde não se observa esta

transmissão.

Concluímos relatando que o mapeamento de todos os fatores estudados facilitou a

interpretação das suas relações com a distribuição espacial da Leishmaniose Visceral. 

Portanto, ele pode ser utilizado no auxilio da compreensão tanto de outros

fatores que podem estar relacionados com esta doença como para outras doenças.
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do geoprocessamento como ferramenta auxiliar na exploração da

distribuição espacial da Leishmaniose Visceral demonstra a aplicabilidade desta

tecnologia na elaboração de estudos epidemiológicos. Aparece, portanto, no campo da

Saúde Pública como importante instrumento de trabalho e aponta para a necessidade da

manutenção de uma boa qualidade das informações de saúde, uma vez que a

confiabilidade dos dados é de vital importância para trabalhos com o geoprocessamento,

assim como para todos os trabalhos que possuam respaldo científico.

 A exploração de fatores ambientais em busca dos que se relacionam com a

distribuição espacial de uma determinada doença traz conclusões que permitem o

melhor conhecimento da mesma e, conseqüentemente, facilita a elaboração de

estratégias para o seu controle.

  As análises estatísticas devem estar acompanhando estes trabalhos de exploração

espacial como forma de avaliação e fortalecimento das relações que possam surgir entre

os fatores analisados e a doença em questão.

Assim, acreditamos que para se conhecer realmente uma doença é importante

analisá-la sob os diversos aspectos que perturbam a interação entre o homem e o meio

ambiente, nos seus componentes físicos e biológicos.

7.  ANEXO

A seguir está relacionado a tabela 1, contendo os dados que foram avaliados neste

trabalho.
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Tabela 2 - Dados analisados neste trabalho.

Município N.º de casos População Densidade Prevalência   Área antropizada Altitud ePluviosidadeTemperatura Plano OnduladoMontanhoso
 Autóctones   Hab/Km2  Por 100.000 Agricultura (%)   metros  Mm anuais  ºC  % % % 

Aracuai 9 35439 15,85 25,39 29 307 817 25,8 10 30 60
Coronel Murta 1 9124 11,21 10,96 26 322 876 19,4 20 50 30
Diamantina 1 44260 11,12 2,25 5 1114 1269 19,4 20 20 60
Antonio Dias 1 10045 11,44 9,95 13 398 1580 23 8 22 70
Mantena 1 26844 39,34 3,72 53 212 1200 23,7 10 30 60
Belo Horizonte 45 2232747 6746,79 2,01 0 850 1449 21,7 10 70 20
Betim 1 306538 886,44 0,32 18 860 1450 21,7 15 60 25
Brumadinho 1 26607 42,07 3,75 25 893 1300 20 5 35 60
Caete 3 36278 67,04 8,26 16 945 1400 21 0 2 98
Ibirite 12 132972 1819,26 9,02 9 872 1471 21,9 10 60 30
Itabirito 1 37900 69,53 2,63 3 901 1400 17,4 2 35 63
Jaboticatubas 1 13523 12,14 7,39 11 772 1100 20 5 65 30
Nova Lima 2 64295 150,06 3,11 1 745 1750 21,9 5 15 80
Raposos 1 14268 198,39 7 0 732 1449 21 10 30 60
Ribeirão das Neves 10 246589 1599,39 4,05 4 801 1400 22 10 25 62
Sabara 3 115292 379,82 2,6 4 724 1500 21,7 10 20 70
Santa Luzia 15 184721 790,23 8,12 4 751 1445 22,2 10 45 45
Taquaracu de Minas 1 3486 10,59 28,68 13 742 1500 22,8 20 30 50
Grão Mogol 3 14202 3,65 21,12 13 830 1182 21,5 80 15 5
Jataúba 2 61573 28,13 3,24 35 533 1074 16,1 70 22 8
Montes Claros 3 306730 85,63 0,97 28 649 1074 24,2 30 60 10
Porteirinha 4 37828 20,94 10,57 31 567 850 22 40 50 10
Rio Pardo de Minas 2 27073 868 7,38 24 755 1000 22 20 60 20
Salinas 2 36710 19,44 5,44 36 471 1270 25,8 40 25 35
Taiobeiras 1 27318 22,88 3,66 25 821 820 25,8 60 30 10
Várzea da Palma 5 31632 14,41 15,8 37 515 1100 24,9 30 60 10
Felisburgo 1 6231 10,49 16,04 10 638 900 24,9 20 40 40
Jequitinhonha 3 22855 6,5 13,12 11 223 870 23,8 25 45 30
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