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RESUMO 
 

Com o propósito de conhecer os aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Visceral (LV) 

entre os municípios sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

(SRSD), realizou-se um estudo da distribuição da LV humana e canina nestes por meio de 

dados disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e de dados 

registrados em livros da SRSD. No município com maior ocorrência da LV humana, realizou-

se o georreferenciamento dos casos humanos e caninos associados a fatores ambientais e 

sociais; analisou-se a percepção das pessoas acometidas pela doença por meio de entrevistas; 

aspectos da estrutura e funcionamento do serviço de controle da doença foram analisados por 

meio de questionários. No período de 2007 a 2012 houve a notificação de 79 casos de LV 

humana e 451 cães positivos para a infecção canina nos municípios que compõem a SRSD. 

Nestes, a LV humana foi mais prevalente em crianças, pessoas do gênero masculino e 

residentes em áreas rurais. Em Araçuaí, município com maior transmissão da LV humana, 

houve a notificação de 41 casos de LV entre os anos de 2007 a 2013. Neste, a infecção 

acometeu principalmente crianças, pessoas do gênero masculino e residentes da área urbana. 

A distribuição espacial dos casos de LV humana e da infecção canina na área urbana do 

município de Araçuaí exibiu um padrão aglomerado, com agrupamentos de casos humanos 

estatisticamente significativos a distâncias superiores a 350 metros e agrupamentos 

estatisticamente significativos de cães infectados a distâncias superiores a 75 metros. A 

análise exploratória por meio do estimador de Kernel apontou para maior ocorrência de casos 

humanos e caninos na área central da cidade. Não foi observada relação entre o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada e as áreas de maior ocorrência da doença. A análise 

socioambiental dos ambientes domiciliares das pessoas acometidas pela LV no município de 

Araçuaí revelou um predomínio de deficiências em estruturas de saneamento ambiental; 

presença de arbustos, árvores frutíferas e diferentes animais ao redor dos domicílios; 

proximidade com ambientes naturais e casas aglomeradas. Por meio das entrevistas com as 

pessoas que foram acometidas pela LV, foi possível perceber um desconhecimento em relação 

à doença, principalmente no que diz respeito às formas de transmissão. Pôde-se perceber 

também que os médicos tiveram dificuldade em diagnosticar a LV e que o tratamento que 

estes prescreveram para os pacientes foi, no geral, demorado. De forma geral, o município de 

Araçuaí desenvolve a maioria das ações propostas pelo Ministério da Saúde para o Programa 

de Controle da Leishmaniose Visceral (PCLV), contudo, há necessidade de melhor 

estruturação do serviço de controle da LV neste. A realização de planejamentos para os 
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levantamentos das demandas de materiais para a execução dos diagnósticos da LV para que 

não os falte durante a realização dos inquéritos e o estabelecimento de condições para a 

execução de levantamentos entomológicos é uma necessidade premente. O investimento em 

trabalhos de educação em saúde para a população, educação continuada para os médicos, 

Agentes de Combate a Endemias e demais profissionais envolvidos no PCLV também é 

fundamental. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, calazar, análise espacial, fatores epidemiológicos, 

determinantes sociais da saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to know the epidemiology of visceral leishmaniasis (VL) between the municipalities 

under the jurisdiction of the Regional Health Superintendency of Diamantina (SRSD), carried 

out a study of the distribution of human and canine LV these using data available in Diseases 

Information system Notification and data recorded in the SRSD books. In the city with the 

highest occurrence of human VL was held georeferencing of human and canine cases 

associated with environmental and social factors; analyzed the perception of people with the 

disease through interviews; aspects of the structure and function of disease control service 

were analyzed by means of questionnaires. In the period 2007-2012 there was a notification of 

79 cases of human VL and 451 dogs positive for canine infection in the municipalities that 

make up the SRSD. In these, the human VL was more prevalent in children, male gender and 

living people in rural areas. In Araçuaí, municipality with greater transmission of human VL, 

there was notification of 41 cases of VL between the years 2007 to 2013. In this, the infection 

affected mainly children, males and gender residents of the urban area. The spatial 

distribution of cases of human VL and canine infection in urban Araçuaí municipality 

exhibited a pattern crowded with groups of statistically significant human cases at distances 

greater than 350 meters and statistically significant clusters of infected dogs at distances 

greater than 75 meters . The exploratory analysis using the Kernel estimator pointed to a 

higher incidence of human and canine cases in the central area of the city. No relationship was 

found between the Difference Vegetation Index Normalized and areas of highest incidence of 

the disease. The environmental analysis of the home environments of people affected by LV 

in the municipality of Araçuaí revealed a predominance of deficiencies in environmental 

sanitation structures; presence of shrubs, fruit trees and different animals around the 

household; proximity to natural environments and clustered houses. Through interviews with 

people who have been affected by LV, it was revealed an ignorance about the disease, 

particularly with regard to forms of transmission. It could be perceived also that doctors had 

difficulty diagnosing VL and the treatment prescribed for these patients was generally, time 

consuming. In general, the municipality of Araçuaí develop most of the actions proposed by 

the Ministry of Health for the Control Program Visceral Leishmaniasis (PCLV), however, 

there is need for a better structuring of the LV control this service. The realization of plans for 

surveys of the demands of materials for the execution of LV diagnostics lest they miss during 

the surveys and the establishment of conditions for the implementation of entomological 

surveys is urgently needed. Investment in health education work for the population, 
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continuing education for physicians, Fighting Endemic Diseases agents and other 

professionals involved in PCLV is also key. 

 

Keywords: Visceral leishmaniasis, kala-azar, spatial analysis, epidemiologic factors, 

social determinants of health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As leishmanioses são infecções endêmicas em 88 países, sendo encontradas nos cinco 

continentes. Em função de sua ampla distribuição geográfica, altas taxas de incidência e 

letalidade, estão entre as doenças infecciosas mais importantes do mundo, no entanto 

permanecem negligenciadas, sendo ignoradas nas discussões das prioridades de doenças 

tropicais. Essas se apresentam como duas principais categorias clínicas: Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA) com diferentes formas clínicas, e Leishmaniose Visceral (LV), 

que apresentam diferentes agentes etiológicos, transmitidas por insetos do gênero Lutzomyia 

no continente americano e do gênero Phlebotomus nos continentes europeu, africano e 

asiático (Organização Mundial da Saúde - OMS, 2010).  

  Estima-se que a incidência da LV no mundo seja de 200.000 a 400.000 casos ao ano 

e da LTA de 700.000 a 1.200.000 casos por ano e, embora estes números sejam elevados, 

provavelmente esta incidência é maior, pois grande parte dos casos não é notificado (ALVAR 

et al., 2012).  

No Brasil, a LV é considerada uma zoonose que causa graves problemas de saúde 

pública devido ao seu difícil controle e a sua ampla distribuição, sendo encontrada nas cinco 

regiões do país (PRADO et al., 2011). Nos últimos anos, pesquisas têm mostrado o franco 

processo de expansão e urbanização da doença, sendo que alguns fatores associados a este 

processo, como a influência de migrações, da pobreza e da presença de alguns reservatórios 

são considerados controversos ou apenas parcialmente compreendidos (ROMERO; 

BOELAERT, 2010). A carência de conhecimento relacionado aos fatores implicados com a 

expansão desta enfermidade dificulta o desenvolvimento de medidas de controle adequadas, o 

que faz necessária intensificação de estudos que levem a uma melhor compreensão da 

ocorrência local da mesma.  

Sendo assim, o presente estudo buscou investigar a ocorrência da LV em municípios 

sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), tendo em 

vista a necessidade de melhor compreender a ocorrência da doença nesta região. Para o 

município de Araçuaí, único considerado com transmissão intensa, foi realizada uma análise 

que permitiu conhecer aspectos ambientais e sociais relacionados com as áreas de ocorrência 

da doença. Além disso, buscou-se conhecer a percepção da doença por pessoas acometidas 

pela mesma, e aspectos da estrutura e funcionamento do Programa de Controle da 

Leishmaniose Visceral (PCLV) sob a visão dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e do 
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responsável pela Vigilância Ambiental do município. Espera-se que os resultados aqui 

apresentados possam contribuir com decisões para reduzir a incidência e expansão da LV na 

região.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar aspectos epidemiológicos da LV nos 33 

municípios que compõem a SRSD (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS 

GERAIS - SESMG, 2014), por meio de estudo da série histórica da infecção por Leishmania 

infantum (= L. chagasi) na população humana e canina destes municípios no período de 2007 

a 2012. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos foram: 

 

a) Apresentar a distribuição da infecção por Leishmania infantum (= L. chagasi) na 

população humana e canina dos 33 municípios que compõem a SRSD; 

b) Verificar, no município com maior ocorrência da infecção humana por Leishmania 

infantum (= L. chagasi), se há sobreposição da distribuição dos casos desta infecção em 

humanos e caninos; 

c) Verificar, no município com maior ocorrência da infecção humana, se aspectos 

ambientais, como a presença de vegetação, animais, lixo e aspectos sociais, como idade, 

estrutura da residência, estrutura sanitária urbana e escolaridade, estão relacionados com a 

ocorrência da LV; 

d) Conhecer a percepção das pessoas que tiveram LV sobre a doença; 

e) Conhecer a estrutura e o funcionamento do serviço de controle e vigilância da LV 

sob a ótica dos ACE e do responsável pela Vigilância Ambiental do município com maior 

prevalência desta. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Breve histórico 

 

Descrita primeiramente na Grécia, em 1835, a LV era denominada “ponos” ou 

“hapoplinakon”. Anos depois, em 1869, esta foi descrita na Índia, onde recebeu o nome de 

“kala-jwar”, que significa febre negra, e “kala-azar”, que quer dizer pele negra, pois as 

pessoas apresentavam uma discreta diferenciação na pigmentação da pele durante a doença 

(MARZOCHI et al., 1981). 

Em 1900, Willian Leishman identificou o agente etiológico da doença ao estudar o 

baço de um soldado que foi a óbito na Índia em decorrência de uma febre. Contudo, somente 

em 1903 quando Charles Donovan encontrou o mesmo parasita em outro paciente, as 

anotações de Willian Leishman foram publicadas. Neste mesmo ano, Ross descreveu o gênero 

Leishmania, denominando Leishmania donovani o protozoário agente etiológico da LV 

(MICHALICK; GENARO, 2005).  

O principal vetor dessa enfermidade nas Américas, o Lutzomia longipalpis, foi 

descrito pela primeira vez no Brasil no ano de 1912 por Lutz e Neiva (1912), contudo, até 

meados da década de 30 do século XX, o interesse neste inseto era apenas de natureza 

entomológica (LAINSON; RANGEL, 2003). 

As primeiras referências à possível existência da LV na América do Sul são de Carlos 

Chagas que, entre 1911 e 1912, ao percorrer o Vale do Rio Amazonas encontrou pessoas com 

esplenomegalia sem causa justificada, o que o levou a suspeitar da ocorrência da doença nesta 

região (MARCONDES; ROSSI, 2013). Contudo, o primeiro relato da doença foi feito por 

Migone, em 1913, no Paraguai, quando este encontrou os protozoários em material de 

necropsia de um paciente proveniente do município de Boa Esperança, atual Estado do Mato 

Grosso do Sul, Brasil (MICHALICK; GENARO, 2005).  

Somente após as observações de Penna (1934), que ao estudar 41 amostras de fígado 

coletadas de pessoas de várias localidades rurais do Brasil descreveu a presença de 

Leishmania spp., foi que a comunidade científica alertou para as questões relacionadas à LV 

neste país.  Pouco tempo depois, uma equipe chefiada por Evandro Chagas realizou as 

primeiras observações epidemiológicas, nas quais eles identificaram a doença no Norte e 

Nordeste do país, indicaram o flebotomíneo como provável vetor e suspeitaram que os 
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animais domésticos e silvestres seriam os possíveis reservatórios do parasito (CUNHA; 

CHAGAS, 1937).  

Em 1953, em função do surgimento de numerosos casos da doença, principalmente no 

estado do Ceará, o governo federal criou a primeira campanha contra a LV, baseada no 

tratamento das pessoas infectadas, uso do Diclorodifeniltricloroetano (DDT) e sacrifício de 

cães infectados (SILVA, 1957). 

Deane (1956) estudou os principais aspectos epidemiológicos da LV no Ceará, os 

quais foram imprescindíveis para o conhecimento do ciclo de transmissão da L. chagasi. 

Dentre esses aspectos, identificou a tríade: homem, cão e raposa como hospedeiros; relatou 

ser o L. longipalpis o vetor implicado na transmissão da doença neste estado e verificou que o 

L. longipalpis tinha maior densidade durante a estação chuvosa, mas que também era 

encontrado após períodos de seca, demonstrando sua alta adaptabilidade às condições 

ambientais. A partir de suas observações, o autor propôs o tratamento de casos humanos; além 

do controle do reservatório canino e do vetor como medidas de controle para a LV. 

Ainda no Ceará, Alencar e Cunha (1963) evidenciaram a importância do uso do DDT 

como inseticida no controle vetorial da LV humana e canina, sendo que no caso da LV canina 

o efeito não foi tão significativo para diminuir a incidência da infecção nos animais. 

A LV inicialmente esteve centrada nas regiões do nordeste do Brasil e, posteriormente 

se espalhou para as outras regiões do país (WERNECK, 2010).   

 

3.2 Aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Visceral  

 

Atualmente a LV tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo na Ásia, na Europa, no 

Oriente Médio, na África e nas Américas, atingindo 88 países, a maioria dos quais 

classificados como em desenvolvimento, onde existem cerca de 350 milhões de pessoas 

expostas ao risco de infecção. Estima-se que ocorram aproximadamente 200.000 a 400.000 

novos casos da doença a cada ano, sendo que desses, 20.000 a 40.000 evoluem para o óbito 

(ALVAR et al., 2012). Mais de 90% dos casos registrados no mundo são oriundos do Brasil, 

Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul e Etiópia (ALVAR et al., 2012). Devido à sua 

urbanização, expansão geográfica e alta letalidade em pacientes não tratados, a LV tem sido 

motivo de preocupação mundial (MOURA et al., 2012). 

A literatura aponta que a incidência e letalidade variam de região para região. De 

acordo com Alvar et al. (2012), entre os anos de 2004 a 2008, a taxa de letalidade foi de 1,5% 
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em Bangladesh; 2,4% na Índia e 6,2% no Nepal. Entretanto, estes autores destacaram que os 

dados de mortalidade são extremamente escassos e que geralmente representam apenas as 

mortes em hospitais. No Brasil, esta taxa aumentou bruscamente, passando de 3,6% no ano de 

1994 para 6,9% no ano de 2005 (MAIA-ELKHOURY et al., 2008). Em 2012 foi observada 

uma taxa ainda maior, com mortes em 7,1% dos pacientes diagnosticados (MARCONDES; 

ROSSI, 2013). O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) apontou que um dos principais fatores 

que colaboram para essa grande taxa de letalidade é o diagnóstico tardio. 

Embora difundida mundialmente, a LV apresenta padrões distintos de transmissão 

entre os países do velho mundo e do continente americano, distinções essas que vão desde as 

espécies do protozoário envolvidas até os vetores e reservatórios (OMS, 2010).  

Segundo Lainson e Shaw (1987), a LV é causada por protozoários do complexo 

Leishmania donovani que inclui três espécies de Leishmania: Leishmania (Leishmania) 

donovani e Leishmania (Leishmania) infantum, presentes nos continentes Africano, Europeu e 

Asiático e Leishmania (Leishmania) chagasi, presente no continente Americano. 

Com base no perfil isoenzimático de cepas de Leishmania spp. isoladas no Novo e 

Velho Mundo, Moreno et al. (1986) demonstraram que a L. chagasi é semelhante à L. 

infantum. E por meio de análise de material genético de ambas as espécies, Maurício et al. 

(1999) encontraram evidências de que as espécies L. infantum e L. chagasi correspondem à 

mesma espécie, sendo consideradas desde então por esses e outros  pesquisadores como 

sinônimas (DANTAS-TORRES, 2006;  KUHLS et al., 2011; MARCONDES; ROSSI, 2013).  

A transmissão da L. infantum (= L. chagasi) ocorre principalmente através da picada 

de fêmeas de dípteros da família Psychodidae, sub-família Phlebotominae, pertencentes ao 

gênero Lutzomyia, nas Américas, e Phlebotomus, nos continentes Africano, Europeu e 

Asiático; conhecidos genericamente como flebotomíneos. As espécies relacionadas com a 

transmissão da L. infantum (= L. chagasi) no Brasil são Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia 

cruzi (MISSAWA et al., 2011; BRASIL, 2014; BRITO et al., 2014).  

A infecção dos flebotomíneos pela L. infantum (= L. chagasi) ocorre quando as 

fêmeas, hematófagas, se alimentam em hospedeiro vertebrado infectado, e ingerem com o 

sangue macrófagos infectados. No interior do intestino médio (estômago), rapidamente ocorre 

a ruptura dos macrófagos liberando as formas amastigotas que, após a divisão binária, se 

transformam em promastigotas. Cerca de 72 horas após o repasto alimentar, as formas 

promastigotas, infectantes para o hospedeiro vertebrado, migram para o intestino anterior. A 

transmissão do parasito ocorre quando as fêmeas infectadas se alimentam em vertebrados 

susceptíveis. Durante a alimentação, a saliva do flebotomíneo é inoculada com as formas 
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infectantes do parasito. No hospedeiro vertebrado, as formas promastigotas metacíclicas são 

rapidamente internalizadas pelos macrófagos, transformando-se em amastigotas. Estas se 

multiplicam em células (incluindo macrófagos) de vários tecidos, tornando o hospedeiro 

infectado (MICHALICK; GENARO, 2005), conforme apresentado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida da Leishmania 

 

Considerada como uma antroponose no subcontinente indiano e em partes da África, a 

LV é transmitida predominantemente entre pessoas pelo Phlebotomus argentipes, assim, 

nestas regiões os humanos são considerados hospedeiros e reservatórios da L. infantum (= L. 

chagasi) (COSTA, 2011a). Ao passo que nas regiões montanhosas da China, Ásia Central, 

Oriente Médio, Mediterrâneo, América do Sul e Central, a LV é considerada como uma 

zoonose, sendo a L. infantum (= L. chagasi) transmitida entre os animais e, secundariamente, 

para as pessoas. Nestas regiões, os principais reservatórios são os cães domésticos, coiotes e 

raposas, embora outros mamíferos possam estar envolvidos na transmissão (QUINNEL; 

COUTERNAY, 2009). Desta forma, o controle da LV deve ser analisado considerando os 

diferentes padrões de transmissão encontrados nas diferentes regiões do mundo (OMS, 2010). 
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Em virtude de sua alta incidência na Índia, a LV se tornou uma das maiores 

preocupações deste país, principalmente, no estado de Bihar (SUNDAR, 2010). Hasker et al. 

(2012) observaram que a incidência da doença neste estado está relacionada a fatores 

socioambientais como o tipo de habitação, a posse de caprinos, a presença de árvores de 

bambus próximas às residências e o nível socioeconômico da população. 

O maior foco de LV na Etiópia foi localizado na região da planície fronteira com o 

Sudão, onde o controle da infecção é complicado em virtude da presença de milhares de 

trabalhadores agrícolas sazonais que vivem em condições precárias, o que favorece o contato 

com o vetor (ARGAW et al., 2013). Nesta região, as moradias apresentam parede de palha e a 

população tem o hábito de dormir perto de cães, o que pode contribuir para a ocorrência da 

doença.   

No sul do Sudão, ao longo do século XX, a LV foi foco de estudos em função de 

grandes surtos que ocorreram na região (ZIJLSTRA; EL-HASSAN, 2001). O cenário dos 

últimos anos neste país não tem sido diferente, tendo ocorrido, no ano de 2011, um surto que 

levou 720 pessoas à morte, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas – ONU 

(2011). Esse número pode ser ainda maior, uma vez que o país não possui estrutura adequada 

para fazer diagnósticos e existem comunidades remotas, cujo acesso é difícil. 

Na Europa, a LV tem sido motivo de preocupação com o aumento do número de 

pessoas infectadas (MORAIS et al., 2012). Nessa região, a infecção vem apresentando 

mudanças em seu perfil epidemiológico, com diminuição do número de casos em crianças e 

um aumento do número de casos em adultos, normalmente associados ao vírus da 

imunodeficiência humana (Human Immunodeficiency Virus – HIV) (CAMPINO; MAIA, 

2010). Além disso, a incidência canina é alta, principalmente na porção sul do continente, 

representando uma das principais causas de morte desses animais (DUJARDIN et al., 2008). 

A prevalência da LV tem aumentado também na China, onde segundo Wang et al. 

(2012), tornou-se um importante problema de saúde pública dos últimos anos.  Esses autores 

relatam, ainda, que a doença tem se espalhando pelo país, sendo que 97,71% dos casos 

encontram-se em Xinjiang , Gansu e Sichuan. 

No continente americano há relatos de ocorrência da infecção desde o México até o 

norte da Argentina (ALVAR et al., 2012), sendo o Brasil responsável por mais de 90% dos 

casos registrados neste continente (OMS, 2014). Nas Américas, no ano de 2012, a incidência 

anual média foi de aproximadamente 4,8 casos para cada 100 mil habitantes, variando de 0,6 

casos para cada 100.000 habitantes no México a 5,1 casos a cada 100.000 habitantes no Brasil 

(OMS, 2014). 
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Nas últimas décadas, a epidemiologia da LV no Brasil teve drásticas mudanças, 

passando de uma típica doença rural para um problema urbano de muitas cidades 

(ALMEIDA; MENDONÇA; SOUSA, 2010; BRAZIL et al., 2012; SANTANA-FILHO et al., 

2012; BARATA et al., 2013; CASTRO-JÚNIOR et al., 2014). Marcondes e Rossi (2013) 

sugeriram que vários fatores estão envolvidos na expansão urbana da LV, sendo que o 

desmatamento e o processo migratório tiveram notável importância nesse processo. 

Segundo Harhay et al. (2011), a urbanização da LV tem sido associada a processos de 

migração ligados ao agravamento das condições sociais e econômicas da população. Barata et 

al. (2005) alegaram que processos migratórios trouxeram para a periferia das cidades 

populações humanas e caninas originárias de áreas rurais onde a doença era endêmica. 

Marcondes e Rossi (2013) afirmaram que, aliado a esses processos migratórios, modificações 

socioambientais, como os desmatamentos reduziram a disponibilidade de animais silvestres 

que podem servir de fonte alimentar para o flebotomíneo, colocando o cão e o homem como 

fontes alternativas mais acessíveis. Além disso, mudanças climáticas têm influenciado no 

aumento da densidade dos vetores e, consequentemente, no aumento no número de casos da 

infecção (CONFALONIERI et al., 2013; HLAVACOVA; VOTYPKA; VOLF, 2013). 

A primeira grande epidemia urbana registrada no Brasil ocorreu em Teresina, estado 

do Piauí, entre os anos de 1980 a 1986 (COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990). Anos depois 

epidemias foram descritas em Natal, estado do Rio Grande do Norte, e São Luís, estado do 

Maranhão e, posteriormente, ainda registrou-se sua disseminação para outras regiões do país 

(WERNECK, 2010). Cabe ressaltar que até a década de 1990, apenas 10% dos casos ocorria 

fora da região Nordeste (WERNECK, 2010). Contudo, em anos mais recentes a infecção tem 

sido crescentemente observada nas outras regiões do Brasil, sendo que no ano de 2010, as 

regiões Norte e Sudeste já representavam 37% dos casos e a região Centro-Oeste 7% 

(BRASIL, 2012). Na região Sul, o primeiro caso autóctone foi registrado no ano de 2009, no 

município de São Borja, no Estado do Rio Grande do Sul (DEBONI; BARBOSA; RAMOS, 

2011). A partir de então, novos casos humanos foram identificados nesta região, no estado do 

Paraná (BRASIL, 2012). 

Grande parte dos casos de LV estão associados a grande centros urbanos, como Belo 

Horizonte e Montes Claros em Minas Gerais (LOPES et al., 2010; BARATA et al., 2011a; 

PRADO et al., 2011), São Luís, no Maranhão (VIANA et al., 2011), Aracaju, em Sergipe 

(GÓES; MELO; JERALDO, 2012), Teresina no Piauí (CERBINO NETO; WERNECK; 

COSTA, 2009), na cidade do Rio de Janeiro (MARZOCHI et al., 2009), Maceió, em Alagoas 

(NUNES; ARAÚJO; CALHEIRO, 2010), em Bauru e Araçatuba, estado de São Paulo 
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(SOUZA et al., 2012a; CARDIM et al.,2013; VIEIRA et al., 2014)  e Campo Grande, no 

Mato Grosso do Sul (FURLAN, 2010; BRAZUNA et al., 2012).  

Semelhantemente a outros estados brasileiros, a expansão da LV pôde ser observada 

no Estado de Minas Gerais (MALAFAIA, 2009). Dados da SESMG mostram que houve a 

notificação de 5.239 casos confirmados de LV humana entre os anos de 2000 a 2010, com 

uma taxa de letalidade de 9,35% neste período (SESMG, 2012). De acordo com Resende 

(2007), os municípios de Belo Horizonte, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Janaúba, Santa 

Luzia e Paracatu representam cerca de 56% das notificações. Dentre esses, o município de 

Belo Horizonte é o que apresenta a maior incidência de LV humana e uma alta prevalência de 

LV canina (SARAIVA et al., 2011). Além disso, outro dado relevante é a letalidade de 13,5% 

observada por Morais et al. (2012) neste município, entre os anos de 1994 a 2011. 

A principal espécie de flebotomíneo envolvida na transmissão de L. infantum (= L. 

chagasi) ao homem no Brasil é a L. longipalpis, por apresentar um alto grau de antropofilia, 

distribuição espacial coincidente com os casos humanos da doença, e por ser encontrada 

naturalmente infectada com o parasito (RANGEL; VILELA, 2008), ocorrendo em todas as 

regiões do país (BRAZIL, R.; BRAZIL, B., 2003; SOUZA; SANTOS; ANDRADE FILHO, 

2009; SANTOS; FERREIRA; BISETTO JUNIOR, 2012). Essa espécie colonizou 

gradualmente o ambiente rural, sendo que, no final da década de 80, começou a invadir o 

ambiente urbano, instalando-se principalmente na periferia das cidades, onde passou a ser 

capturada no intradomicílio e no peridomicílio (SILVA, 2012).  

Embora com menor importância epidemiológica, a L. cruzi  ocorre nas regiões 

nordeste, centro-oeste e sudeste (BRAZIL, R.; BRAZIL, B., 2003), sendo considerada como 

potencialmente vetora no estado do Mato Grosso do Sul (BRASIL, 2014) e Mato Grosso 

(MISSAWA et al., 2011; BRITO et al., 2014). Em Jaciara, Mato Grosso, Missawa et al. 

(2011) encontraram exemplares naturalmente infectados por L. infantum (= L. chagasi), 

sendo que nesta região não havia a presença de L. longipalpis, entretanto havia ocorrência de 

casos de LV humana e canina, o que evidenciou a participação de L. cruzi na transmissão da 

L. infantum (= L. chagasi) nesta cidade. 

Em ambientes urbanos, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção, ao 

passo que no ambiente silvestre, os reservatórios habituais são as raposas (Dusicyon vetulus e 

Cerdocyon thous), marsupiais (Didelphis albiventris), dentre outros mamíferos não 

domiciliados (QUINNEL; COUTERNAY, 2009). 

Os cães apresentam variações no quadro clínico da LV. Assim, há cães infectados 

aparentemente sadios (assintomáticos), há aqueles que manifestam alguns sinais clínicos 
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(oligossintomáticos), e, por fim há os sintomáticos, aqueles que em sua maioria manifestam 

vários sintomas, como caquexia, perda de pêlos, onicogrifose, ceratoconjuntivite e 

linfadenopatia (FREITAS et al., 2012).  

Segundo Nogueira et al. (2009) e Garcez et al. (2010), o cão assume importante papel 

como reservatório doméstico e peridoméstico, contribuindo com a manutenção da doença 

humana. Para Killick-Kendrick et al. (1997) fatores como a convivência do cão próximo ao 

homem, o fato de este animal ser fonte de repasto para o vetor, sua alta densidade 

populacional aliada à susceptibilidade à Leishmania, além do grande número de animais 

assintomáticos com intenso parasitismo cutâneo, tornam a infecção canina preocupante para a 

saúde pública. 

Estudos têm demonstrado diferentes taxas de soropositividade da LV canina. Marchi, 

Mascarenhas e Lago (2013), encontraram uma soropositividade de 11,0% no município de 

Barra do Garças no estado do Mato Grosso, e Borges et al. (2014) encontraram 10,6% no 

município de Juatuba no estado de Minas Gerais. Já Tartarotti et al. (2011) encontraram uma 

soroprevalência de 20,8% em 34 municípios do Rio Grande do Sul.  

Segundo Nogueira et al. (2009) e Deboni, Barbosa e Ramos (2011) a prevalência da 

LV canina é maior do que a prevalência humana. Lopes et al. (2010) e Ferreira, Melo e 

Gontijo (2012) relataram ainda que normalmente em locais endêmicos, os casos de LV 

humana são precedidos de casos de infecção canina. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

diferentes estudos apontaram que a maior parte das áreas com ocorrência de casos da LV 

humana sobrepõe-se às que apresentaram casos da infecção canina, reforçando assim a 

importância do cão como reservatório da LV (MARGONARI et al., 2006; MARCELINO, 

2007; COURA-VITAL, 2011).  

Coura-Vital et al. (2013), ao estudarem os fatores de risco associados a LV canina, 

observaram um aumento do risco de infecção associado à presença de casos anteriores de LV 

canina nas residências, bem como com a presença de paredes de casas sem reboco. Borges 

(2006), ao analisar alguns fatores de risco para a ocorrência da LV no município de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, observou resultados semelhantes com relação à LV humana. Por 

meio deste estudo, foi constatado também que os moradores de locais onde não havia coleta 

de lixo tinham aproximadamente 10 vezes mais chances de contrair a LV, demonstrando 

assim, que a coleta do lixo doméstico é de extrema importância. Esse mesmo dado foi 

correlacionado por Almeida et al. (2012) e Bigeli, Oliveira Jr. e Teles (2012), ao estudarem os 

fatores de risco associados à ocorrência da infecção canina em Cuiabá, no estado do Mato 
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Grosso,  e em Palmas, Tocantins, respectivamente. Estes pesquisadores também verificaram 

que a falta de coleta de lixo representa um fator de risco para a infecção.  

Belo et al. (2013) observaram uma tendência crescente do risco de se contrair a LV 

perante a presença de cães, confirmando a importância desse animal na epidemiologia da LV, 

seja como atrativa fonte alimentar para o vetor, seja pelo potencial como reservatório para o 

parasito. Contudo, segundo Almeida et al. (2012) os cães que têm acesso à rua, assumem o 

papel de guarda e ficam a maior parte do tempo fora da casa tem mais chance de se infectar, 

quando comparados com os cães mantidos no interior das casas. Nesse sentido, Seixas et al. 

(2012) asseguram que a investigação de fatores de risco associados com a infecção em cães é 

essencial para a compreensão da dinâmica de transmissão da L. infantum (= L. chagasi). 

Apesar da grande importância do reservatório canino, alguns estudos vêm apontando 

um ecletismo alimentar por parte dos flebotomíneos, mostrando a importância de outros 

animais na manutenção destes vetores e, eventualmente, do ciclo domiciliar das Leishmania 

spp. Missawa, Lorosa e Dias (2008), ao investigarem a preferência alimentar da L. longipalpis 

no estado do Mato Grosso, verificaram que 30,8% dos flebotomíneos se alimentaram do 

sangue de aves, 21,2% de roedores, 13,5% de sangue humano e, em menor proporção, do 

sangue de gambás (11,5%), bois (10,6%), cavalos (7,7%) e cães (4,8%). Afonso et al. (2012), 

estudando espécimes de L. longipalpis de três estados do nordeste brasileiro, confirmaram a 

ocorrência de repasto sanguíneo em oito fontes alimentares: aves, canídeos, felídeos, equinos, 

gambás, ovelhas,  roedores e no homem.  

Borges et al. (2009) destacaram que além dos cães, a presença de outros animais, 

como patos, roedores, pássaros e galinhas no imóvel pode representar risco de infecção para o 

homem. Nesse sentido, estudos vêm sendo realizados com outros possíveis reservatórios e 

vetores incriminados na transmissão da L. infantum (= L. chagasi) (PAZ et al., 2010; SILVA 

et al., 2010; SILVA et al., 2012). 

Silva et al. (2010) evidenciaram que gatos infectados por L. infantum (= L. chagasi) 

são capazes de infectar o vetor. Além disso, Silva et al. (2012), verificaram que residências 

com presença de gatos apresentaram chance 58% mais alta de terem cães infectados pela L. 

infantum (= L. chagasi) em comparação com aquelas sem gatos. No entanto, ainda existem 

incertezas sobre o real papel dos gatos na epidemiologia da LV. 

Fatores socioeconômicos, como a baixa escolaridade e a baixa renda estão associados 

com a ocorrência da LV humana (ALMEIDA; MEDRONHO; WERNECK, 2011; 

BRUSTOLONI et al., 2013; CALDAS et al., 2013). Lima et al. (2010) justificaram 

associações como estas, partindo do pressuposto de que o nível de escolaridade exerce 
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influência na qualidade de vida e promoção da saúde, uma vez que um maior nível de 

escolaridade aumenta a chance de mais acesso a informações.  

Nunes, Araújo e Calheiros (2010) observaram que no estado do Alagoas a LV acomete 

principalmente as classes socioeconômicas mais baixas, em geral trabalhadores rurais, donas 

de casa e estudantes, provavelmente por terem contato próximo com os animais domésticos. 

No estado de Minas Gerais, Silva (2012) observou que o L. longipalpis é muito abundante em 

locais com baixa condição socioeconômica e em ambientes com acúmulo de matéria orgânica 

e com presença de animais domésticos. Silva et al. (2012) e Cerbino Neto, Werneck e Costa 

(2009) observaram que a presença de um sistema de esgoto inadequado pode aumentar o risco 

de ocorrência da LV humana, por favorecer a proliferação de vetores e reservatórios no 

peridomicílio. 

Nos últimos anos, alguns trabalhos, como o de Marcelino (2007) e Almeida, 

Mendonça e Sousa (2010) têm mostrado que a infecção também está presente entre as classes 

com média e alta renda. Estes estudos chamam atenção para a possibilidade de uma mudança 

no padrão de ocorrência da doença ao revelar uma incidência significativa da LV em áreas 

com boas condições socioeconômicas. 

Segundo Barcelos (2009), a LV possui aspectos geográficos, climáticos e sociais 

diferenciados. Para Marcelino (2007) a associação da LV a questões socioeconômicas é uma 

questão que precisa ser melhor explorada, visto que grupos populacionais de características 

socioeconômicas semelhantes podem possuir perfis epidemiológicos diversificados pelo fato 

de se localizarem em lugares diferentes e apresentarem hábitos distintos. 

 

3.3 Prevenção, controle e tratamento  

 

No Brasil, as campanhas de controle da LV tiveram início na década de 50, com o 

objetivo de romper os elos epidemiológicos da cadeia de transmissão (LACERDA, 1994). Em 

meados da década de 60, estas foram interrompidas, sendo novamente retomadas em 1980, 

quando houve um grande aumento na incidência da doença (LACERDA, 1994).  

As ações de Epidemiologia e Controle da LV, inicialmente de responsabilidade do 

governo federal, executadas por agentes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

passaram a ser executadas pelos Estados e municípios, sendo que para cada uma de suas 

instâncias as atribuições estão estabelecidas na Portaria nº 1399 de 15 de dezembro de 1999 

(BRASIL, 1999). Esse processo de descentralização proporcionou autonomia aos municípios, 
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entretanto, os incumbiu de responsabilidades, como a notificação semanal de agravos de 

notificação compulsória, que são requisitos para o repasse dos recursos do Componente de 

Vigilância e Promoção da Saúde (BRASIL, 2009a).  

Revisto em 2003, o PCLV apresenta como objetivos a redução das taxas de letalidade 

e do grau de morbidade, bem como a diminuição dos níveis de transmissão. A fim de atingir 

esses objetivos, o PCLV recomenda a realização do diagnóstico e tratamento dos indivíduos 

infectados; identificação e controle de reservatórios domésticos, sendo o cão o principal em 

área urbana; controle vetorial; manejo ambiental e o serviço de educação em saúde (BRASIL, 

2014). 

Entretanto, nota-se que estas medidas têm sido insuficientes para impedir a 

disseminação da infecção (WERNECK, 2010). No atual cenário, a expansão geográfica e 

urbanização da LV no Brasil tem sido um desafio para o PCLV (TONINI et al., 2012). A falta 

de entendimento dos gestores municipais e estaduais quanto aos critérios adotados para o 

repasse dos recursos são apontados como fatores que fazem com que o programa de controle 

funcione em condições precárias em alguns municípios, como falta de equipamentos, veículos 

e capacitações para os profissionais (LIMA, 2010). Os estudos sobre os impactos desta 

descentralização e organização dos serviços de controle da LV, embora sejam importantes, 

ainda são escassos na literatura. 

O diagnóstico e o tratamento, de acordo com o perfil de cada paciente, devem ser 

instituídos o mais rápido possível, pois, quando não se realiza o tratamento adequado, a 

chance de o paciente evoluir ao óbito torna-se maior (ALVARENGA et al., 2010). 

A principal droga utilizada no tratamento são os antimoniais pentavalentes. No Brasil, 

a formulação disponível é o antimoniato de N-metil glucamina, distribuído pelo Ministério da 

Saúde, consistindo na droga de primeira escolha para o tratamento da LV humana. Outras 

drogas, como a o desoxicolato de anfotericina B e a anfotericina 

B lipossomal, podem ser eventualmente utilizadas em casos específicos, como no tratamento 

de gestantes, de pacientes que tenham contraindicações ou que manifestem toxicidade ou 

refratariedade relacionada ao uso dos antimoniais pentavalentes (BRASIL, 2011). Ambas as 

formulações, apresentam eficácias terapêuticas similares (BRASIL, 2011).  

Em outras regiões, como na Europa e na África, outros medicamentos têm sido 

usados, dentre eles as pentamidinas (isotionato e mesilato). Entretanto, cabe ressaltar que sua 

eficácia é inferior a dos antimoniais pentavalentes e anfotericina B e, além disso, seus efeitos 

colaterais são maiores (DAS et al., 2009). Na Índia, uma droga empregada com bons 
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resultados no tratamento da LV é a Miltefosine, entretanto, é suspeito de selecionar 

organismos mais resistentes, devido à sua meia-vida longa (MALTEZOU, 2010). 

Alguns estudos têm apontado que, mesmo realizando o tratamento, as taxas de 

letalidade estão aumentando (OLIVEIRA et al., 2010), sendo as principais justificativas para 

esse aumento o diagnóstico tardio e a presença de comorbidades. Caldas et al. (2013), ao 

estudarem os pacientes com diagnóstico de LV atendidos em um hospital de referência em 

São Luís, Maranhão, observaram que 4,1% evoluíram para óbito e 3,5% tiveram falhas 

terapêuticas, atribuindo ao diagnóstico tardio uma importância para essa letalidade. Alvarenga 

et al. (2010) ao avaliarem o uso de medicamento em casos de LV atendidos no Serviço de 

Infectologia do Núcleo do Hospital Universitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 

observaram uma letalidade de 18,4%, sugerindo que o prognóstico da doença é ruim quando 

esta se encontra associada a outras comorbidades, e torna-se ainda pior quando o antimonial é 

administrado nestes pacientes. 

Na tentativa de conter a atual expansão da LV, o PCLV busca melhor estratificação 

das áreas segundo a notificação de casos da infecção humana e canina, presença de vetores e 

proximidade com áreas de transmissão, e propõe ações de vigilância e, ou controle distintas 

para cada região de acordo com sua situação, além de medidas preventivas. As áreas com 

transmissão são escalonadas, segundo critérios epidemiológicos, em cada município. Os 

municípios com média de casos nos últimos cinco anos menor que 2,4 estão classificados 

como de transmissão esporádica; aqueles com média de casos igual a 2,4 e menor que 4,4 

estão classificados como de transmissão moderada e aqueles com a média de casos igual ou 

superior a 4,4 como de transmissão intensa (BRASIL, 2014). 

O PCLV recomenda a realização de ações de vigilância, monitoramento e controle do 

reservatório canino. O monitoramento consiste em inquéritos sorológicos censitários e 

inquéritos amostrais, e caso algum cão apresente resultado positivo ao teste, é realizado o seu 

sacrifício (BRASIL, 2014). Coura-Vital et al. (2011) asseguraram que a investigação de 

fatores de risco associados com a infecção em cães é imprescindível para uma melhor 

compreensão da dinâmica de ocorrência da LV  e para a definição de melhores medidas de 

controle. 

A importância do cão como reservatório de L. infantum (= L. chagasi) no meio urbano 

tem estimulado a realização de inúmeros trabalhos de avaliação de técnicas de diagnóstico, 

uma vez que este procedimento, quando realizado corretamente, torna-se um importante passo 

na prevenção da doença em humanos. Entretanto, o diagnóstico correto da LV canina tem 

sido um desafio na prática veterinária de rotina (SILVA et al., 2011). 
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A Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e o ensaio imunoenzimático (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay-ELISA) foram os testes mais utilizados para a identificação de 

animais infectados pela L. infantum (= L. chagasi) no Brasil durante muitos anos. Ambos os 

testes apresentam sensibilidade e especificidade relativamente elevadas e, mesmo assim estão 

sujeitos a erros, como por exemplo, reações cruzadas com outros agentes etiológicos, como 

Trypanossoma cruzi e Leishmania braziliensis (ALVES; BEVILACQUA, 2004).  

Algumas técnicas de diagnóstico moleculares têm adquirido destaque, sendo a Reação 

em Cadeia de Polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR), uma destas (ASSIS et al., 

2010). Essa técnica é capaz de detectar pequenas quantidades de DNA do parasito, mas a sua 

sensibilidade pode variar amplamente, dependendo do tempo de infecção e da carga 

parasitária (RAMOS et al., 2012). Silva et al. (2011) acompanharam 155 cães que foram 

eutanasiados após apresentarem resultados sorológicos positivos ao teste RIFI, dos quais, 

entretanto, 59% foram negativos para ELISA, PCR e cultura parasitológica em amostras de 

pele e de baço.  

Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda a utilização do Dual Path Platform 

(DPP®), que se trata de um sorodiagnóstico por meio de imunocromatografia, e o ELISA, 

como confirmatório (FARIA; ANDRADE, 2013). O DPP®, em testes experimentais, 

apresentou alta sensibilidade e especificidade quando comparado com o ELISA, RIFI e com o 

teste parasitológico (SANTIS et al., 2013). Castro-Júnior et al. (2014), ao realizarem  PCR 

convencional e em tempo real, confirmaram a infecção por L. infantum em 75,0% dos animais 

DPP positivos, indicando que o DPP é um bom teste para realizar inquéritos, servindo como 

uma alternativa para o diagnóstico da LV canina em cidades de médio e grande porte, devido 

à facilidade de execução. Entretanto, Brand (2014), ao estudar a realização do DPP® como 

teste de triagem e o ELISA como confirmatório, observou uma discordância entre os 

resultados, indicando que o uso destes testes combinados pode levar a perda de cães 

infectados, uma vez que cães positivos no DPP® podem ser negativos no ELISA e vice-versa.  

Figueiredo et al. (2010) e Palatinik-de-Sousa e Day (2011) consideram o exame 

parasitológico como o melhor teste para a confirmação da LV. No entanto, Corôa e Bicalho 

(2013) afirmam que a realização da busca parasitológica requer mão de obra qualificada, 

recursos laboratoriais e tempo, fatores que não condizem com a realidade do grande fluxo de 

amostras de cães recebidos diariamente pelos laboratórios 

A vigilância entomológica consiste em outro importante componente do PCLV, que 

tem por objetivo levantar informações quantitativas e qualitativas sobre os flebotomíneos 
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transmissores da LV. São preconizados levantamentos, investigações entomológicas e 

monitoramento das diferentes situações existentes (BRASIL, 2014).  

O controle vetorial químico dependerá das características epidemiológicas e 

entomológicas de cada localidade. Ele é recomendado após a investigação entomológica em 

áreas com ocorrência do primeiro caso autóctone de LV humana, e em áreas com transmissão 

moderada e intensa, de acordo com a curva de sazonalidade do vetor. O primeiro ciclo de 

borrifação deve ser feito ao final do período chuvoso, e o segundo três a quatro meses após o 

primeiro (BRASIL, 2014). 

Barata et al. (2011a) avaliaram a fauna de flebotomíneos após a borrifação com 

alfacipermetrina, e observaram uma redução do número de flebotomíneos coletados, mas com 

efeito residual atuante somente entre dois e quatro meses. Em um outro estudo, Barata et al. 

(2011b), avaliaram a tríade de ações preconizadas pelo Ministério da Saúde no controle da LV 

(tratamento dos casos humanos, aplicação de inseticida, detecção e eliminação de cães), e 

constataram uma redução da soroprevalência canina e de flebotomíneos capturados, bem 

como uma diminuição dos casos humanos de LV. Assim, estes afirmaram que estas medidas 

são eficientes quando empregadas em conjunto (BARATA et al., 2011b). 

Outros importantes fatores associados ao controle da LV dizem respeito ao manejo 

ambiental e ao conhecimento que a população tem sobre a doença. O manejo ambiental 

adequado leva a mudanças que impactam na morbimortalidade da doença de forma mais 

efetiva, transformando ambientes propícios para a manutenção e proliferação do vetor em 

ambientes inóspitos para ele, além de mais saudáveis para a população (SCANDAR et al., 

2011; MORAIS et al., 2012).   

O desconhecimento à respeito dos aspectos epidemiológicos da LV podem contribuir 

para a manutenção e disseminação da infecção. Nesse sentido, Coura-Vital et al. (2011) 

observaram que a LV canina, além de associada a variáveis socioeconômicas, também esteve 

associada ao nível de conhecimento dos proprietários dos animais. Santana-Filho et al. (2012), 

por sua vez, verificaram maior incidência de LV em locais onde havia recusa da população à 

borrifação de inseticidas, recusas essas relacionadas ao desconhecimento dos moradores sobre 

a doença. 

Maia  et al. (2013), observaram entre pessoas acometidas por LV o desconhecimento 

em relação aos fatores de risco associados à doença, verificando que grande parte destas não 

entendia o papel da acumulação de matéria orgânica na sua ocorrência, apontando assim, a 

necessidade de implementar ações educativas para prevenção e controle para melhorar a 

compreensão da população sobre tais fatores de risco. 
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Lobo et al. (2013), ao avaliarem o nível de conhecimento e de atitudes preventivas em 

relação à LV, observaram que após campanhas educativas os participantes melhoraram seus 

conhecimentos acerca da mesma, o que refletiu em mudança de percepção destes quanto às 

formas de infecção. Esses autores ressaltaram, ainda, que campanhas educativas são 

necessárias como medidas para fortalecer a participação da população no combate a LV, 

sendo importante que estas tenham continuidade para que possam apresentar resultados 

satisfatórios. Contudo, há pesquisadores que acreditam que campanhas educativas não são os 

melhores meios para o combate a endemias, pois, estas geralmente são desenvolvidas em um 

curto espaço de tempo, reproduzem conhecimento, sem a constatação da realidade da 

comunidade e não apresentam continuidade, o que resulta em esquecimento por parte da 

população (RODRIGUES et al., 2011).  Acredita-se atualmente que os trabalhos de educação 

continuada e permanente são mais eficazes do que campanhas educativas, pois, por serem 

duradouros e aliados com a realidade local possibilitam mudanças de atitudes 

comportamentais (GENARI et al., 2012; CORRÊA; BARBOSA; SERPA FILHO, 2013).  

França (2011) constatou que informações disponíveis no portal eletrônico da 

Secretaria de Vigilância a Saúde (SVS) sobre leishmanioses estavam dotados de linguagem 

técnica, sendo adequadas apenas para pessoas que já possuem alguma compreensão sobre 

essas doenças.   

França, Margonari e Schall (2011) e Margonari et al. (2012) alertaram que a atenção à 

educação em saúde no Brasil tem sido escassa e que o desconhecimento das enfermidades 

favorece a disseminação dessas na população. Genari et al. (2012) e Rodrigues et al. (2011) 

observaram que programas educativos de forma continuada podem trazer bons resultados para 

a saúde pública. 

Segundo Magalhães et al. (2009), os escolares podem contribuir para as ações de 

prevenção da doença ao disseminarem informações sobre a LV para os seus familiares, 

levando inclusive a melhorias no manejo ambiental dos peridomicílios. Neste sentido, esses 

autores, e ainda Genari et al. (2012) acreditam que trabalhos de educação em saúde com 

escolares, além de menos dispendiosos, apresentam resultados eficazes para a saúde pública. 

Contudo, alguns artigos têm demonstrado que a maioria dos livros didáticos de 

ciências e biologia, principal apoio dos professores, não apresenta as informações sobre as 

leishmanioses de forma completa e adequada (FRANÇA; MARGONARI; SCHALL, 2011; 

REIS; ALBUQUERQUE; SOARES, 2014). Assim, Reis, Albuquerque e Soares (2014) 

sugerem o incentivo de trabalhos de educação em saúde que privilegiem a educação 

continuada de professores. Esta sugestão é plausível, visto que há pesquisas que apontam que 
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nem todos os professores se sentem preparados para trabalhar temas como a LV (RIBEIRO, 

2010; FRANÇA; MARGONARI; SCHALL, 2013), sendo que alguns acreditam que o 

trabalho de educação em saúde é de responsabilidade do serviço público (RIBEIRO, 2010). 

Aliado a esta idéia, Soares et al. (2012) discutem que os ACE tem importante papel na 

orientação sobre a doença, suas formas de prevenção, a importância do manejo ambiental e da 

posse responsável dos animais. Para Morais et al. (2012), faz-se imprescindível a integração 

entre a sociedade civil, no que diz respeito à posse responsável de animais e dos ambientes 

domésticos, entre diferentes categorias profissionais, entre municípios e suas gerências 

regionais, além de outros possíveis parceiros e do poder público, para a efetivação da 

prevenção e do controle desta doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local de estudo  

 

A área selecionada para o estudo compreendeu os 33 municípios sob a jurisdição da 

SRSD, em sua maioria localizados na região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais (Figura 

2). Esta região tem área de 29.888,023 km², com uma população estimada de 429.515 

habitantes, sendo que desses, 40,22% residiam em zona rural, de acordo com dados do censo 

demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 
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Figura 2: Municípios que compõem a Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, no período de 

2008 a 2012. CMM: Couto de Magalhães de Minas; SAI: Santo Antônio do Itambé; SAM: Serra Azul de 

Minas; SGRP: São Gonçalo do Rio Preto. 
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4.2 População estudada 

 

A população estudada compreendeu as pessoas pertencentes aos municípios que 

compõem a SRSD que tiveram LV. Para a análise mais detalhada foram selecionadas as 

pessoas que tiveram LV pertencentes ao município com maior prevalência da infecção, os 

ACE e o responsável pela Vigilância Ambiental deste município, conforme os critérios de 

inclusão e exclusão especificados abaixo. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas neste estudo todas as pessoas dos 33 municípios que integram a 

SRSD que tiveram LV entre os anos de 2007 a 2013. Desses, para a análise qualitativa, foram 

incluídos todos os que na data da entrevista eram maiores de 18 anos, que aceitaram participar 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O responsável pela Vigilância Ambiental e todos os ACE envolvidos com o PCLV do 

município que apresentou maior prevalência da doença humana no período avaliado também 

participaram da pesquisa. 

Foram excluídas da pesquisa as notificações de pacientes com endereço incorreto, 

quando estas foram realizadas em outro município, e as notificações duplicadas. 

Foram excluídas da pesquisa qualitativa as pessoas maiores de 18 anos que tiveram 

LV entre os anos de 2007 a 2013, cujo caso evoluiu para o óbito, os menores de 18 anos no 

período de coleta de dados e os que não foram encontrados em seu domicílio no momento das 

visitas. Cabe destacar que foram realizadas no mínimo três visitas na tentativa de encontrar as 

pessoas para a realização das entrevistas antes de considerá-las excluídas do trabalho. 

 

4.3 Delineamento do estudo 

 

Inicialmente foi realizado um estudo descritivo retrospectivo dos casos da infecção 

humana e canina por L. infantum (= L. chagasi) ocorridos entre os anos de 2007 a 2012 nos 

33 municípios que compõem a SRSD. Este estudo foi realizado por meio de dados 

secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e de dados de 
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exames realizados pela SRSD para diagnóstico da infecção canina dos cães pertencentes aos 

municípios.  

Diante deste levantamento, o município que apresentou maior prevalência da LV 

humana foi selecionado para a realização de uma investigação mais detalhada dos casos da 

infecção humana e canina por L. infantum (= L. chagasi), ocorridos entre os anos de 2007 a 

2013, bem como da estrutura e funcionamento do serviço de controle e vigilância da LV no 

mesmo.  

O perfil epidemiológico da LV foi analisado, contemplando a distribuição dos casos 

de infecção humana e canina por L. infantum (= L. chagasi), com descrição socioambiental 

das áreas de ocorrência da infecção.  

Para a compreensão das percepções das pessoas sobre a doença, foi utilizada uma 

abordagem qualitativa, a qual emergiu da necessidade de compreender questões em um 

contexto de realidade que não pode ser quantificado (MINAYO, 1999), mas sim 

compreendido por meio das falas e expressões das pessoas que tiveram a doença. 

A estrutura e o funcionamento do serviço de controle e vigilância da infecção foram 

avaliados por meio da aplicação de questionários semi-estruturados ao responsável pela 

Vigilância Ambiental e aos ACE do município envolvidos com o PCLV. 

 

4.4 Aquisição dos dados do estudo  

 

Os dados de notificação dos casos de LV humana foram adquiridos a partir do 

SINAN, em maio de 2014, referentes ao período de 2007 a 2012. Foi escolhido iniciar a 

coleta dos dados no ano de 2007 em função de modificações ocorridas no formulário do 

SINAN a partir deste ano. 

Dentre os campos de registro obrigatório no preenchimento da ficha do SINAN, foram 

coletados os seguintes dados: sexo, idade e zona de residência. Dentre os campos de registro 

essencial, porém não obrigatório, foram coletados dados de evolução do caso. As informações 

foram organizadas em planilhas no programa Microsoft Excel®.  

Com base no número de casos apresentados nas fichas de notificação, os municípios 

foram escalonados quanto ao índice de transmissão da doença de acordo com critérios do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Classificação dos municípios quanto à média de casos da Leishmaniose Visceral humana de 

acordo com critérios do Ministério da Saúde do Brasil (2014). 

Classificação dos municípios Média de casos de Leishmaniose Visceral humana 

nos últimos cinco anos 

Transmissão intensa ≥ 4,4 

Transmissão moderada ≥ 2,4 < 4,4 

Transmissão esporádica < 2,4 

Município sem transmissão Ausência de casos notificados 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Para avaliar a relação entre a presença da infecção humana por L. infantum (= L. 

chagasi) com as áreas de ocorrência da infecção canina, dados de exames sorológicos 

caninos, provenientes de inquéritos caninos realizados no período de 2007 a 2012, foram 

adquiridos dos livros de registros da SRSD. Foram coletadas as seguintes informações: 

município de origem do cão, localidade, data de realização do exame e resultado do exame.  

Para o município com maior ocorrência da infecção humana foi realizada uma 

investigação, que contemplou: a) busca dos registros dos casos de LV humana arquivados no 

SINAN local da Secretaria de Saúde do Município; b) mapeamento dos casos da infecção 

humana por L. infantum (= L. chagasi) entre os anos de 2007 a 2013 e da infecção canina do 

ano de 2013; c) cálculo de incidência da infecção utilizando estimativas da população; d) 

aplicação de formulários de análise socioambiental nos locais de ocorrência dos casos da 

infecção humana; e) entrevistas com pessoas com histórico de LV no período de estudo; f) 

avaliação da estrutura e funcionamento do PCLV no município sob a ótica do responsável 

pela Vigilância Ambiental e dos ACE.  

Optou-se por georreferenciar os casos da infecção canina somente para o ano de 2013 

em função da discrepância entre o número de exames realizados neste ano quando comparado 

aos anos anteriores. O aumento do número de exames no ano de 2013 deve-se ao fato de que 

em anos anteriores o exame para o diagnóstico da infecção canina era realizado apenas na 

SRSD, ao passo que a partir de 2013, com a implantação do uso do teste rápido para o 

diagnóstico (DPP®), este passou a ser realizado no próprio município. 
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4.5 Análise da distribuição espacial da Leishmaniose Visceral e variáveis 

ambientais associadas 

 

Os casos de LV humana, ocorridos entre os anos de 2007 a 2013 no município de 

maior ocorrência da doença, foram georreferenciados por meio de um aparelho de Sistema de 

Posicionamento Global (Global Positioning System - GPS) de navegação (Garmin Oregon™). 

Os casos foram analisados unitariamente, tendo como ponto de referência a unidade 

domiciliar da pessoa infectada. A infecção canina para o ano de 2013 foi referenciada com 

base nas quadras em que ocorreram, conforme croquis do serviço de saúde do município 

tomando o centroide das mesmas como referência, desenhadas sobre composição de imagens 

do programa Google Earth®. A distribuição espacial dos casos humanos e caninos foi 

analisada quanto aos padrões de distribuição espacial por meio de estimadores de densidade 

de Kernel (BAILEY; GATREL, 1995) e da função K (RIPLEY, 1981). O estimador de Kernel 

representa um método estatístico não paramétrico de interpolação que permite analisar a 

ocorrência de um evento por meio da geração de uma superfície suavizada com a ocorrência 

estimada dos eventos. Esse estimador é definido pela equação 1: 

 

Equação 1:                                   

 

Onde  

 é a densidade estimada de eventos na posição s; 

hi é a distância entre o ponto a ser estimado e o ponto do evento i, e; 

τ corresponde ao valor da largura de faixa, que é a distância que controla a suavização 

da superfície a ser interpolada.  

          A largura de faixa utilizada neste estudo foi de 400m.  

 

A função K é um método empregado para avaliar o padrão de distribuição de eventos 

em uma região, podendo esses apresentar padrão regular, aleatório ou agregado. A análise da 

função K é rotineiramente analisada por meio do gráfico da função L, sendo que valores 

maiores que zero representam distâncias em que o evento apresenta padrão agregado, iguais a 
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zero representa aleatoriedade na distribuição dos eventos, e inferiores a zero são as distâncias 

em que o fenômeno apresenta padrão regular. Para avaliar a significância dos padrões, um 

envelope é gerado por simulações baseadas na premissa de Aleatoriedade Espacial Completa, 

de forma que os valores contidos entre o limite inferior e superior deste envelope apontam 

para a aleatoriedade, valores inferiores e superiores aos limites representam padrões regular e 

agregado, respectivamente, considerando significância de 0,05. As funções K e L são 

representadas nas equações 2 e 3. 

 

Equação 2:                          

 

 

Onde: 

 é o estimador do número de eventos em função de uma distância h; 

R corresponde à área da região de interesse; 

n é o número total de eventos na região R; 

Ih(dij) é a função indicadora que é igual a 1 se dij ≤ h ou igual a zero em caso contrário; 

wij é um fator de correção de borda. 

 

 

Equação 3:                              

 

Onde: 

é o estimador de L em função da distância h; 

 é o estimador de K em função da distância h. 
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 A incidência da LV humana foi calculada para cada setor censitário da área urbana da 

cidade de Araçuaí, entre 2007 e 2013. A população de cada setor foi estimada por meio de 

uma equação de crescimento exponencial baseada nas populações dos censos de 2000 e 2010. 

A incidência da infecção foi ajustada por meio de estimador bayesiano empírico local, que 

ajusta a incidência em um setor com referência nos setores vizinhos. O ajuste da incidência 

foi realizado no programa TerraView 4.2.2. 

Em cada setor censitário foi calculado o Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (Normalized Diference Vegetation Index – NDVI), que consiste em uma medida 

do vigor da biomassa verde, tendo como base o comportamento espectral da vegetação frente 

à radiação solar, captada por sensores remotos. É um índice normalizado, variando entre -1 e 

1, sendo os valores mais altos correspondentes às áreas com maior vigor vegetal.  

O NDVI foi calculado por meio das bandas 3 (vermelho) e 4 (infravermelho próximo) 

do sensor Thematic Mapa bordo do satélite LANDSAT 5. As cenas utilizadas para o cálculo 

corresponderam à órbita 217, ponto 072, coletadas em 01 de julho de 2007, 04 de agosto de 

2008, 07 de agosto de 2009 e 26 de agosto de 2010. Essas imagens foram selecionadas por 

apresentarem baixa cobertura de nuvem na área de estudo. Os produtos foram obtidos no sítio 

do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais http://www.inpe.br e no sítio do United States 

Geological Survey http://earthexplorer.usgs.gov/. Todas foram georreferenciadas com base 

em uma cena ortorretificada. O processamento das imagens foi realizado no programa 

SPRING 5.2.7.  

Os valores de NDVI utilizados para verificar correlação entre o índice e a incidência 

de LV humana foram obtidos por meio da média entre os anos de coleta das imagens. O 

coeficiente de correlação de Spearman foi calculado no programa BioEstat 5.3 (AYRES, M.; 

AYRES, D., 2007). 

Os programas utilizados para as análises espaciais são todos de domínio público. 

Os aspectos ambientais das estruturas domiciliares e entorno foram avaliados por meio 

de preenchimento de um formulário estruturado, baseado no questionário elaborado por 

Fernandes (2012) ao estudar os aspectos ambientais associados à prevalência de infecção 

canina por L. infantum (= L. chagasi) em Teresina, Piauí. O formulário foi preenchido pela 

pesquisadora junto com um morador (Apêndice 1). 

 

4.6 Análise de percepções sobre a Leishmaniose Visceral 

 

http://www.inpe.br/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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As pessoas que apresentaram soropositividade para LV entre o período de 2007 a 2013 

e que possuíam idade acima de 18 anos na data da entrevista foram convidadas a participarem 

de uma entrevista semi-estruturada a fim de esclarecer questões relacionadas ao contexto que 

envolve a infecção. As entrevistas foram realizadas após a assinatura do TCLE (Apêndice 2), 

norteadas por perguntas conforme o roteiro (Apêndice 3), sendo gravadas por meio de um 

gravador portátil de áudio. O local de realização da entrevista correspondeu à própria 

residência do entrevistado e os nomes dos mesmos foram substituídos por códigos, de forma a 

garantir o sigilo das informações e privacidade dos participantes.  

As informações referentes às entrevistas foram analisadas por meio de um conjunto de 

técnicas de análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin (2009). Essa análise compõe-se 

de três etapas: 1ª) pré-análise; 2ª) descrição analítica; 3ª) interpretação inferencial. A primeira 

etapa compreendeu a fase de organização do material a ser analisado e contou com a 

transcrição das entrevistas, leitura flutuante destas, elaboração de hipóteses, objetivos e de 

indicadores que fundamentassem a interpretação. Na segunda etapa, foi feito um recorte do 

texto em suas partes, para serem categorizadas e classificadas com vistas a uma decodificação 

do significado das partes em relação ao todo. Esta ainda contemplou a elaboração e seleção de 

temas ou itens de significação. Na última etapa foi feita a categorização, que consistiu na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de características comuns.  

 

4.7 Avaliação do serviço de controle e vigilância da Leishmaniose Visceral 

 

O responsável pela Vigilância Ambiental e todos os ACE envolvidos no PCLV foram 

convidados a responderem um questionário semi-estruturado, conforme apêndices (Apêndices 

4 e 5). Os questionários foram aplicados em um único dia, individualmente, após a assinatura 

dos TCLE (Apêndices 6 e 7), no próprio ambiente de trabalho dos participantes, em uma sala 

reservada para tal, a fim de garantir o sigilo das informações e o anonimato.  

 

4.8 Aspectos éticos  

 

Esse trabalho respeitou os aspectos éticos estabelecidos pela resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013). O 
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projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, sendo apreciado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, sob número do parecer: 522.035 (Anexo 1). 
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5.0 RESULTADOS 

 

5.1 Leishmaniose Visceral humana e canina nos municípios que compõem a 

SRSD. 

 

Com relação à LV humana nos municípios que integram a SRSD, foram notificados 

79 casos da infecção, dos quais o maior número foi observado em crianças com idade inferior 

a 10 anos (25,32%), mas também um número significativo em pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos (22,78%). Observou-se ainda uma predominância de casos em indivíduos 

do gênero masculino (62,03%). Em relação à zona de residência, este dado não havia sido 

preenchido em sete notificações (quatro no ano de 2008 e três no ano de 2011). Foi realizada 

a busca destas informações na SRSD, em registros referentes aos municípios, e 

posteriormente, foi feito o ajuste do banco de dados da pesquisa, o que revelou que a maioria 

dos indivíduos era residente em área rural (60,76%). Em relação à evolução do caso, 

destacou-se a alta por cura (62,03%) e o não registro da evolução clínica (24,05%). Estes 

dados estão apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 – Perfil dos pacientes com Leishmaniose Visceral humana dos municípios que compõem a 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, entre os anos de 2007 a 2012. 

Ano  2007 

(n=6) 

2008 

(n=13) 

2009 

(n=9) 

2010 

(n=9) 

2011 

(n=25) 

2012 

(n=17) 

Total (%) 

(n=79) 

Sexo Masculino 4 8 6 5 16 10 49(62,03%) 

Feminino 2 5 3 4 9 7 30(37,97%) 

Idade <10 3 5 4 4 1 3 20(25,32%) 

≥10 <20 0 1 3 0 8 2 14(17,72%) 

≥20 <39 0 3 0 1 6 5 15(18,99%) 

≥39 <60 

≥60 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

7 

2 

5 

12(15,19%) 

18(22,78%) 

Zona de 

residência 

Urbana 1 7 4 5 9 4 30(37,97%) 

Rural 5 6 5 3 16 13 48(60,76%) 

Periurbana 0 0 0 1 0 0 1(1,27%) 

Cura 4 8 5 4 14 14  49(62,03%) 

Óbito por LV 1 1 0 1 3 0 6(7,59%) 

Evolução 

do caso 

Óbito por outra 

causa 

0 0 0 0 1 0 1(1,27%) 

Transferência 0 1 1 0 1 1 4(5,06%) 

Ignorado/Branco* 1 3 3 4 6 2 19(24,05%) 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN: 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/leishvi/bases/leishvbrnet.def. (Dados coletados em 

maio de 2014). 

Nota: *Informação não preenchida. 

            Araçuaí apresentou 26 casos de LV entre os anos de 2007 a 2012, sendo o único 

município classificado como uma área de transmissão intensa. Berilo foi classificado como 

área de transmissão moderada. Outros 13 municípios foram classificados como áreas de 

transmissão esporádica e 18 municípios não apresentaram casos notificados da infecção no 

período (Figura 3). 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/leishvi/bases/leishvbrnet.def
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Figura 3 – Municípios pertencentes à SRSD de acordo com a estratificação para transmissão da 

Leishmaniose Visceral Humana entre 2008 a 2012. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN: 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/leishvi/bases/leishvbrnet.def. (Dados coletados 

em maio de 2014). 

 

Quanto à infecção canina, somente 17 (51,52%) dos 33 municípios enviaram amostras 

de sangue para realização dos exames. Foi enviado um total de 6.265 amostras, entre os anos 

de 2007 e 2012, sendo que destas 451(7,20%) apresentaram resultados positivos, conforme 

distribuição apresentada na tabela 3. 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/leishvi/bases/leishvbrnet.def
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Tabela 3 - Municípios que enviaram amostras de sangue à Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina para a realização de exames de identificação da Leishmaniose Visceral Canina, entre os anos 

de 2007 a 2012, com seus respectivos valores de positividade da infecção canina. 

Municípios Amostras enviadas Resultados 

reagentes a RIFI e 

ELISA 

% de positividade da 

infecção canina 

Alvorada de Minas 206 2 0,97 

Araçuaí 635 66 10,39 

Berilo 135 14 10,37 

Chapada do Norte 443 27 6,09 

Coronel Murta 61 7 11,46 

Couto de Magalhães de Minas 201 14 6,97 

Diamantina 2235 184 8,23 

Francisco Badaró 425 35 8,24 

Gouveia 2 1 50,00 

Itamarandiba 233 5 2,16 

Jenipapo de Minas 39 3 7,69 

José Gonçalves de Minas 32 10 31,25 

Minas Novas 74 6 8,11 

Presidente Kubitschek 367 24 6,54 

São Gonçalo do Rio Preto 135 7 5,19 

Serro 1022 42 4,11 

Turmalina 20 4 20,00 

Total 6.265 451 7,20 

Fonte: Livro de registros de exames sorológicos da Leishmaniose Visceral Canina da Superintendência Regional 

de Saúde de Diamantina, 2014. 

 

Dos 17 municípios com casos positivos para a infecção canina, cinco (Alvorada de 

Minas, Couto de Magalhães de Minas, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas e Presidente 

Kubitschek) não tiveram notificação da doença humana. Os municípios de Carbonita, Senador 

Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas e Virgem da Lapa, apresentaram notificação da 

doença humana, contudo não enviaram material para analise de infecção canina. 
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5.2 Perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral no município de 

Araçuaí 

 

Como Araçuaí foi classificado como município de transmissão intensa, traçou-se o 

perfil epidemiológico da LV neste. Foram notificados 41 casos de LV humana no município 

de Araçuaí, entre os anos de 2007 a 2013, no entanto, dois (4,88%) destes casos não foram 

analisados devido ao fato dos endereços estarem incorretos, não sendo possível localizar os 

indivíduos. Foi possível visualizar um aumento da incidência da doença com tendência de 

estabilização do número de casos nos últimos anos, conforme observado na tabela 4. 

Tabela 4 – Cálculo de incidência baseado no número de casos de Leishmaniose Visceral e estimativas da 

população do município de Araçuaí-MG, entre os anos de 2007 a 2013. 

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO EXPONENCIAL 

Tempo 

transcorrido 

entre os 

censos 

10 anos Taxa de 

crescimento 

exponencial 

População estimada 

População 

em 2000 

População 

em 2010 

R 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

35.713 36.013 0,000836522 

 

35923 

 

35953 

 

35983 36013 36043 36073 36103 

Incidência 16,70 8,34 8,34 16,66 19,42 19,41 19,39 

Taxa de incidência = número de casos/número de habitantes x 100.000 

Fonte: Dados dos censos de 2000 e 2010 do IBGE e da Secretaria Municipal de Saúde do município de Araçuaí-

MG. 

 

Quanto à faixa etária, foi observado que o maior número de notificações da LV foi em 

crianças, principalmente com idade menor ou igual à quatro anos (30,76%) (Figura 4). 
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Figura 4: Faixa etária das pessoas notificadas com Leishmaniose Visceral, entre os anos de 2007 a 

2013, no município de Araçuaí-MG (n=39). 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - (SINAN, 2014). 

 

Quanto ao gênero, houve um predomínio da infecção no gênero masculino (71,79%). 

A fim de averiguar se a maior prevalência da infecção no gênero masculino está relacionada 

com uma possível exposição a atividades laborais, analisou-se a relação entre a idade e o sexo 

entre os indivíduos com idade igual ou inferior a 10 anos, bem como as atividades laborais 

dos indivíduos acima de 18 anos. Observou-se que mesmo entre as crianças infectadas, houve 

uma prevalência maior da infecção no gênero masculino, pois, dos 19 indivíduos com idade 

igual ou inferior a 10 anos que foram infectados, 13(68,42%) eram do gênero masculino. 

Quanto às atividades que realizavam na época da descoberta da infecção, entre as pessoas 

com idade superior a 18 anos, oito trabalhavam em lavoura ou plantação, três eram 

estudantes, dois eram serventes de pedreiro e três trabalhavam em serviços gerais. 

Quanto ao local de residência 25 (64,10%) eram de áreas urbanas, ao passo que 14 

(35,90%) residiam em área rural. 

Com relação à evolução do caso, 36 (92,31%) evoluíram para a cura e três (7,69%) 

evoluíram para o óbito, sendo que um desses possuía coinfecção com o HIV. 

A distribuição espacial dos casos humanos de LV na área urbana do município de 

Araçuaí exibiu um padrão agregado, com agrupamentos estatisticamente significativos a 

distâncias superiores a 350 metros (Figura 5).  
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Figura 5: Gráfico da função K expressa em valores de L para ocorrência de casos humanos de 

Leishmaniose Visceral no município de Araçuaí, Minas Gerais, Brasil, entre os anos de 2007 e 2013. 

 

A análise exploratória por meio do estimador de Kernel apontou para maior ocorrência 

de casos da infecção humana na área central da cidade (Figura 6). 
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Minas Gerais

 

Figura 6: Mapa de Kernel para casos de Leishmaniose Visceral Humana na área urbana da cidade de 

Araçuaí, entre os anos de 2007 e 2013. Limites representam setores censitários segundo o Censo 2010. 

 

Visualmente pode-se observar uma relação espaço temporal entre os casos da LV. 

Entre os anos de 2007 a 2010, observa-se uma concentração de casos na região norte e central 

do município. Em anos seguintes, a doença continuou ocorrendo nestas áreas, com uma 

tendência a se espalhar para a porção sul do município, onde se observou casos próximos uns 

aos outros no ano de 2012. Essas associações devem ser melhor investigadas empregando 

análises espaço temporais para esclarecer se são significativas. Não foi observada correlação 

entre os valores de incidência e NDVI (rs = -0,3276; p = 0,0827). 

A distribuição dos casos da infecção canina ocorridos no ano de 2013 na área urbana 

do município de Araçuaí exibiu um padrão agregado, com agrupamentos estatisticamente 

significativos a distâncias maiores que 75 metros (Figura 7). 
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Figura 7: Gráfico da função K expressa em valores de L para ocorrência de quadras com cães 

soropositivos para Leishmaniose Visceral no município de Araçuaí, Minas Gerais, Brasil, em 2013. 

 

A análise exploratória por meio do estimador de Kernel apontou para maior ocorrência 

de casos da infecção canina nas quadras dos setores censitários da área central da cidade 

(Figura 8). Ao comparar a distribuição dos casos da LV humana no ano de 2013 com as áreas 

de ocorrência da infecção canina neste mesmo ano, observa-se uma proximidade estreita entre 

estas áreas. 
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Minas Gerais

 

Figura 8: Mapa de Kernel para quadras com casos de Leishmaniose Visceral Canina na área urbana da 

cidade de Araçuaí, 2013, e distribuição de casos humanos da doença, entre 2007 e 2013. Limites 

representam setores censitários segundo o Censo 2010. 

 

5.3 Análise socioambiental dos locais de residência das pessoas acometidas 

por Leishmaniose Visceral no município de Araçuaí-MG. 

 

Por meio da análise das condições sociais, ambientais e estruturais dos locais de 

residência das pessoas que tiveram LV no município de Araçuaí, foi verificado que em 

23,08% dos domicílios tinham até três moradores, em 58,97% entre quatro e seis moradores e 

em 17,95% mais de seis moradores, sendo que em um dos domicílios moravam 18 pessoas. 

Entre as 39 residências pesquisadas, em oito (20,51%) foi relatada a ocorrência de 

casos anteriores da doença na família. 

Ao ser analisada a distância entre as residências das pessoas acometidas pela LV e as 

residências vizinhas, constatou-se que a maioria apresentava vizinhos até cinco metros de 

distância (tabela 5). 
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Tabela 5 - Distância entre a residência dos indivíduos acometidos pela Leishmaniose Visceral entre os 

anos de 2007 a 2013 no município de Araçuaí-MG, e os seus vizinhos mais próximos. 

Distância em relação ao vizinho 

mais próximo 

Número de casas Percentagem (%) 

       Até 1 m 5 12,82 

Acima de 1 até 5 m 

 

 

 
 

23 58,98 

Acima de 5 até 10 m 

 
 

1 2,56 

Acima de 10 até 20 m 

 
 

1 2,56 

Acima de 20 m 9 23,08 

Total 39 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

Ao ser considerado um raio de 300 metros, pôde-se constatar que a quantidade de 

residências existentes em volta das residências das pessoas que foram acometidas pela LV no 

município foi variável. Observou-se que ao redor de três (7,69%) residências não havia casas, 

no entorno de nove (23,08%), havia entre uma a 10 residências em volta; 13 (33,33%) 

possuíam mais de 50 e 14 (35,90%) possuíam entre 11 a 50 residências no entorno. 

A maioria das residências apresentava piso de cimento, paredes de alvenaria com 

reboco, presença de água encanada e fossa para os dejetos (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Estrutura das residências dos indivíduos acometidos pela Leishmaniose Visceral, entre os anos 

de 2007 a 2013, no município de Araçuaí-MG. 

Fonte: dados da pesquisa. 

No interior da maioria das residências (76,92%) não foi observada a presença de 

plantas. Em 38 (97,44%) residências foi observada a presença de jardim ou quintal, sendo que 

em quatro destas (10,53%) havia presença de lixo acumulado, 27 (71,05%) possuíam 

arbustos, 33 (86,84%) possuíam árvores frutíferas e em duas (5,26%) árvores ornamentais. 

Com relação à frequência de limpeza desses espaços, 13 (34,21%) pessoas disseram fazê-la 

diariamente, 22 (57,90%) uma vez por semana e três (7,89%) duas vezes ao mês. 

A respeito da frequência de coleta de lixo, 12 (30,77%) pessoas disseram que não há 

coleta próximo às suas residências, cinco (12,82%) disseram haver coleta uma vez por 

semana, seis (15,38%) duas vezes por semana, 16 (41,03%) três vezes por semana. Quanto ao 

destino do lixo daqueles onde não havia coleta do mesmo, 10 (83,34%) pessoas afirmaram 

Variáveis Subvariáveis Total(n) Total (%) 

 

Piso predominante 

Barro 2 5,13 

Cerâmica  9 23,07 

Cimento  26 66,67 

Outro 2 5,13 

 

 

Parede predominante 

Alvenaria com reboco             30 76,92  

Alvenaria sem reboco 5 12,82 

Outro 

Taipa 

2 

2 

5,13 

5,13 

 

Água encanada 

Ausente  7 17,95 

Presente 32 82,05 

 

 

Destino da água e 

dejetos 

Céu aberto  2 5,13 

Fossa 26 66,67 

Sistema de esgoto 11 28,20 

 

 

Armazenagem de 

água em casa 

Caixa d ` água coberta 23 58,97 

Caixa d ` água descoberta 6 15,39 

Cisterna 4 10,25 

Vasilhames 6 15,39 
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despejá-lo em terreno baldio, uma (8,33%) afirmou que enterrava e uma (8,33%) que 

queimava o lixo.  

Em relação à existência de água empoçada na rua ou no quintal, seis (15,39%) pessoas 

afirmaram que sempre há; 25 (64,10%) responderam que raramente e oito (20,51%) disseram 

que nunca há. 

Foi verificado que 31 (79,49%) residências possuíam mata a uma distância de 100 a 

200 metros; duas (5,13%) residências possuíam mata há cerca de 200 a 500 metros, e em seis 

(15,38%) residências não havia mata perto. Quanto à presença de árvores, em um raio de 10 

metros das residências, foi observado que em 33 (84,62%) havia mais de cinco árvores; em 

cinco residências (12,82%) havia menos que cinco, e ao entorno de uma (2,56%) estas não 

estavam presentes. 

Em relação à presença de cães em suas residências, em 32 (82,05%), estes estavam 

presentes. O número de cães variou de um a cinco, sendo observado um total de 63 animais 

nas 39 residências. Em 16 (50%) das residências que possuíam cães, os moradores afirmaram 

não ter sido realizado o teste para detectar a infecção canina, em 15 (46,88%), o teste foi 

realizado e em uma (3,12%), os moradores não souberam responder. 

No peridomicílio foi observada uma variedade de estruturas para criação de animais e 

processamento de alimentos, com predomínio dos galinheiros (Figura 9). 
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Estrutura peridomiciliar

 

Figura 9: Estrutura peridomiciliar das residências das pessoas do município de Araçuaí-MG, acometidas 

pela Leishmaniose Visceral, entre os anos de 2007 a 2013. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Além da convivência com cães, foi notória a convivência das pessoas acometidas pela 

LV com outros animais. Em 20 (51,28%) residências havia a presença de gatos; em 33 

(84,62%) havia algum tipo de ave; em 18 (46,15%), porcos; em 14 (35,90%), equinos; em 

11(28,21%), bovinos; e em três (7,69%) não havia nenhum tipo de animal doméstico. 

O serviço de borrifação química foi realizado em sete (17,95%) residências nos 

últimos seis meses pela equipe de Vigilância Ambiental da prefeitura, sendo que as demais 32 

(82,05%) não foram borrifadas neste período. Foi relatado por uma pessoa (2, 56%) o hábito 

do uso de repelentes. 

A respeito da escolaridade dos responsáveis pelas residências, 29 (74,35%) possuíam 

o ensino fundamental incompleto; cinco (12,82%), nenhum grau de escolaridade; três 

(7,69%), o ensino fundamental completo; um (2,57%), o ensino médio completo e um 

(2,57%) possuía grau superior. 

 

5.4 Percepções sobre a Leishmaniose Visceral entre pessoas acometidas pela 

doença 

 

 Dos 39 participantes, 16 (41,03%) tinham idade acima de 18 anos, sendo que destes, 

três haviam falecido (18,75%) e três haviam mudado de cidade (18,75%). Assim sendo, a 

análise qualitativa contou com 10 participantes (62,50%), com idade mínima de 22 e máxima 

de 83 anos, sendo a média de idade 49,4 anos e a mediana de 50 anos. Em relação ao gênero, 

três dos participantes (30,00%) eram do gênero feminino e sete (70,00%) do gênero 

masculino. 

Com a análise das falas, emergiram três categorias, sendo que de cada uma destas 

emergiram duas subcategorias, descritas a seguir: 

 

Categoria I - Visão sobre a doença 

 

Nesta categoria, identificaram-se nos depoimentos, os núcleos de sentidos referentes 

às formas de infecção e a lesões externas. 
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Subcategoria A: Formas de infecção. 

 

Em relação às formas de infecção, pôde-se perceber que a maioria dos participantes 

associou a infecção com o mosquito, mas também houve associações do envolvimento com 

cachorro e com raposa: 

 

“Eu acho é assim... igual o cachorro assim, através de cachorro, de animal, o mais certo é 

cachorro que pega nas pessoas, pega até no ar assim sabe?” (001) 

 

“Ah, eu acho que é só pelo mosquito mesmo, que o mosquito infectado pica a pessoa, e só.” 

(002) 

 

“Eu acredito que deve ser por uma picada do mosquito né?” (004) 

 

“Através carrapato, carrapato. Eu fui através disso, cachorro, mais ou menos isso, acredito 

isso.” (005) 

 

“Eu acho que é negócio desses mosquitos.” (007) 

 

“Através do mosquito, brincar com cachorro, acho que foi assim que eu peguei, tava lá perto 

do matador onde tinha um mucado de cachorro lá, num sei se é por causa do mosquito aí 

peguei essa doença.”(008) 

 

Eles diz que é cachorro, diz que pega através do mosquito, que vem até através da 

raposa parece que falou, que vem, o mosquito pica a gente, só que eu mesmo num 

sei como eu peguei essa doença, porque eu num tinha cachorro, só se o mosquito me 

picou no mato, porque eu trabalho na roça, ou na casa de um vizinho se tiver 

cachorro porque aqui mesmo não tem não. (009) 

 

“[...] aí ********* falou comigo, o mosquito diz que pica a raposa e depois pica o cachorro e 

mosquito vai e pica a gente.” (010) 

 

 

Subcategoria B: Associação com feridas na pele 

 

Alguns dos participantes das entrevistas fizeram associação da LV a uma primeira 

lesão na pele, provocada por perfurações com objetos (madeira), e a feridas externas.  
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Tudo vem ser isso porque num sou eu que adoeci primeiro, muitos que adoeceram 

uns tinham uma ferida por fora né? E o meu foi no fígado, no baço, então o que 

aconteceu comigo era mais difícil porque se fosse só ferida já sabia o que era né? 

(004) 

 

É, eu acho, pelo menos comigo aconteceu assim, quando eu fui cortar uma lenha 

furou, e aquilo não sarava por nada, aí quando tava grandinho assim, eu fui ao 

médico, chegou lá ele falou num é nada não, isso é um mosquito que passeou aí. 

Entendeu? (003) 

 

“Num sei, porque essa minha num tinha nada né? Eu vi que eu cortei o pé, furei num pau, fez 

um furadinho, daí pra cá começou doer, deve ser que era no mato, tava tudo molhado né?” 

(006) 

 

“Minha boca toda feria por dentro.” (009) 

 

Categoria II- Descoberta da doença 

 

Nesta categoria, identificaram-se nos depoimentos, os núcleos de sentidos referentes à 

dificuldade em detectar a doença e núcleos referentes ao alívio e sofrimento que as pessoas 

manifestaram na época em que descobriram a doença.  

 

Subcategoria A: Dificuldade em detectar a doença 

 

Por meio das falas dos participantes, pôde-se constatar que alguns tiveram dificuldade 

no diagnóstico da infecção: 

 

Tava tomando remédio tudo ao contrário, é pra verme, ainda bem que eu num tinha 

problema de como que fala pressão alta, graças a Deus eu num fumava, num bebia, 

num mexia com isso né? E nem tinha colesterol alto [...] mas pra descobrir foi 

difícil, aí Deus abençoou depois que descobriu, mas eu vô falar com cê, é duro, 

injeção assim, tinha hora que picava 5, 6 agulha pra achar uma veia, minha veia 

acabou tudo. (004) 

 

“Uai minha filha, eu tava sem saber né? Ai um dia que eu tava fazendo terapia com doutor 

*********, que eu achei que tava com problema no coração né?” (006) 

 

 

Subcategoria B: Alívio e sofrimento 
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Pôde-se inferir que alguns pacientes chegaram a um estado grave de saúde, uma vez 

que se observou sentimento de alívio ao receber um diagnóstico definitivo: 

 

“Vou falar com cê, depois que eu fiz aquele exame que eu sabia que eles tava medicando em 

cima da doença, aí como diz eu renasci de novo, num tinha esperança não.” (004) 

 

Bem como sofrimento com acometimento pela doença, deixando alguns incapacitados 

de fazer suas tarefas diárias: 

 

“Eu num posso andar quase, tô mais parado [...] num saio pra canto nenhum.” (001) 

 

“A minha saúde né? Questão de saúde foi água abaixo né? Acabou minha vida, simplesmente 

eu acabei.” (005) 

 

“Eu não pude trabaiá, duenta né? [...] fiquei foi de cama, não comia, até pra mim beber não 

conseguia[...]” (009) 

 

“Eu fiquei lá encima da cama, num comia, num bebia [...] (010) 

 

 

Categoria III- A doença 

 

Nesta categoria, identificaram-se nos depoimentos os núcleos de sentidos referentes aos 

sintomas da doença, bem como questões referentes ao tratamento da mesma. 

 

Subcategoria A: Sintomas da doença 

 

Identificaram-se, nos depoimentos, núcleos de sentidos referentes aos sintomas 

clínicos. 

Ah, mas eu tava muito fraco, eu via comida, na hora que eu metia a colher no 

marmitex saia vômito seco, isso foi muitos dia, se eu comesse uma banana parece 

que inchava e eu num sentia dor em parte nenhuma do corpo [...] de vez em 

quando tinha febre que [...] (004) 
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“É os trem tudo inflamado, aquele barrigão, a falta de ar e as perna inchada, o menina agora 

que me deu uma formigueira no pé, aqui mesmo de passar a mão, ardendo na pele.” (006) 

 

Escureci o corpo, fiquei preto, mudei de cor, toda três hora da tarde dava febre em 

mim, até hoje sente o sangue, o sangue ta solto, qualquer coisa sai sangue em mim 

[...] Provocação de febre, cansaço e não tem disposição pra fazer nada [...] deu 

pneumonia (007) 

 

Minha barriga que cresceu bastante, fiz aqueles exames na sismej que olha dentro da 

barriga da gente, tava aberto. Tava muito largo meu estômago e barriga tinha 

crescido bem nessa época. (008) 

 

[...] não comia, até pra mim beber não conseguia com minha boca toda feria por 

dentro aí eu ficava deitada direto, e só sentindo febre e a dor no corpo, ficava só 

deitada, não tava aguentando ficar em pé, o que eu comia eu vomitava e só 

ismagricendo eu pesava 69 e pesei 58 quilos, imagrici um tanto. (009) 

 

[...] num comia, num bebia, fiquei de grossurinha assim, magrinha, aí vem uns 

doutor nas ***** e marcou uma consulta [...] dava febre e dor de cabeça, e eu num 

comia, eu sozinha dentro de casa, e passava mais com água, eles me davam água 

porque eu morava sozinha [...] (010) 

 

 

Subcategoria B: Tratamento. 

 

Alguns dos participantes tiveram um impacto financeiro durante a realização do 

tratamento: 

 

“Ah eu vim aqui pra cidade, aí eu vim, tava até com um doutor de Belo Horizonte,*******, aí 

eu fiquei fazendo os exame tudo [...] mas eu num tava dando conta de pagar as passagens.” 

(010) 

 

Algumas pessoas enfatizaram o longo período de tratamento: 

“Foi muito repouso né?[...] Mas durou dois anos e seis meses o tratamento, pedia exame todo 

mês, uns eu pagava outros eu num pagava, Deus abençoou, com um ano de pesquisa depois 

do tratamento foi me liberou graças a Deus.” (004) 

 

“Ai eu fiquei tratando muuuito lá, tomei eu acho que foi 40 injeções que eu tomei e agora de 

vez em quando dói aquelas agulhada assim, tá inchado o pé.” (006) 
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“Eu fui para Araçuaí, fiz os exames, consultei, aí a médica foi e me internou na mesma 

semana que eu fui eu internei, eu fiquei muitos dias duenta né?” (009) 

 

5.5 O serviço de controle e vigilância da Leishmaniose Visceral sob a ótica 

do responsável pela Vigilância Ambiental do município de Araçuaí-MG 

 

O responsável pela Vigilância Ambiental na cidade de Araçuaí é um funcionário, 

natural desta cidade, contratado temporariamente pela prefeitura do município.  

Segundo o responsável pela Vigilância Ambiental, o PCLV em Araçuaí iniciou-se no 

ano 2002. Desde então, o município emprega as seguintes estratégias para o controle: 

intervenção imediata na ocorrência de caso humano, com suporte e apoio para o tratamento do 

paciente; realização de inquérito canino; borrifação dos domicílios; ações educativas e de 

manejo ambiental, bem como eliminação de cães diagnosticados com LV. 

Segundo o responsável pela Vigilância Ambiental, por se tratar de uma área endêmica, 

as pessoas que apresentam sintomas de febre alta e contínua, emagrecimento, perda de apetite, 

tosse, desânimo e crescimento da barriga, são consideradas suspeitas. O setor de 

epidemiologia é responsável por confirmar os casos suspeitos por meio da realização do teste 

rápido, o qual é realizado no laboratório de referência da Policlínica. O setor de epidemiologia 

também é responsável pelo tratamento. Caso o paciente desista deste, é realizada a busca ativa 

e imediata do mesmo para fazer o acompanhamento, monitoramento e, se necessário, 

internação hospitalar.  Mesmo após o tratamento, os pacientes são acompanhados, sendo 

realizadas visitas periódicas, e caso o paciente apresente algum sintoma sugestivo, é 

programado o seu retorno para avaliação médica e o diagnóstico. 

Segundo o responsável pela Vigilância Ambiental, são realizados inquéritos caninos 

nos setores de ocorrência de casos humanos, além dos inquéritos anuais. Entretanto, a 

quantidade de testes fornecidos ao município não é suficiente para atender à sua demanda. No 

período de 2007 a 2012, o diagnóstico da infecção canina era realizado por meio da RIFI, e 

atualmente pelo DPP.  

No momento, o município não dispõe de local de abrigo para cães errantes, o que 

impossibilita a retirada destes animais das ruas. O responsável pela Vigilância Ambiental 

relatou que eles apenas capturam os cães sintomáticos e, quando positivos para LV, realizam 

a eutanásia. Entretanto, já existe um projeto para a construção de um canil no município. 
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O responsável relatou que a o município de Araçuaí não realiza coletas entomológicas. 

Segundo este, a Vigilância Ambiental enfrenta problemas quanto ao monitoramento 

ambiental, sendo salientadas dificuldades quanto à limpeza urbana, principalmente em locais 

de difícil acesso. Além disso, outro entrave apresentado para o monitoramento ambiental foi a 

dificuldade em estabelecer parcerias com setores afins, como de obras, transporte, de 

materiais, dentre outros. 

A vigilância ambiental possui um automóvel para auxiliar nos atendimentos à 

comunidade. Apesar do responsável pela Vigilância Ambiental não informar como são 

realizadas as capacitações, este relatou que as equipes recebem treinamento e capacitação 

temporalmente.  

O serviço de educação em saúde é realizado por meio de abordagem e panfletagem aos 

moradores de onde são executadas ações de controle. Além disso, relatou que eles também 

realizam palestras em escolas, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e trabalhos de 

divulgação por meio de cartazes, som móvel e rádio. 

O responsável pela Vigilância ambiental expôs que a população está mais consciente 

da gravidade da doença e que isto tem ocasionado maior participação. Segundo este, os 

profissionais responsáveis pelo controle dos cães não estão enfrentando dificuldades em 

relação à recusa para realizar inquérito canino, nem quanto à eutanásia.  

Por fim, foram ressaltadas as principais dificuldades enfrentadas pelo programa de 

controle da doença, que consistem na ausência de um canil e controle de cães errantes; na 

insuficiência de material para realizar inquérito; na dificuldade com o transporte da equipe; 

suporte nas ações de manejo ambiental e renovação de materiais. 

 

5.6 O serviço de controle e vigilância da Leishmaniose Visceral sob a ótica 

dos Agentes de Combate a Endemias 

 

Todos os cinco ACE que responderam ao questionário são do gênero masculino, com 

idades que variaram de 24 a 54 anos (24, 25, 34, 39 e 54), apresentando uma mediana de 34 

anos. Quanto ao vínculo empregatício, dois são concursados e três contratados. 

Em relação ao tempo de serviço, três ACE trabalhavam há mais de oito anos no 

serviço (cerca de 15 anos, 13 anos e 8 anos), ao passo que os outros dois trabalhavam a pouco 

tempo (um ano e um ano e 8 meses). 
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Quanto às atividades desenvolvidas para o controle da LV, foi relatado o inquérito 

canino e o tratamento residual (borrifação) por todos os cinco ACE, educação em saúde 

(relatado por três ACE), manejo ambiental (relatado por três ACE) e controle de cães por 

meio da eutanásia (relatado por três ACE).  

Todos os ACE relataram que foram treinados para as atividades do programa, sendo 

que três deles expuseram terem sido treinados por agentes da FUNASA. Estes mencionaram 

que no treinamento eles aprenderam como conter os animais, a coletar amostras de sangue e a 

técnica usada para a utilização de inseticida (borrifação), sendo este treinamento realizado no 

ano de 2006. Dois ACE relataram somente que o treinamento foi bom, sendo este realizado no 

ano de 2007 pelos agentes da FUNASA (estes ACE trabalharam neste ano no controle da LV, 

posteriormente saíram, retornando em outros momentos ao serviço).      

Em relação ao serviço de borrifação, todos relataram utilizarem como inseticida o 

alfacipermetrina, sendo delimitada uma área a ser borrifada com raio em volta da residência. 

Dois ACE mencionaram que essa delimitação era de 300 metros, dois de 500 metros, e um 

que o raio deve levar em consideração a situação ambiental do local. Todos relataram que as 

borrifações são realizadas em todos os cômodos da casa (intra-domicílio) e também na parte 

externa da residência (peridomicílio). 

Um dos ACE não soube responder que tipo de bomba e de bico é utilizado para fazer a 

borrifação, quatro deles responderam que utilizam a bomba costal Jacto 20 litros e apenas dois 

responderam quanto ao tipo de bico, relatando ser o bico Tee Jet 8002E. 

No ano de 2006 a SRSD forneceu aos ACE máscaras de proteção facial e nos últimos 

anos a prefeitura tem adquirido os equipamentos de proteção individuais utilizados, sendo 

estes: luvas, máscaras faciais completas, camisa de manga longa impermeável, calça 

impermeável, botas, capacete, óculos e boné. Todos os ACE relataram que utilizam esses 

equipamentos durante o serviço de borrifação. 

Quando questionados quanto à forma de realização dos inquéritos caninos, dois ACE 

se referiram à realização amostral e censitária por meio do DPP, dois mencionaram apenas a 

utilização do DPP ou teste rápido, e um se referiu à forma amostral de realização dos 

inquéritos. Quanto ao exame realizado nesses inquéritos no período de 2007 a 2012, três ACE 

responderam ser a RIFI e ELISA, e dois apenas o ELISA. Sobre qual exame realizado 

atualmente, três ACE responderam ser o DPP, um o ELISA e um não soube responder. 

Em relação às coletas entomológicas, três ACE responderam que estas são realizadas e 

dois não souberam informar. Em um esclarecimento posterior à aplicação do questionário, os 
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ACE informaram que a coleta entomológica é executada pela equipe do Ministério da Saúde 

de modo amostral. 

Com relação ao serviço de limpeza urbana, todos afirmaram que a prefeitura realiza a 

coleta de lixo, sendo que alguns especificaram ser essa coleta de dois em dois dias por meio 

de carros e caminhonetes. 

Todos os ACE relataram que são utilizados carros e motos como veículo para o 

deslocamento dos mesmos na comunidade.  

Conforme os ACE, as atividades de educação em saúde realizadas contemplam a 

panfletagem, palestras em escolas e nos bairros, bem como divulgação em rádios. Dois ACE 

relataram que observam mudança de comportamento da população em resposta às atividades 

de educação em saúde, dois apontaram não verificarem essa mudança, e um mencionou que 

há mudança, porém é pouca. 

Dois dos ACE consideram a participação da comunidade no serviço de prevenção e 

controle da LV como boa. Estes relataram que as pessoas entram em contato com o serviço 

quando percebem alguma mudança no comportamento dos animais e sempre solicitam a 

presença de agentes para avaliarem se os cães estão apresentando algum sintoma da doença. 

Um deles avaliou essa participação como muito pouca, dois como um descaso/desafio, tendo 

realçado que a população só se preocupa quando acontece o problema. 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 Leishmaniose Visceral nos 33 municípios da SRSD 

 

No Brasil, a LV acomete pessoas de todas as idades, sendo que na maior parte das 

áreas endêmicas os casos registrados ocorrem predominantemente em crianças com idade 

inferior a 10 anos (PRADO et al., 2011; GÓES; MELO; JERALDO, 2012; BARATA et al., 

2013; BARBOSA et al., 2013a). Nos 33 municípios de estudo, a LV também acometeu 

pessoas de todas as faixas etárias, porém, em maior proporção, crianças com idade inferior a 

10 anos e pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009b), as crianças nesta idade são mais suscetíveis à LV devido ao estado de 

relativa imaturidade imunológica celular, agravado pela desnutrição, muito comum nas áreas 

endêmicas, além de uma maior exposição ao vetor no peridomicílio. No Brasil, a população 

de idosos apresenta baixos índices de infecção comparando com as crianças, entretanto, a taxa 

de mortalidade é alta (GUIMARÃES; ALMEIDA, 2011; MARCONDES; ROSSI, 2013). 

Assim, essa alta percentagem de idosos infectados nestes municípios alerta para uma maior 

atenção à vigilância da doença, visto que a sobrevida nestes é menor. 

O fato da LV ter sido notificada em maior número em pessoas do gênero masculino 

(62,03%) e residentes em zona rural (60,76%) pode estar relacionado à maior exposição 

destes em suas atividades laborais. Outros estudos também assinalaram para uma maior 

incidência da doença em pessoas do gênero masculino (OLIVEIRA et al., 2010; BRAZUNA 

et al., 2012; GÓES; MELO; JERALDO, 2012; SOUZA et al., 2012a; BARATA et al., 2013), 

podendo estar relacionada a uma maior exposição desse gênero ao vetor (PRADO et al., 2011; 

BRAZUNA et al., 2012). Contudo, esta associação ainda não está devidamente explicada, e 

outros estudos apontam para outros fatores que também devem ser investigados. Costa, 

Pereira e Araújo (1990), em estudo realizado no estado do Piauí levantaram a possível 

associação da maior susceptibilidade do gênero masculino a fatores genéticos e hormonais. 

Estudos têm apontado que a maior parte dos casos de LV ocorre nas áreas urbanas 

(HARHAY et al., 2011; BRAZIL et al., 2012; SOUZA, 2012a; BARATA et al., 2013). 

Diferentemente, no presente estudo, a maior parte dos casos ocorreu em áreas rurais (60, 

76%), o que indica que em alguns dos municípios, a doença ainda assume um caráter rural.  

A LV é uma doença de notificação compulsória, de forma que todos os casos 

diagnosticados devem receber tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que 
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provavelmente contribuiu para o sucesso de cura observado no presente estudo. Nesse 

sentido, outros autores observaram altas taxas de cura entre os pacientes tratados, sendo estas 

superiores a 80% (BARBOSA, 2013; JARDIM FILHO et al., 2014; OLIVEIRA; PIMENTA, 

2014). Contudo, a evolução da doença para a cura está possivelmente subnotificada uma vez 

que o preenchimento desta informação é essencial, porém não é obrigatório na ficha do 

SINAN (BRASIL, 2008), o que pôde ser evidenciado pelo fato de que para 24,05% dos casos 

não houve o preenchimento desta informação. Da mesma forma, o número de óbitos pela 

doença também pode estar subnotificado devido a dificuldades na detecção e 

acompanhamento dos casos. Proporção semelhante de fichas com o desfecho clínico 

desconhecido foi apresentado pela OMS em relação às notificações dos casos de LV no 

continente americano no ano de 2012, o que evidenciou que esse descaso é geral (OMS, 

2014). Em relação à evolução dos casos, Ursine et al. (2010) encontraram resultados 

semelhantes para esses municípios em anos anteriores, e apontaram que há certa negligência 

no preenchimento da ficha do SINAN.  

Rodrigues et al. (2013), ao compararem dados de notificação da Doença de Chagas no 

SINAN e na FUNASA, verificaram divergências entre as informações, sendo as informações 

da FUNASA consideradas mais confiáveis. Rodrigues et al. (2013) apontaram a falta de 

treinamento dos técnicos responsáveis pela coleta e abastecimento dos dados com um dos 

fatores que podem estar envolvidos nestas divergências. 

Esse preenchimento pouco cuidadoso e descomprometido ocorre em vários sistemas 

de informações oficiais de saúde, o que nos remete à preocupação quanto ao uso de dados 

secundários desses sistemas (RIQUE; SILVA, 2011; NASCIMENTO; MAIA-HERZOG; 

SABROZA, 2012). Entretanto, estes sistemas são essenciais como fontes de informações que 

permitem conhecer o perfil de ocorrência das doenças, que é fundamental como referência 

para o estabelecimento de mecanismos para o controle destas (RODRIGUES et al., 2013). 

Para que as informações desses sistemas possam ser confiáveis, é indispensável que sejam 

realizadas análises da qualidade da base dos seus dados regularmente, para que seja possível 

identificar e solucionar as faltas e as inconsistências nos dados, bem como as duplicidades de 

registros (NASCIMENTO; MAIA-HERZOG; SABROZA, 2012).  

No geral, a população dos municípios estudados apresenta um baixo nível 

socioeconômico e estruturas de saneamento e habitação precária (STEFANI; NUNES; 

MATOS, 2014), características estas de ambientes que, de acordo com Morais et al. (2012),
 

são propícios para a ocorrência da LV. Nos municípios estudados no presente trabalho, as 

áreas urbanas apresentam características com maior ou menor semelhança com o padrão rural, 
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favorecendo contato entre os vetores e reservatórios da LV, contribuindo assim, para a 

ocorrência da doença. 

Os municípios de Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Diamantina, 

Gouveia, Itamarandiba, José Gonçalves de Minas, Minas Novas e Serro apresentaram tanto 

casos de LV humana, quanto a notificação da infecção canina, o que indica que estas áreas 

certamente são favoráveis à transmissão da L. infantum (= L. chagasi) e a ocorrência da LV. 

Embora não tenha sido observada sobreposição entre casos humanos e caninos em 

alguns municípios da região, comparações entre estes devem ser efetuadas de forma 

cautelosa, uma vez que a amostragem canina realizada nos inquéritos nem sempre representa 

de forma adequada a população animal (MORAIS et al., 2012). Tal fato também é endossado 

pela constatação de que 16 municípios nem sequer realizaram inquérito canino no período 

estudado, o que pode subestimar um contingente de reservatórios na região. Neste sentido, 

Góes, Melo e Jeraldo (2012) afirmaram que pode existir um sub-registro como reflexo da 

busca ativa de cães positivos ser realizada, em algumas áreas, apenas como resposta à 

notificação de casos humanos. Além disso, Coura-Vital (2011) relatou que muitos cães 

infectados não são detectados na sorologia convencional (RIFI e ELISA), e permanecem 

como reservatórios, o que pode ter ocorrido entre os cães incluídos no estudo. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) preconiza que caso haja um caso suspeito de 

LV humana, se faça a investigação do caso e inquérito canino ao redor da casa do indivíduo 

suspeito a fim de investigar a fonte de infecção. Neste sentido, chama atenção o fato de que os 

municípios de Carbonita, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas e Virgem da 

Lapa apresentaram casos da doença humana, mas não apresentaram casos da infecção canina 

e não enviaram nenhum material para a realização de exames para LV canina no período 

avaliado. Esses dados evidenciam que há um descaso com relação à vigilância e controle da 

doença nestes municípios, pois, é fundamental a realização de inquéritos caninos para 

averiguar as fontes de infecção da doença, e assim, se estabelecer medidas de vigilância e 

controle, como o controle vetorial e manejo ambiental nas áreas de ocorrência a fim de evitar 

a expansão da enfermidade. Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de trabalhos 

que busquem investigar os reservatórios da LV nestes municípios, uma vez que alguns 

pesquisadores sugerem que na maioria dos locais a infecção canina precede à humana (GÓES; 

MELO; JERALDO, 2012; SILVA et al., 2012). 

De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SESMG, 2014), o município 

de Araçuaí, área de transmissão intensa, e Berilo, área de transmissão moderada, têm a 

obrigação de realizar, no mínimo, 80% de inquérito censitário canino a cada ano. Caso estes 
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já conheçam a prevalência canina por setor, estes deverão realizar inquérito amostral nos 

setores com prevalência para LV canina menor que 2% e inquérito censitário nos setores com 

prevalência para LV canina maior que 2%. A população canina, por município, a ser 

considerada deverá ser a população estimada para vacinação antirrábica em 2013 (SESMG, 

2014). 

Para os municípios de Carbonita, Chapada do Norte, Coronel Murta, Diamantina, 

Gouveia, Itamaramdiba, José Gonçalves de Minas, Minas Novas, Senador Modestino 

Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa, classificados como 

áreas de transmissão esporádica, a SESMG recomenda a realização de no mínimo 70% de 

inquérito censitário na população canina destes municípios a cada ano (SESMG, 2014). 

A constatação de que muitos municípios não apresentaram casos da LV humana e da 

infecção canina, sendo considerados, portanto, como silenciosos para a LV (BRASIL, 2014), 

mostra a necessidade de intervenções no intuito de se obter informações sobre esta. Neste 

sentido, Garcez et al. (2010) discutem a importância de se realizar inquéritos temporalmente, 

sobretudo em áreas silenciosas. A Secretaria de Estado da Saúde (SESMG, 2014) recomenda 

a realização de no mínimo, 70% de inquérito canino amostral a cada ano em áreas silenciosas 

para a LV(SESMG, 2014). 

Os municípios considerados como áreas silenciosas, mas que fazem parte do mesmo 

eixo viário dos que apresentaram casos da LV, são considerados como áreas silenciosas 

vulneráveis (BRASIL, 2014). Assim, urge destacar a importância do desenvolvimento de 

trabalhos de vigilância nos municípios vizinhos aos que apresentaram casos da LV humana e, 

ou canina, principalmente se for constatada a presença de vetores nestes, no intuito de evitar 

ou minimizar os problemas referentes a este agravo em novas áreas. 

Neste sentido, os resultados do presente estudo alertam para o estabelecimento de 

medidas de vigilância e controle nos municípios de Jenipapo de Minas e Francisco Badaró, 

pois, por mais que nos últimos anos não houve notificação da LV humana nestes, estes 

apresentaram casos da infecção canina e fazem divisa com vários municípios com casos de 

LV humana, sendo Araçuaí, um desses. 

Em função do grande número de casos de LV e LTA, há anos Araçuaí tem sido alvo 

de pesquisas relacionadas com as leishmanioses (GONTIJO et al., 2002; DIAS et al., 2003; 

OLIVEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2013). Gontijo et al. (2002) observaram que o baixo 

nível de escolaridade e de renda, associado a precárias condições sanitárias da população 

deste município, provavelmente, contribuem para a ocorrência da LTA. Também para este 

município, os resultados do trabalho de Santos et al. (2013) sugerem que alguns fatores 
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presentes nas residências que contêm cães contribuem para a ocorrência da Leishmaniose. 

Dentre estes fatores, destaca-se a criação de animais no peridomicílio, presença de vegetação 

e matéria orgânica. Além disso, as baixas condições socioeconômicas são apontadas como 

fatores que favorecem a ocorrência da Leishmaniose neste município (SANTOS et al., 2013). 

No presente estudo, o município de Araçuaí apresentou um alto número de cães infectados e 

foi o único município classificado como área de transmissão intensa, o que reforça a 

necessidade de intensificação das ações de controle da doença neste município.  

 

6.2 Leishmaniose Visceral no município de Araçuaí 

 

Localizado no norte do Vale do Jequitinhonha, o município de Araçuaí apresenta uma 

vegetação de transição entre cerrado e caatinga. E como a maioria dos municípios do Vale do 

Jequitinhonha, este possui uma economia tipicamente rural, baseada na agricultura de 

subsistência (GONTIJO et al., 2002). 

No município de Araçuaí, a LV apresentou um padrão semelhante ao que vem sendo 

abordado pela literatura, sendo mais prevalente em crianças, principalmente na faixa etária 

com menos de quatro anos (ARAÚJO et al., 2012; GÓES; MELO; JERALDO, 2012; 

CALDAS et al., 2013; VIEIRA et al., 2014). Como já discutido, acredita-se que a alta 

incidência da doença em crianças se deve ao fato de que o sistema imunológico, para estas, 

não se encontra inteiramente desenvolvido (MISSAWA; BORBA, 2009). 

Assim como observado no perfil geral dos 33 municípios e como vem sendo abordado 

por alguns autores (ARAÚJO et al., 2012; GÓES; MELO; JERALDO, 2012), a doença foi 

mais prevalente no gênero masculino. Prado et al. (2011) e Brazuna et al. (2012) acreditam 

que essa incidência maior se deve ao fato desse gênero ter uma maior exposição ao vetor. Este 

fato é endossado ao constatar que a maioria dos indivíduos acima de 18 anos, acometidos pela 

LV, trabalhavam em lavouras ou plantações e eram do gênero masculino. Contudo, 

discrepância entre a proporção de crianças do gênero masculino e feminino infectados, com 

idade igual ou inferior a 10 anos, reforça a idéia de que provavelmente há algum fator 

genético ou hormonal que faz com que o gênero masculino seja mais susceptível a infecção 

(COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990). 

O fato de um grande número de pessoas acometidas pela LV ter mencionado casos 

anteriores da doença na família, pode indicar que provavelmente estas estavam expostas às 
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mesmas condições de risco. Segundo Moura et al. (2012),  familiares e vizinhos de pacientes 

com história de LV compreendem os grupos de pessoas mais suscetíveis a adquirir a doença, 

uma vez que convivem em condições epidemiológicas semelhantes às do caso relatado. 

Contudo, o fato de nem sempre as pessoas desenvolverem a doença clássica (NASCIMENTO 

et al., 2005), sendo que um grande número pode apresentar uma forma assintomática 

(MOURA et al., 2012), reforça a importância que o diagnóstico da infecção tem assumido nos 

últimos anos (SILVA et al., 2013). Coura-Vital et al. (2013) sugerem que o PCLV adote 

medidas de vigilância ambiental em áreas que tiveram ocorrência de casos de infecção canina 

em anos anteriores, por acreditarem que essas áreas são mais propícias a manterem o ciclo de 

transmissão. 

Em relação à evolução do caso, a maioria evoluiu para a cura (92,31%) e três 

morreram (7,69%). Assim, a taxa de letalidade foi de 7,69%, o que corresponde a um valor 

superior à média nacional que, segundo o Ministério da Saúde, foi de 5,8% para o período de 

2006 a 2009 (BRASIL, 2011). Das pessoas infectadas pela LV que morreram, uma possuía 

coinfecção com HIV. Essa coinfecção vem sendo observada por pesquisadores (SOUZA et 

al., 2012b; BARBOSA et al., 2013b; CARVALHO et al., 2013), e consiste em uma das 

causas de redução de sobrevida dos pacientes com esta doença (OLIVEIRA et al., 2010; 

SOUSA-GOMES et al., 2011; ALBUQUERQUE et al., 2014). 

O município de Araçuaí apresentou um padrão urbanizado de ocorrência da LV, 

diferentemente do observado quando se analisava o padrão da doença para os 33 municípios 

que compõem SRSD. Entretanto, é oportuno realçar que a maioria dos locais onde ocorreram 

os casos no município de Araçuaí corresponde a áreas submetidas à ocupação rápida e sem 

infra-estrutura sanitária adequada, com características semelhantes àquelas de ambientes 

rurais. Resultado semelhante foi constatado por Cerbino Neto, Werneck e Costa (2009), em 

Teresina no estado do Piauí, estes apontaram que os bairros com maior cobertura vegetal e 

sem infra-estrutura sanitária adequada são mais propícios à ocorrência da doença. 

Borges (2011) e Prado et al. (2011) realizaram análises espaciais para o estudo da 

distribuição da LV em Montes Claros, Minas Gerais, observando que as áreas de elevado 

risco de transmissão são caracterizadas por condições socioeconômicas e sanitárias precárias.  

A distribuição espacial dos casos humanos de LV na área urbana do município de 

Araçuaí exibiu um padrão agregado, com agrupamentos estatisticamente significativos a 

distâncias maiores de 350 metros. A análise exploratória por meio do estimador de Kernel 

apontou que a doença ocorre principalmente na área central do município. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Vieira et al. (2014) ao realizarem uma análise espacial e 
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temporal da LV na cidade de Birigui, São Paulo. Estes observaram que a doença se 

encontrava em todos os setores censitários do município, mas se concentrava na área central 

deste (VIEIRA et al., 2014). 

Os clusters observados no presente estudo merecem atenção, uma vez que se há casos 

concentrados em determinados lugares da cidade, significa que provavelmente nestas áreas há 

a presença de vetores e reservatórios infectados pela L. infantum (= L. chagasi), bem como as 

condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento de vetores. Desta forma, faz-se 

necessária uma maior concentração de ações de controle para a LV nestes aglomerados, na 

tentativa de conter a expansão da doença neste município. 

            A distribuição espacial dos casos da infecção canina na área urbana do município de 

Araçuaí exibiu um padrão agregado, com agrupamentos estatisticamente significativos a 

distâncias maiores de 75 metros. A análise exploratória por meio do estimador de Kernel 

apontou para maior ocorrência de casos na área central da cidade. 

Pôde-se observar que as áreas onde ocorreram casos de LV humana no ano de 2013 

coincide com as áreas com a presença da infecção canina, diferentemente do observado por 

Maia et al. (2014) na cidade de Petrolina, Pernambuco. Resultados semelhantes aos do 

presente estudo foram encontrados por Margonari et al. (2006) na cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais. A sobreposição encontrada entre as áreas de ocorrência da infecção humana e 

canina evidencia que os cães têm um papel importante na manutenção  da ocorrência da 

infecção neste município. 

Ações de prevenção da infecção canina no muncípio de Araçuaí é premente, pois nota-

se que por mais que a maior parte dos casos da infecção canina estão concentrados na área 

central deste, há  presença de casos caninos em praticamente todos os setores censitários do 

município. 

Não foi observada relação entre o NDVI e as áreas de maior ocorrência da LV 

humana. Paulan et al. (2012), ao analizarem o  padrão de distribuição espacial da LV canina 

na área urbana de Ilha Solteira, estado de São Paulo, encontraram resultados semelhantes. 

Esse resultado, associado ao grande número de crianças acometidas pela LV na área urbana 

do município de Araçuaí reforça a hipótese de urbanização da LV neste, com a presença e 

adaptação do L. longipalpis na área urbana da cidade. 

Saraiva et al. (2011), ao estudarem a distribuição da LV humana e canina no 

município de Belo Horizonte, Minas Gerais, também não observaram correlações 

significativas entre os aspectos biogeográficos e a incidência de LV humana e canina ou a 

ocorrência de flebotomíneos. Entretanto, observaram que a maioria dos peridomicílios 
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estudados apresentava condições higiênicas inadequadas, favoráveis ao desenvolvimento dos 

vetores. 

Esses achados reforçam a importância das análises da distribuição espacial da LV nos 

municípios, na tentativa de monitorar os locais de ocorrência verificando quais fatores estão 

determinando ou contribuindo para a presença da doença, na busca de conter a expansão deste 

agravo.  

 

6.2.1 Análise socioambiental da Leishmaniose Visceral no município de 

Araçuaí 

 

As condições socioeconômicas, ambientais e determinados hábitos de vida têm sido 

abordados como fatores significativos na epidemiologia da LV em áreas endêmicas (BIGELI; 

OLIVEIRA JUNIOR; TELES, 2012). Marcelino (2007) ponderou que a associação da LV a 

condições socioeconômicas é uma questão que precisa ser melhor explorada, dependendo 

inclusive, da realidade de cada município, haja vista que grupos populacionais de 

características socioeconômicas semelhantes podem possuir perfis epidemiológicos 

diversificados pelo fato de se localizarem em lugares diferentes.  

Almeida, Medronho e Werneck (2011) asseguraram que o conhecimento das 

condições que constituem fatores de riscos para a LV em determinadas áreas podem servir de 

subsídio para a concentração de intervenções locais que podem favorecer a sustentabilidade 

das medidas de controle. Desta forma, a investigação dos aspectos sociais e ambientais 

relacionados com a LV em cada localidade endêmica é indispensável para conhecer com 

segurança qual é o papel de cada fator de risco na manutenção da infecção (ALMEIDA; 

WERNECK; RESENDES, 2014). 

A análise socioambiental do presente estudo revelou que a maioria dos casos de LV na 

cidade de Araçuaí se localiza nos bairros caracterizados por populações aglomeradas, que 

vivem em condições de moradia precárias e com presença marcante de animais domésticos. 

Dados semelhantes foram apontados por Barata et al. (2011b) na cidade de Porteirinha, Minas 

Gerais.  

Quanto à estrutura das casas, a maioria possuía piso de cimento, paredes de alvenaria 

com reboco e água encanada. Contudo, havia casas onde não existia água encanada. 

Nascimento et al. (2005), ao realizarem uma análise do perfil sócio-habitacional 

demonstraram que o tipo de abastecimento de água consiste em um fator de risco para a 
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ocorrência da LV, uma vez que em sua pesquisa apenas 2,5% da população possuía água 

encanada, o que sugeriu que a maior parte se deslocava para promover o abastecimento da 

água, fato que as expunha mais facilmente ao vetor. 

A principal forma de armazenagem de água em casa foi em caixa d`água coberta, 

contudo havia pessoas que armazenavam esta em caixas d`água descobertas, em cisternas e 

em vasilhas. Urge destacar que a forma de armazenagem da água em si não é um fator de 

risco para a ocorrência da LV, mas o fato de algumas pessoas não terem água encanada, 

armazenarem esta em cisternas, caixas d`agua ou em vasilhas no ambiente externo de suas 

residências, associado a presença de lixo, aumenta o risco de ocorrência da infecção 

(MENDES; LOPES; TOYOSHIMA, 2011). Esse aumento ocorre porque essas condições 

tornam os terrenos mais úmidos, propiciando um ambiente favorável à reprodução de 

flebotomíneos. 

Silva et al. (2012) ao estudarem a doença em Teresina, Piauí, verificaram que a 

presença de um sistema de esgoto inadequado pode aumentar o risco de ocorrência da LV 

canina. No presente estudo, grande parte dos domicílios em que houve casos da infecção tinha 

como principal forma de destino de água e dejetos a fossa. Visto que parte destas fossas se 

encontravam descobertas, este pode ter sido um fator que contribuiu para a ocorrência da 

doença no município, pois segundo Cerbino Neto, Werneck e Costa (2009) fossas descobertas 

consistem em um sistema de esgoto inadequado, podendo favorecer a proliferação de vetores, 

bem como reservatórios no peridomicílio. 

Silva (2013) apontou que a presença de árvores frutíferas nas proximidades das 

residências torna tais áreas mais vulneráveis à ocorrência da LV. No presente estudo pôde-se 

verificar, na maioria das residências, a presença de jardim ou quintal, com arbustos e muitas 

árvores frutíferas. A presença marcante de árvores frutíferas proporciona condições propícias 

para a reprodução e desenvolvimento dos flebotomíneos, devido à formação de áreas 

sombreadas, com solo úmido e com matéria orgânica. Entretanto, é necessário considerar que 

a maioria dos moradores afirmou realizar a limpeza desses locais uma vez por semana ou 

diariamente.  

Embora não tenha observada relação entre o NDVI e a ocorrência da LV neste 

município, a presença de mata ou de muita vegetação nas proximidades dos domicílios 

também pode ter contribuído para a ocorrência da LV neste, haja vista o grande número de 

residências que possuíam árvores próximas e se encontravam próximo de matas. De maneira 

semelhante, Cerbino Neto, Werneck e Costa (2009) verificaram associação entre áreas com 

cobertura vegetal e maior ocorrência de casos humanos de LV. Também Bigeli, Oliveira 
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Júnior e Teles (2012) no município de Palmas, Tocantins, e Barbosa et al. (2010), em São 

Luís, Maranhão, averiguaram essa associação para a LV canina. 

O NDVI é um índice que mede o teor de biomassa verde, ou seja, os lugares em que 

esse índice é alto correspondem às áreas mais conservadas. A disparidade observada entre os 

valores do NDVI e a presença de vegetação e mata nas proximidades dos domicílios 

certamente ocorreu porque nas áreas com altos valores do NDVI, os vetores têm mais chance 

de encontrar reservatórios silvestres para se alimentar. Neste sentido, a LV tem sido associada 

a áreas em processo de urbanização, áreas que ainda apresentam vegetação, porém não 

significativa quando medida pelo NDVI e os vetores procuram outras fontes alimentares e, 

quando infectados, transmitem a L. infantum (= L. chagasi). 

A falta de coleta de lixo e a presença de lixo não enterrado ou depositado fora de casa 

têm sido considerados como fatores de risco para a ocorrência da LV (BORGES, 2006). No 

presente estudo, 30,77% das pessoas disseram que não há coleta de lixo próximo às suas 

residências, sendo o destino da maioria destes, predominantemente, terrenos baldios. Almeida 

et al. (2012) em Cuiabá, Mato Grosso, e Bigeli, Oliveira Junior e Teles (2012) em Palmas, 

Tocantins, verificaram que a falta de coleta de lixo representou um fator de risco para a 

ocorrência da LV canina.  

Estudos sinalizam a importância do cão como fator de risco para a LV humana 

(NOGUEIRA et al., 2009; GARCEZ et al., 2010), o que é reforçado por evidências de que a 

infecção nesses animais precede a humana (LOPES et al., 2010; FERREIRA; MELO; 

GONTIJO, 2012). No presente estudo, em 82,05% dos domicílios havia a presença de cães, 

sendo que em 50% destes, os moradores afirmaram não ter sido realizado o teste para detectar 

a infecção canina. Este resultado alerta para a necessidade de melhorias na vigilância sobre 

essas áreas, uma vez que houve casos de LV em anos anteriores, podendo assim, consistir em 

áreas de risco. Nascimento et al. (2005) acreditam que somente a presença do cão no 

domicílio e no peridomicílio não é um fator de risco para a infecção por L. infantum (= L. 

chagasi) tão significante quanto a presença do vetor. Silva et al. (2012) observaram que 

residências com história de pelo menos um cão recolhido pelo programa de controle da LV 

nos últimos 12 meses apresentaram chances cinco vezes mais alta de terem cães infectados 

em comparação com residências sem história de cães removidos no período, sugerindo que a 

estratégia de eliminação de cães infectados não é eficaz na interrupção da transmissão. 

Autores têm demonstrado que medidas isoladas de eliminação de cães, não têm sido 

suficientes para reduzir a incidência da LV (BOUZID; HOOPER; HUNTER, 2013). E que a 

substituição de cães eliminados por filhotes suscetíveis podem impactar negativamente na 
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eficácia desta medida de controle (NUNES et al. 2009). Contudo, quando a eliminação dos 

cães é empregada associada a outras medidas preconizadas pelo PCLV (tratamento dos casos 

humanos e controle vetorial), demonstram maior eficiência (BARATA et al., 2011b).  

Segundo Jeraldo et  al., (2012) e Costa et al. (2013), a presença de animais e a 

manutenção de seus abrigos no ambiente peridomiciliar são fatores associados com a presença 

de flebotomíneos e com a ocorrência da LV. Bigeli, Oliveira Junior e Teles (2012) 

observaram que a presença de aves representa um fator de risco para a infecção por L. 

infantum (= L. chagasi). No presente estudo, pôde-se observar que a presença de cães 

associada à existência de outros animais no peridomicílio, como gatos e aves, provavelmente 

implicam na dinâmica de ocorrência da LV no município de Araçuaí. Essas associações se 

dão possivelmente pelo fato de que os flebotomíneos encontram condições ideais para se 

reproduzirem próximo a galinheiros, chiqueiros, canil e outros abrigos (FEITOSA; 

CASTELLON, 2009).  

Também vale ressaltar que outros animais tanto domesticos como silvestes podem 

funcionar como reservatórios para o parasita, contribuindo com sua manutenção 

(QUINNELL; COURTENAY, 2009; SILVA et al., 2011). Os gatos têm sido alvo de 

pesquisas, pois há evidências de que estes, quando infectados por L. infantum (= L. chagasi), 

são capazes de infectar o vetor e que as residências com cães e gatos são mais propícias a 

terem cães infectados por L. infantum (= L. chagasi) do que residências com presença de cães 

e ausência de gatos (SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2012). Entretanto, mais estudos são 

necessários para saber o real papel destes felinos na epidemiologia da LV. 

Costa (2011b) verificou que a criação de aves ao redor das moradias pode atuar como 

barreira zooprofilática para a infecção por L. infantum (= L. chagasi), por diminuir a 

população de flebotomíneos no interior das residências e elevar a quantidade no interior dos 

galinheiros. 

Nascimento et al. (2005)  verificaram que a utilização de inseticida, em um intervalo 

de seis meses, confere proteção contra a LV, ao passo que Silva et al. (2012) observaram que 

o uso de inseticidas nos últimos 12 meses não mostrou associação significativa para a 

proteção da infecção canina. No presente estudo, sete das 39 residências foram borrifadas nos 

últimos seis meses. Desta forma, tendo em vista os achados acima, as 32 residências que não 

foram borrifadas nos últimos seis meses podem estar susceptíveis à presença de vetores da L. 

infantum (= L. chagasi), o que favorece a ocorrência da infecção nestes locais, haja vista que 

em anos anteriores houve casos de LV nestas. Urge ponderar que estas residências podem não 

terem sido borrifadas por não ter ocorrido casos da doença nos últimos seis meses ou por não 
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haver evidências da presença do vetor nestes locais. Entretanto, visto que o levantamento 

entomológico é realizado atualmente no município pelas equipes da SESMG e por tratar-se de 

uma área de transmissão intensa, é aconselhável que se reforce a vigilância entomológica, 

especialmente nas áreas de maior ocorrência da doença. 

Lima et al. (2010) asseguraram que o nível de escolaridade exerce influência na 

qualidade de vida e promoção da saúde, por aumentar a chance de mais acesso às 

informações. Nesse sentido, estudos apontam que fatores socioeconômicos, como a baixa 

escolaridade e a baixa renda, estão associadas com a ocorrência da LV humana (ALMEIDA; 

MEDRONHO; WERNECK, 2011; ARAÚJO et al., 2013). Contudo, com a expansão da LV 

nas áreas urbanas, pessoas e animais pertencentes às classes médias e altas também tem sido 

infectadas, embora em menor proporção (ALMEIDA; MENDONÇA; SOUSA, 2010). No 

presente estudo, a LV acometeu principalmente crianças e a maior parte dos chefes de família 

(responsáveis pelo domicílio) possuía apenas o primeiro grau incompleto. Assim, sugere-se 

que a baixa escolaridade contribuiu para a ocorrência da doença neste município, semelhante 

ao observado por Caldas et al. (2013).  

O conhecimento dos aspectos socioeconômicos e ambientais atrelados à ocorrência da 

LV é extremamente importante para o estabelecimento de medidas de controle adequadas. 

Além disso, outro fator fundamental para o estabelecimento de medidas de prevenção e 

controle é o conhecimento da percepção da população acerca da doença, o que pode contribuir 

para a formulação de medidas de educação em saúde.  

 

6.2.2 Percepções sobre a Leishmaniose Visceral entre pessoas acometidas pela 

doença 

 

Com a análise das falas, emergiram três categorias. Na primeira categoria, “Visão 

sobre a doença”, identificou-se nos depoimentos, os núcleos de sentidos referentes às formas 

de infecção e às lesões externas. 

Em relação à forma de infecção, na análise das falas dos entrevistados, pôde-se 

averiguar que a maioria destes associou a transmissão a “um mosquito”, sendo que alguns 

ainda mencionaram o envolvimento do cachorro, assim como, da raposa. Como o 

flebotomíneo é conhecido popularmente como “mosquito palha”, “birigui” ou “cangalhinha”, 

é compreensível que eles tenham feito referência ao flebotomíneo como um mosquito.  
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França, Margonari e Schall (2011) mencionam que em alguns livros didáticos o vetor 

das leishmanioses é referido como sendo um mosquito. Para estas autoras esta falha pode 

implicar em ações erradas com relação à prevenção da doença, uma vez que os mosquitos 

precisam de água para se reproduzir, ao passo que os flebotomíneos se reproduzem em 

matéria orgânica em decomposição. 

  Por meio das associações, foi possível perceber que algumas pessoas, mesmo tendo 

vivenciado a doença, demonstraram que não compreendiam como elas de fato se infectaram, 

como observado pelas falas “brincar com cachorro” e “até pelo ar”. Uma possível justificativa 

para essa percepção é o fato de que a forma como a informação é transmitida as pessoas nem 

sempre é apropriada para o entendimento, como se pôde verificar em uma das falas na qual o 

entrevistado disse que o médico explicou que ele se contaminou por meio de um mosquito 

que passeou em uma ferida. Dados semelhantes foram encontrados por Andrade et al. (2010) 

ao realizarem um levantamento do conhecimento da população no município de Ribeirão das 

Neves, Minas Gerais, sobre a LV. Estes autores observaram que há uma carência de 

informações corretas entre a população, principalmente no que diz respeito à conceituação, 

transmissão, sinais e sintomas da LV.  

Andrade et al. (2010) sinalizaram a necessidade de processos participativos de 

construção da informação sobre a doença e indicaram que os ACE, por terem contato direto e 

contínuo com a população, podem e devem protagonizar esses processos.  

Duas pessoas associaram a LV com a raposa, o que demonstra compreensão de 

elementos do seu ciclo de transmissão, principalmente nas áreas rurais, onde estes animais são 

considerados como reservatório das Leishmania spp. Além de associarem a raposa como 

componente do ciclo de ocorrência da LV, estas pessoas demonstraram ainda saber que um 

inseto, referido como “mosquito”, está envolvido na transmissão. Mesmo não dominando 

corretamente os fatores determinantes da ocorrência da LV, as pessoas demonstram conhecer 

elementos do ciclo biológico da L. infantum (= L. chagasi). 

Algumas pessoas fizeram associação da doença a uma primeira lesão na pele 

provocada por perfurações com objetos (madeira) ou a feridas externas que caracterizam 

outro tipo de doença, podendo até ser a LTA, haja vista que Araçuaí é uma área endêmica 

para este agravo. Por meio da fala de um dos participantes que se referiram a feridas externas, 

pôde-se inferir que houve uma associação com a forma tegumentar, podendo se verificar que 

na percepção dele a LTA e a LV correspondem a uma única entidade mórbida, que, 

entretanto, se manifesta de formas diferentes. Pode-se associar ainda a hipótese de que eles 
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associaram a infecção com lesões que favoreceram a contaminação, servindo a ferida de porta 

de entrada para a “doença” por meio do mosquito.  

No que se refere à segunda categoria, “Descoberta da doença”, identificaram-se nos 

depoimentos, núcleos de sentidos referentes à dificuldade em detectar a doença, bem como 

núcleos de sentidos referentes ao alívio e sofrimento que as pessoas manifestaram na época 

em que descobriram a doença. 

A dificuldade de chegar rapidamente ao diagnóstico da doença pode acarretar em 

sofrimento e até na morte do paciente. A dificuldade advém do fato de que os sinais e 

sintomas iniciais da LV são muito inespecíficos.  Sangenis et al. (2014) apresentaram relato 

de um paciente com perfil clínico característico de LV que, no entanto, enfrentou dificuldades 

para obter o diagnóstico, sendo que este passou por duas internações em hospitais diferentes e 

só obteve o diagnóstico correto após onze meses do início dos sintomas. Leite e Araújo 

(2013) apontaram que a demora no diagnóstico e tratamento dos pacientes com LV tem sido 

identificada como fator de risco para morte. Neste contexto, Oliveira et al. (2010) assinalaram 

a necessidade de capacitação profissional para o reconhecimento precoce da doença.  

Luz et al. (2009) elucidaram a importância das capacitações dos profissionais da área 

de saúde para o diagnóstico precoce da LV. Estes pesquisadores desenvolveram um modelo 

de intervenção com foco na organização dos serviços de saúde de alguns municípios, 

contemplando a capacitação dos profissionais da área de saúde durante três anos. Essas ações 

obtiveram bons resultados, verificando que os municípios que participaram efetivamente das 

atividades tiveram uma redução na taxa de letalidade da LV. 

Os dados levantados mostraram que a maioria dos entrevistados sofreu muito com a 

doença. O sofrimento foi manifestado por meio das expressões em que os entrevistados 

demonstram frustração devido à incapacidade de realização de simples tarefas como comer, 

beber e andar. No contexto de “Descoberta da doença”, é verificado também um sentimento 

de alívio, relacionado ao diagnóstico e tratamento da doença. Este sentimento indica que, 

provavelmente, este paciente estava sofrendo pela incerteza a respeito da doença que o 

acometia. 

No que se refere à terceira categoria, “A doença”, identificaram-se nos depoimentos, 

núcleos de sentidos referentes ao tratamento e aos sintomas clínicos que as pessoas 

acometidas manifestaram. 

Algumas pessoas enfatizaram que o tratamento foi demorado, sendo que um dos 

participantes destacou que tomou 178 injeções, tendo uma duração de tratamento de dois anos 

e seis meses. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) recomenda que o tratamento dure entre 
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20 a 40 dias e, em casos de recidivas seja instituído um segundo tratamento por no máximo 40 

dias. Entretanto, Pelissari et al. (2011) afirmaram que a duração do tratamento depende da 

forma clínica, sendo que em alguns casos, os pacientes só evoluem para cura após a tentativa 

de vários esquemas terapêuticos. 

Visto que as drogas utilizadas no tratamento são tóxicas (PELISSARI et al., 2011), 

Oliveira et al. (2010) destacaram a necessidade de profissionais capacitados para o 

monitoramento clínico e laboratorial do tratamento a fim de identificar precocemente 

possíveis complicações, bem como a necessidade do desenvolvimento de novas drogas com 

baixa toxicidade, a fim de reduzir a mortalidade relacionada à medicação. 

Além de acometer as regiões mais carentes, o fato de estar doente acaba aumenta a 

pobreza em alguns locais, desencadeando um ciclo vicioso de doença e pobreza (ALVAR; 

YACTAYO; BERN, 2006). Essa conjuntura foi observada no presente estudo, visto que dois 

pacientes relataram terem um impacto econômico durante a realização do tratamento, sendo 

que um relatou dificuldades financeiras para o transporte e o outro para a realização dos 

exames. Somado a isso, a doença também levou a uma incapacidade física dos acometidos, 

que manifestaram dificuldades para a realização de suas atividades cotidianas, incluindo 

atividades laborais. Dificuldades semelhantes foram observadas por Silva (2013) ao 

estudarem os fatores determinantes para a doença em Araguaiana, no estado de Tocantins.  

A maioria dos entrevistados descreveu os sintomas clínicos que estes manifestaram 

durante a doença, sendo os mais frequentes: febre, emagrecimento, crescimento da barriga e 

do estômago, vômito e sensação de fraqueza. Esses sintomas corroboram os achados da 

literatura (OLIVEIRA et al., 2010; GÓES; MELO; JERALDO, 2012) e reforçam o perfil do 

quadro clínico típico da LV. 

Visto que os resultados apontaram que o perfil clínico apresentado pelos pacientes 

com LV é bem característico e ainda que estes pacientes residem em uma área endêmica, 

sinaliza-se a necessidade de realização de capacitações dos profissionais de saúde local para 

que a detecção da doença ocorra de maneira mais rápida. 

 

6.2.3 O serviço de controle e vigilância da Leishmaniose Visceral sob a ótica 

do responsável pela Vigilância Ambiental do município de Araçuaí-MG 

 

O responsável pela Vigilância Ambiental de Araçuaí, natural desta cidade, trabalhava 

com um vínculo de contrato temporário na prefeitura na ocasião da coleta de dados. Por meio 
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de suas descrições, é perceptível, que este muito se empenha para o controle da LV em 

Araçuaí.  

O PCLV iniciou-se no município de Araçuaí no ano 2002, e, desde então, segundo o 

responsável pela Vigilância Ambiental, o município emprega as seguintes estratégias para o 

controle: intervenção imediata na ocorrência de caso humano, com suporte e apoio para o 

tratamento do paciente; realização de inquérito canino; borrifação das residências; ações 

educativas e de manejo ambiental, bem como eliminação de cães com exames positivos para a 

doença. Essas ações estão de acordo com o que foi proposto pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) recomenda que em áreas com ocorrência de 

transmissão intensa, todo caso humano com febre e esplenomegalia seja considerado suspeito, 

sendo que esses casos devem ser notificados e investigados. Por meio dos relatos do 

responsável pela Vigilância Ambiental, torna-se evidente que os profissionais de saúde do 

município de Araçuaí observam uma série de sintomas para se considerar um caso como 

suspeito, sendo relatados os seguintes sintomas: febre alta e contínua, emagrecimento, perda 

de apetite, tosse, desânimo e crescimento da barriga. O setor de epidemiologia é responsável 

por confirmar os casos suspeitos por meio da realização do teste rápido no laboratório de 

referência da Policlínica e, quando um caso é confirmado, inicia-se o tratamento. 

Leite e Araújo (2013) apontaram a necessidade de trabalhar, sobretudo as recusas de 

tratamento e de realizar a busca ativa dos eventuais casos de abandono, pois o abandono do 

tratamento aumenta a chance do paciente evoluir ao óbito. O município de Araçuaí já trabalha 

neste sentido, sendo relatado que caso o paciente desista do tratamento, é realizada a busca 

ativa e imediata do mesmo para fazer o acompanhamento, monitoramento e se necessário, 

internação hospitalar. 

O responsável pela Vigilância Ambiental no município de Araçuaí relatou que mesmo 

após o tratamento, os pacientes são acompanhados durante 12 meses. Este acompanhamento é 

realizado por meio de visitas periódicas e, caso o paciente apresente algum sintoma sugestivo 

de recidiva, é programado um retorno para avaliação médica deste paciente. Esta conduta está 

em acordo ao que é recomendado no Manual de Controle da LV (BRASIL, 2014). 

Segundo o responsável pela Vigilância Ambiental, são realizados inquéritos caninos 

nos setores onde houve ocorrência de casos humanos e também inquéritos anuais. Entretanto, 

a quantidade de testes fornecidos ao município não é suficiente para atender à demanda. Essa 

situação é além de incoerente, uma vez que é de responsabilidade do próprio município o 

levantamento da demanda de testes para o diagnóstico da infecção, preocupante, pois coloca o 
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município em risco, tendo em vista que muitos cães não apresentam sintomas 

(MARCONDES; ROSSI, 2013) e sem a realização dos exames não é possível identificar os 

cães infectados assintomáticos, o que implica em manutenção de possíveis reservatórios no 

município. 

A situação se torna ainda mais grave devido ao fato de que o município não dispõe de 

local de abrigo para cães errantes, o que impossibilita a retirada destes animais das ruas. O 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) ressalta a importância da rotina de captura de cães 

errantes, pois estes são fonte disseminadora de doenças de importância médico-sanitárias 

como a LV, e aponta que esta deve ser realizada pelos municípios rotineiramente de acordo 

com as normas estabelecidas no código sanitário. Entretanto, é oportuno expor que, segundo o 

responsável pela Vigilância Ambiental, existe um projeto para a construção de um canil no 

município. 

No período de 2007 a 2012, o diagnóstico da infecção canina era realizado por meio 

da RIFI, ao passo que atualmente utiliza-se o DPP® e como confirmatório o ELISA. Segundo 

Castro-Júnior et al. (2014), o DPP® pode ser considerado como um método satisfatório para o 

diagnóstico da LV canina em cidades de médio e grande porte, devido aos bons resultados 

encontrados por estes autores, além da facilidade de execução. Entretanto, a combinação da 

realização do DPP® como teste de triagem e o ELISA como confirmatório pode levar a perda 

de cães infectados, pois cães positivos no DPP® podem ser negativos no ELISA e vice-versa 

(BRAND, 2014). Sabe-se que o método parasitológico é o melhor método laboratorial para o 

diagnóstico da LV, mas este é inviável para a realização de inquéritos caninos, pois além ser 

um método invasivo, requer profissionais capacitados para a realização do serviço (COSTA-

VAL; MELO, 2012).  

Em relação ao vetor, foi relatado que não são realizadas coletas entomológicas. De 

acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) é de responsabilidade das SES o 

acompanhamento e, ou execução das ações de investigação entomológica, bem como 

avaliação do controle químico. As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) podem colaborar 

com a SES ou realizar integralmente as ações de vigilância entomológica, desde que tenham 

um serviço de entomologia organizado, o que não é encontrado no município de Araçuaí. 

Entretanto, o Ministério da Saúde recomenda que em áreas de transmissão intensa se execute 

ações de vigilância entomológica, por reconhecer a importância do conhecimento da presença 

e dispersão da população de flebotomíneos para o melhor direcionamento das ações de 

controle, pois o conhecimento das espécies de flebotomíneos presentes no município 

determina o esquema e a área a ser borrifada, pois, as espécies possuem comportamentos 
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diferentes (BRASIL, 2014). Além disso, recomenda a realização de dois ciclos de borrifação, 

sendo o primeiro ao final do período chuvoso e o segundo após três a quatro meses, de acordo 

com a curva de sazonalidade do vetor (BRASIL, 2014). 

A dificuldade que a Vigilância Ambiental enfrenta em relação à limpeza urbana em 

locais de difícil acesso é um problema que necessita ser resolvido, pois, o lixo gera matéria 

orgânica que consequentemente cria um ambiente propício para o desenvolvimento dos 

flebotomíneos. Bigeli, Oliveira Júnior e Teles (2012) reforçaram a importância de se resolver 

esta questão do lixo ao apresentarem em seus trabalhos que os lugares em que a coleta de lixo 

foi pouco abrangente foram os mais suscetíveis para a ocorrência da LV canina.  

Silva (2013), em sua tese de doutoramento, ressaltou a importância e necessidade de 

maiores investimentos em cursos regulares para capacitação e disponibilização de 

equipamentos de proteção individual para assegurar a saúde dos profissionais, uma vez que os 

mesmos lidam com produtos que podem afetar a saúde destes, além de seus trabalhos 

demandarem a exposição destes aos vetores transmissores de doenças.  

O responsável pela Vigilância Ambiental relatou que a equipe que trabalha no controle 

da LV recebe treinamento e capacitação temporalmente, entretanto, os ACE afirmaram que 

receberam treinamento somente nos anos de 2006 e 2007. Como Araçuaí é um município com 

alta transmissão da LV, é premente o investimento em cursos de treinamento e educação 

permanente para os ACE por vários fatores. Primeiramente, porque parte do trabalho que eles 

desenvolvem, o controle químico e a contenção dos animais para a realização do diagnóstico, 

os expõe a condições de riscos à saúde. Se estes estiverem conscientes e bem treinados para a 

realização do serviço, podem minimizar os riscos.  A realização dos exames é outra questão 

importante, uma vez que os ACE necessitam estarem treinados para a realização do serviço, 

pois, se não souberem coletar as amostras de sangue e realizarem os exames, irá implicar em 

resultados insatisfatórios. O trabalho dos ACE é de extrema significância para o controle da 

doença, estes lidam diretamente com a população, estando conscientes dos fatores 

determinantes da ocorrência da infecção, podem realizar um trabalho de vigilância nas 

residências, analisando se há condições propícias para a ocorrência da infecção e propondo 

manejo ambiental. Podem ainda orientar a população para uma guarda responsável dos seus 

animais e realizar a conscientização da população para a prevenção da doença no município.  

França, Margonari e Schall (2011) acreditam que a educação em saúde é uma 

estratégia indispensável para o processo de prevenção e controle das doenças endêmicas. 

Entretanto, para que esta estratégia seja eficaz é imprescindível que esta seja coerente, 
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fundamentada em conhecimentos científicos, adequada ao contexto da população e que ocorra 

de modo participativo, incluindo todos os segmentos da comunidade.  

Além de palestras e divulgação de informações por meio de som móvel e rádio, o 

responsável pela Vigilância Ambiental relatou que distribuem panfletos e cartazes para educar 

a população no combate a LV no município. No que diz respeito à distribuição de panfletos e 

cartazes é indispensável que haja uma avaliação destes antes de utilizá-los, pois França (2011) 

assegurou que a maioria dos materiais informativos e educativos em saúde no Brasil são 

inadequados.  Geralmente estes apresentam erros nas informações, desconsideram o público 

alvo ao qual se destinam, o conhecimento prévio deste, seu contexto e experiência de vida. 

Essas falhas requerem resolução, pois, se os materiais não são adequados para o público, 

provavelmente, terão pouco potencial para promover a conscientização e o empoderamento da 

população. 

O responsável pela Vigilância Ambiental de Araçuaí ressaltou que a população está 

mais consciente da gravidade da doença e que isto tem ocasionado maior participação. 

Contudo, durante a realização das visitas para a análise socioambiental das residências que 

tiveram pessoas infectadas, verificou-se na maioria, estrutura peridomiciliar favorável à 

ocorrência da infecção, como presença de matéria orgânica, animais, dentre estes cães, aves e 

gatos, dentre outros fatores que podem contribuir para a ocorrência da doença. Ou seja, é 

necessário que se reforce o serviço de educação em saúde no município, pois, até mesmo 

pessoas que tiveram a LV continuam convivendo em condições inadequadas. 

O responsável pela Vigilância Ambiental afirmou que o serviço não está enfrentando 

dificuldades em relação à recusa para realizar inquérito canino, nem quanto à eutanásia. 

Entretanto, mediante as visitas às residências que tiveram casos de LV humana no período 

analisado, pôde-se constar que em 50% destas que possuíam cães, os moradores não tiveram 

acesso ao diagnóstico canino dos seus cães. 

Tendo em vista a gravidade da LV e que o município de Araçuaí é uma área de 

transmissão intensa, há necessidade de estruturação de serviço de controle da LV neste. A 

realização de planejamento para o levantamento da demanda de kits de diagnóstico da LV 

para que não os falte durante a realização dos inquéritos é premente. Além disso, é 

fundamental o estabelecimento de condições para a execução de levantamentos 

entomológicos, bem como a capacitação dos ACE para a realização dos seus serviços. 
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6.2.4 O serviço de controle e vigilância da Leishmaniose Visceral sob a ótica 

dos Agentes de Combate a Endemias 

 

Segundo Freitas et al. (2010), o êxito do PCLV depende substancialmente do trabalho 

diário dos ACE. Contudo, Luz et al. (2009) levantam uma preocupação em relação à natureza 

do vínculo de trabalho destes profissionais, que é geral no sistema de saúde brasileiro, onde há 

alta rotatividade de profissionais em grupos com contratos temporários. Essa rotatividade foi 

verificada no município de Araçuaí, uma vez que dos cinco ACE, três eram contratados, 

sendo que dois destes estão trabalhando a menos de dois anos no serviço, o que se torna 

preocupante para o bom andamento do PCLV. 

Tendo em vista a relevância da formação profissional e dos treinamentos para uma 

educação continuada destes agentes, buscaram-se dados de quando estes foram treinados, e 

pôde-se constatar que todos os ACE foram treinados por agentes da FUNASA, no período de 

2006 a 2007. Haja vista que no decorrer dos últimos anos houve mudanças em algumas 

recomendações do PCLV, como por exemplo, o tipo de exame realizado para o diagnóstico da 

infecção canina, alerta-se para a necessidade de capacitações. Segundo Silva (2013), essa 

necessidade de maiores investimentos em cursos regulares de capacitação para os ACE advém 

também do fato de que, como estes profissionais trabalham na ponta do serviço, o bom 

desempenho é imprescindível para o controle da doença. 

Diferentemente de alguns municípios que possuem uma carência de infra-estrutura e 

materiais para o desenvolvimento das atividades de controle da LV (SILVA, 2013), todos os 

ACE de Araçuaí relataram possuírem os equipamentos de proteção individuais recomendados 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), tendo ressaltado que utilizam esses equipamentos 

durante o serviço de borrifação.  

Outro fato importante é a existência de carros e motos para o deslocamento no 

município, o que permite que o serviço dos ACE seja realizado de forma mais rápida, 

contribuindo para otimizar o controle da LV. 

Os ACE estão entre os principais responsáveis pelas medidas de controle da LV. 

Assim, ao investigar sobre quais medidas eles realizam, todos relataram realizarem o 

inquérito canino, sendo que três desses ainda disseram que executam a eutanásia dos cães 

soropositivos. Não há dúvidas quanto à necessidade e relevância da realização dos inquéritos 

caninos, mas quanto à eutanásia dos cães sorologicamente positivos, há discussões em relação 

à eficácia dessa medida para o controle da LV (CORÔA; BICALHO, 2013).  
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Um dos principais questionamentos é a confiabilidade dos testes sorológicos 

realizados, uma vez que estes apresentam muitos resultados falsos positivos, podendo 

implicar na morte desnecessária de cães (COSTA, 2011a; SILVA et al., 2011). Nesse sentido, 

Costa (2011a) propôs o abandono dessa medida de controle, justificando que não existem 

evidências de que o abate de cães diminui a ocorrência da LV, respaldando ainda as 

implicações éticas acerca desta medida. 

Segundo Morais (2011), as atividades de controle do reservatório canino podem estar 

inadequadas e seus resultados podem ser pouco eficazes devido a questões inerentes às 

técnicas utilizadas. Também o intervalo de tempo entre a realização da coleta e a eutanásia do 

cão reagente, é apontado como um dos fatores que interferem na obtenção de melhores 

resultados no controle do reservatório (MORAIS et al., 2012). 

Três ACE relataram também utilizarem como medida de controle o manejo ambiental. 

O PCLV considera de suma importância a realização de alterações ambientais que dificultem 

o estabelecimento do vetor na área. Entretanto, o resultado dessa medida depende não só das 

ações do poder público, como também da mudança de comportamento da população, o que é 

previsto a médio e longo prazo (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, Matos et al. (2012) e Belo et al. (2013) acreditam que programas de 

conscientização da população sobre posse responsável de animais e controle das principais 

zoonoses em áreas endêmicas são de suma importância para a diminuição do risco de 

disseminação de infecções parasitárias como a LV. Freitas et al. (2010) sugerem que 

programas como estes sejam implementados durante a rotina do trabalho dos ACE, visando 

melhorar o conhecimento sobre a doença e a conscientização da população sobre a 

importância de sua participação para o controle da LV. Dos cincos ACE de Araçuaí, três 

relataram desenvolver atividades de educação em saúde dentre as medidas de controle. 

Entretanto, ao serem questionados em relação às atividades de educação em saúde, todos eles 

mencionaram uma ou outra(s) atividade(s), sendo relatadas atividades de panfletagem, 

palestras em escolas e nos bairros, bem como divulgação em rádios. Em relação ao resultado 

dessas atividades, três ACE relataram observarem mudança de comportamento da população 

diante dessas atividades. Entretanto, durante as visitas às residências das pessoas que formam 

infectadas no período avaliado, observou-se que a maioria das pessoas convive em condições 

propícias ao desenvolvimento e a manutenção do flebotomíneo, como, por exemplo, presença 

de folhas e frutas caídas no chão, associado à umidade e a animais como cães, aves e gatos.  

O serviço de conscientização da população para a prevenção da LV é árduo, pois vai 

contra hábitos comuns da população, como manter quintais com árvores frutíferas e deixarem 
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folhas e frutas no solo para enriquecê-lo com nutrientes e ter presença de diversos animais 

como galinhas, cães e gatos nestas condições. Esses hábitos, muitas vezes, têm mais valor 

para a população do que a prevenção da LV, como relatou um ACE (FRAGA; MONTEIRO, 

2014). Motivar a população para a prevenção é um desafio, pois, a orientação e, muitas vezes, 

o manejo ambiental executado pela equipe de saúde, não leva a uma postura permanente de 

conservação do meio e consequente formação de hábitos (REIS; ANDRADE; CUNHA, 

2013). Como Araçuaí é uma área endêmica para a LV, atividades de educação em saúde 

devem ser desenvolvidas juntamente com toda a população, sendo importante que sejam bem 

desenvolvidas e contínuas, no intuito de conscientizar a população a cerca da gravidade da 

doença e da importância que suas práticas de prevenção individuais terão no controle da 

doença.  

O controle vetorial químico é um componente essencial do PCLV, pois, se realizado 

corretamente, é capaz de reduzir, ou até mesmo interromper a transmissão da LV, quando 

associado com outras medidas como o tratamento dos indivíduos infectados e controle dos 

reservatórios. Este deve ser realizado de acordo com as características epidemiológicas e 

entomológicas de cada localidade, sendo recomendado após a investigação entomológica em 

áreas com ocorrência do primeiro caso autóctone de LV humana, e em áreas com transmissão 

moderada e intensa, de acordo com a curva de sazonalidade dos vetores e com as espécies 

presentes nos locais (BRASIL, 2014).  

Todos os ACE relataram a realização do tratamento residual (borrifação) como medida 

de controle para a LV, sendo utilizado como inseticida o alfacipermetrina. Entretanto, pôde-se 

observar que nem todos os ACE tinham conhecimento em relação aos materiais utilizados. 

Neste contexto, é importante se ater quanto à saúde desses profissionais, uma vez que três 

ACE trabalham neste serviço há mais de oito anos, expondo-se a produtos que, segundo Silva 

(2013), podem afetar a saúde desses. Costa et al. (2010) afirmam que é necessário 

investimento em formação profissional dos agentes que atuam nas atividades de controle 

vetorial, principalmente no que se refere às aplicações de inseticidas e ao conhecimento dos 

materiais utilizados durante as atividades (bomba, vazão e pressão do bico). 

Diferentemente do responsável pela Vigilância Ambiental, os ACE não apontaram 

problemas com relação à limpeza urbana, tendo afirmado que esta é realizada com 

regularidade. Durante as visitas nas residências das pessoas que já foram infectadas pela L. 

infantum (= L. chagasi), constatou-se que em 30,77% destas não havia coleta de lixo próximo 

de suas residências. Esta contradição certamente é fruto de um receio por parte dos ACE em 

assinalar dificuldades com relação ao serviço de limpeza urbana do município. 
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Alguns estudos apontam que grande parte da população é acometida pela LV por não 

conhecer os fatores de risco associados à doença (MAIA et al., 2013). A carência de 

conhecimento é refletida nos entraves para o programa de controle da doença, exemplos disso 

são pessoas que se recusam a realizarem a borrifação de seus imóveis (SANTANA-FILHO et 

al., 2012) e pessoas que não entendem o papel da acumulação de matéria orgânica no ciclo da 

doença (MAIA et al., 2013). Por meio dos relatos dos ACE, pôde-se perceber que a 

participação da comunidade de Araçuaí no serviço de prevenção e controle da LV não é 

efetiva, uma vez que eles descreveram que a população só se preocupa quando percebem 

alguma mudança física ou de comportamento dos animais. E mesmo aqueles que 

consideraram a participação como boa, relataram que esta só se preocupa quando acontece 

algum problema, sendo que dois ACE ainda enfatizaram que consideram essa participação um 

desafio para o PCLV. Nesse contexto, pôde-se constatar uma postura imediatista da 

comunidade, que se preocupa quando o problema já está estabelecido. Assim, os resultados do 

presente estudo apontam a necessidade de trabalhos de educação continuada para o controle 

da LV neste município. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 A LV humana foi notificada em 16 dos 33 municípios pertencentes à SRSD entre os 

anos de 2007 a 2012 (Araçuaí, Berilo, Carbonita, Chapada do Norte, Coronel 

Murta, Diamantina, Gouveia, Itamarandiba, José Gonçalves de Minas, Minas 

Novas, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de 

Minas, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa). Nestes, ela acometeu principalmente 

crianças com idade inferior a 10 anos, pessoas do gênero masculino e residentes 

em áreas rurais. Destes municípios, Araçuaí foi o único considerado como área de 

transmissão intensa, Berilo classificado como transmissão moderada e os demais 

como transmissão esporádica. 

 Em relação à infecção canina, 17 dos 33 municípios enviaram amostras de sangue 

para a realização do diagnóstico da infecção, sendo que todos estes tiveram pelo 

menos um cão diagnosticado como infectado (Alvorada de Minas, Araçuaí, Berilo, 

Chapada do Norte, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Diamantina, 

Francisco Badaró, Gouveia, Itamarandiba, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de 

Minas, Minas Novas, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto, Serro e 

Turmalina). 

 Os locais de ocorrência da infecção humana por L. infantum (= L. chagasi) em 

Araçuaí no ano de 2013, em geral, coincidiram com as áreas com presença da 

infecção canina, o que evidencia a importância epidemiológica dos cães na 

manutenção do ciclo de transmissão da L. infantum (= L. chagasi) neste 

município. 

 A análise socioambiental dos ambientes domiciliares das pessoas acometidas pela 

LV no município de Araçuaí revelou um predomínio das seguintes características: 

deficiências em estruturas de saneamento ambiental; presença de jardim ou quintal, 

com arbustos e grande quantidade de árvores frutíferas ao redor do domicílio; 

presença de diferentes animais, entre estes cães e gatos; proximidade com 

ambientes naturais e casas aglomeradas próximas umas das outras, características 

que pode estar contribuindo para a manutenção da LV. Além disso, a baixa 

escolaridade dos responsáveis pelas residências também pode estar contribuindo 
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para a ocorrência da infecção no município, visto que esta acometeu 

principalmente crianças com idade inferior a quatro anos. 

 Por meio das entrevistas com as pessoas que foram acometidas pela LV, foi possível 

perceber um desconhecimento em relação à doença, principalmente no que diz 

respeito às formas de transmissão e aspectos gerais do ciclo biológico das 

Leishmania spp, o que indica a necessidade de intensificação de trabalhos de 

educação em saúde. Além disso, verificou-se que muitos tiveram dificuldade no 

diagnostico da doença e demora no tratamento, o que sinaliza para a necessidade 

de capacitações dos profissionais de saúde local.  

 O município de Araçuaí vem desenvolvendo as ações propostas pelo Ministério da 

Saúde para o PCLV, contudo, há necessidade de melhor estruturação de serviço de 

controle da LV neste. A realização de planejamento para o levantamento da 

demanda de kits de diagnóstico da LV para que não os falte durante a realização 

dos inquéritos é premente. Como se trata de uma área de transmissão intensa o 

estabelecimento de condições para a execução de levantamentos entomológicos e a 

capacitação dos ACE para a realização dos seus serviços é fundamental. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Entre os anos de 2007 a 2012, a LV foi notificada na maioria dos municípios sob a 

jurisdição da SRSD. Há municípios que notificaram a infecção por L. infantum (= L. chagasi) 

em humanos e em cães, há aqueles que apresentaram apenas a infecção em cães ou em 

pessoas e há ainda os que não apresentaram nenhuma notificação da infecção no período 

avaliado. Estes últimos, quando localizados próximos à áreas com transmissão e se houver 

presença de vetores, podem estar vulneráveis a expansão da transmissão da L. infantum (= L. 

chagasi) em seu território. Assim, cabe à SRSD orientar os gestores municipais quanto às 

medidas a serem adotadas  em cada município de acordo com a sua situação epidemiológica. 

A descentralização das ações de Epidemiologia e Controle da LV proporcionou 

autonomia aos municípios e, entretanto, os incumbiu de responsabilidades como o 

planejamento da demanda de materiais e recursos para a realização das atividades de controle, 

bem como a própria execução de tais atividades. E, conforme observado, nem todos os 

municípios possuem profissionais capacitados para a realização dos planejamentos e, nem 

mesmo para a execução das atividades previstas no PCLV, como o manejo ambiental e o 

controle de reservatórios e vetores. Assim, a capacitação dos gestores e ACE que trabalham 

no controle da doença é uma necessidade premente. 

Há anos ocorre a transmissão da L. infantum (= L. chagasi) no município de Araçuaí 

e, nos últimos anos, este se encontra classificado como área de transmissão intensa. Neste 

contexto, é imprescindível a adoção de medidas que visem controlar essa endemia neste 

município. De uma forma geral, as principais necessidades que este apresenta são 

capacitações dos profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros, ACE, responsáveis 

pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental), e a intensificação de trabalhos de educação em 

saúde, vigilância entomológica, controle do reservatório canino e manejo ambiental. 

Conforme apresentado, os fatores socioambientais que contribuem para a ocorrência da LV no 

município de Araçuaí são semelhantes aos descritos por outros autores, demonstrando que, 

apesar do conhecimento prévio na literatura das principais causas, estas persistem ao longo 

dos anos. 

Os resultados desta pesquisa serão entregues aos responsáveis pela Vigilância em 

Saúde da SRSD e do município de Araçuaí por meio de um relatório técnico. Espera-se que 

estes resultados possam servir para a definição de áreas prioritárias, e contribuam para 
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embasar os processos de tomada de decisão visando controlar a expansão da LV e reduzir a 

incidência da infecção. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Formulário para análise socioambiental. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Tem outro caso na família?      1. Sim          2.Não     

Idade: (Caso a idade seja ≥ 18 anos). Qual é a sua 

profissão? 

Código ponto GPS: Precisão: X(long.): Y(lat.): 

Numero da ficha: Sexo: Feminino 

           Masculino: 

Rua: 

Bairro: Referência: 

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL  

Área:               1. Urbana         2. Semi-urbana              3. Rural 

Quantas pessoas residem em seu domicílio:        1. 1 a 3            2. 4 a 6                3. 

Mais de 6 

Seu vizinho mais próximo está:          1. Conjugado            2. A menos de 5 m           3. 

A menos de 10 m                             4. A menos de 20 m                    5. A mais de 20m 

Quantas residências existem em volta da sua casa em um raio de 3 quadras (300 

m)? 

1. 1 a 10                 2. 10 a 50                  3. Mais de 50                 4. Nenhuma 

 

Existem plantas dentro da casa?        1. Sim                 2. Não 

Tipo de piso predominante:        1.Tijolo                         2. Barro             3.Cimento                                                                                                                                

4.   4. Cerâmica                        5.Outro 

Tipo de parede predominante:           1.Taipa           2. Alvenaria com reboco           3. 

Alvenaria sem reboco                        4.Outro 

Destino da água e dejetos:        1. Sistema de esgotos               2. Fossa                            

3.   3.Céu aberto              4.Outro. 

Possui água encanada?          1. Sim                   2. Não 
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Armazenagem de água em casa:          1. Caixa d água coberta                  2. Caixa d 

água descoberta           3.Cisterna                  4.Vasilhames                          5. Outros 

Existe água empoçada na rua ou no quintal:        1. Sempre (todos os dias)           2. 

Raramente( alguns meses)                   3. Nunca 

Tem jardim ou quintal?             1. Sim                           2. Não   

(Se respondeu sim acima), esse jardim ou quintal possui:         1. Lixo acumulado           

2.  2. Arbustos.                 3. Árvores frutíferas              4. Árvores ornamentais 

Caso tenha jardim ou quintal, com qual freqüência você faz a limpeza:         1. Todos 

os dias          2. Uma vez por semana            3. Duas vezes ao mês                 4. Outro 

 

Com que freqüência ocorre a coleta de lixo em sua rua:        1. Não coleta        2. Uma 

vez por semana                  3. Duas vezes por semana           4. Outra 

(Se respondeu 1 acima): Qual o destino dado ao lixo:            1.Terreno baldio            

2.  2. Enterra                                          3. Queima                                     4. Outro 

Proximidade de mata:          1. Não há mata perto           2. 100 à 200m                  3. 

200 à 500m                      4. Mais de 500m 

Existem árvores a um raio de 10 metros da sua casa?         1. Não           

       2. Poucas (menos que 5)                       3. Muitas (5 ou mais) 

Existem cães no domicilio:          1. Sim             2. Não       Quantos? 

Se sim ao anterior, esse(s) cães já realizaram o teste de calazar? 
  1. Sim             2. Não 

Convive com animais domésticos? Pode marcar mais de um.              1. Nenhum         

2.   2. Gatos          3. Aves              4. Porcos             5. Jumentos/cavalos           6. 

Bovinos                  7. Outros 

Em volta de sua residência possui? Pode marcar mais de um. 
      1. Galinheiro           2. Canil           3. Chiqueiro          4. Aprisco           5. Curral 

       6.  Deposito             7.  Forno         8. Nada 

Faz uso de algum repelente ou inseticida.             1. Sim            2.Não 

Nos últimos 6 meses houve borrifamento em sua casa?              1. Sim            2. Não 

Grau de instrução do chefe da família:        1. Sem nenhum grau de escolaridade                 

2. 12. 1º Grau incompleto                         3. 1º  Grau completo              4. 2º Grau 

incompleto                            5. 2º Grau completo                                       6. Superior 

Data da aplicação: ____/_____/_____ Pesquisador:__________________________ 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e esclarecido dos pacientes. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa que tem como 

nome: “Leishmaniose Visceral em municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil (2007-2013)”, por você ter 

tido Leishmaniose Visceral (calazar) nos últimos anos. Esta pesquisa é orientada 

pelo professor Herton Helder Rocha Pires e contará ainda com a participação de 

João Victor Leite Dias, Thamara de Souza Campos, Harriman Aley Morais e Renata 

Luiz Ursine.  

 A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você poderá desistir de participar. sua desistência não trará nenhum 

prejuízo para sua relação com os pesquisadores ou com a universidade.  

 O objetivo desta pesquisa é conhecer o que a população sabe sobre o 

calazar, como foi o desenvolvimento da doença e seu tratamento. Caso você decida 

participar da pesquisa, será realizada uma entrevista com perguntas que você 

poderá responder livremente, sendo que esta será gravada. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente cinquenta minutos.  

Os riscos relacionados com sua participação seriam o possível 

constrangimento ao ser entrevistado, bem como a preocupação com o sigilo de suas 

informações. Entretanto, a entrevista será realizada em local reservado, preservando 

o seu sigilo sendo que esse será garantido em todas as etapas da pesquisa, ou seja, 
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em nenhum momento a sua identidade será revelada a outras pessoas que não aos 

responsáveis pela pesquisa. Quanto ao constrangimento, você poderá a qualquer 

momento, se recusar a responder uma ou todas as perguntas.  

Não estão previstos benefícios diretos pela sua participação, entretanto, o 

benefício indireto será a disponibilização de informações sobre o conhecimento da 

população a respeito do calazar, do desenvolvimento da doença e seu tratamento. 

Com estas informações, futuramente, seu município poderá criar melhores medidas 

de controle desta doença na região.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos ou em outras reuniões, mas, seus dados pessoais serão mantidos em 

segredo, não possibilitando sua identificação. A sua participação, assim como a de 

todas as outras pessoas será voluntária, não havendo pagamento. Não está previsto 

nenhum gasto financeiro por sua participação, portanto, você não terá nenhum gasto 

ao participar da pesquisa. Não está previsto indenização por sua participação, mas 

em qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço 

do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação agora ou em qualquer momento.  

  

 Coordenador do Projeto: Herton Helder Rocha Pires  

 Endereço Rua da Glória 187 – Laboratório do Grupo Jequi  

Telefone: 3532:1200 ramal 6054  

  

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos 

resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha 

participação.  

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________  
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Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________  

______________________________________________________________  

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM  

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – Diamantina/MG 
CEP39100000 .Tel.: (38)3532-1240 –  

Coordenadora: Profª. Thaís Peixoto Gaiad Machado  

Secretaria: Dione de Paula  

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  
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Apêndice 3: Roteiro para entrevista com os pacientes 
 
 

Nome:_________________________________________________________ 
  Profissão:_________________           Data da entrevista: _____/_____/_____ 
  Endereço:______________________________________________________ 

 
 

1. Com a descoberta da doença houve alguma modificação em sua vida? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

2. Como você fez para tratar a doença? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

3. Como você acha que alguém pode ter Leishmaniose Visceral? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apêndice 4: Questionário para o gestor 

 
Nome:_________________________________________________________ 
Vínculo:___________________________Naturalidade:__________________ 
Data: _______/________/________ 

 
1 - Quando se iniciou o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral no 
município? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
2 - Quais são as estratégias de controle da Leishmaniose Visceral empregadas pelo 

município? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Em relação ao paciente (perguntas de 3 a 6 ): 
 

3 – Como é definida uma suspeita de Leishmaniose Visceral humana? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
4 - Onde são confirmados os casos suspeitos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5 - Caso o paciente desista do tratamento, quais são as medidas adotadas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
6 - Após o tratamento os pacientes são acompanhados? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Em relação ao cão (perguntas de 7 a 9) 

 
7 - São realizados inquéritos caninos? 
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1 (  ) Sim 

2 (  ) Não 

 
7.1-Se sim ao anterior, com qual periodicidade e como são realizados? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

8 - Em relação ao tipo de exame realizado para o diagnóstico da Leishmaniose 

Visceral canina 

 
8.1-No período de 2007 à 2012 

1 ( ) RIFI 

2 ( )ELISA 

3 ( )DPP 

4 ( )Não sabe 

5 ( )Outro:__________________ 

 
8.2- Atualmente 

1 ( )RIFI 

2 ( )ELISA 

3 ( )DPP 

4 ( )Não sabe 

6 ( )Outro:__________________ 

 
9. Quais são as ações de vigilância e controle dirigidas à população canina? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

Em relação ao inseto vetor (pergunta 10) 
 

10 - São realizadas coletas entomológicas? 
           1 (  ) Sim 

2 (  ) Não 
3 (  ) Não sabe 

 
10.1- Se sim ao anterior, com qual periodicidade? Como é feita a escolha do 
local?_______________________________________________________________ 

 
Em relação ao espaço ambiental (pergunta 11) 
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11- Há dificuldade quanto à limpeza urbana? 
1  (  ) Sim 

2  (  ) Não  

 
11.1- Se sim ao anterior, quais: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Em relação à estrutura do serviço (perguntas 12) 

 
12 - Há os materiais necessários para a realização dos exames? 

1(  ) Sim 

           2    (  ) Não  
Se não, onde os exames são 

realizados:_________________________________ 
                

13 - A equipe recebe treinamento e capacitação temporalmente? 
1 (  ) Sim 

2 (  ) Não 

 
13.1 – Caso sim, como que é realizado o treinamento dos Agentes de Combate a 
Endemias responsáveis pelo serviço de controle da Leishmaniose Visceral? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
14- Há transporte para realização dos serviços? 

1  (  ) Sim 

2  (  ) Não 

Se sim ao anterior, qual veículo 
utilizado?____________________________________________________ 

 
Em relação à educação em saúde e participação popular (pergunta 15 a 16): 

 
15 - Como é realizado o serviço de educação em saúde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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16 - Como você avalia a participação da comunidade no serviço de prevenção e 
controle da Leishmaniose Visceral. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

17 - Relate as dificuldades encontradas para o serviço de controle de Leishmaniose 
Visceral. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Apêndice 5: Questionário para os Agentes de Combate a Endemias 

 

Nome:______________________________________________________________
Gênero:________________Idade:__________________Vínculo:_______________
Naturalidade:_______________________________________Data: ____/____/____ 

 
 

1.0 Há quanto tempo você trabalha no serviço de controle da Leishmaniose Visceral 
neste município? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

2.0 Quais atividades que você desenvolve para o controle da Leishmaniose 
Visceral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

3.0 Você foi treinado para desenvolver essas atividades? Como foi o treinamento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
4.0 Em relação ao serviço de borrifação (controle químico) 

 
4.1 Qual inseticida é utilizado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4.2 Como vocês delimitam a área a ser borrifada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
4.3 Em quais locais das residências são feitas as borrifações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4.4 Que tipo de bomba e de bico vocês utilizam para fazer a borrifação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4.5 Quais equipamentos de proteção individual são utilizados? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

5.0 Como são realizados os inquéritos caninos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

6.0 Em relação ao tipo de exame realizado para o diagnóstico da Leishmaniose 

Visceral canina 

 
6.1- Qual exame era realizado no período de 2007 à 2012 

1 (   ) RIFI 

2 (   ) ELISA 

3 (   ) DPP 

4 (   ) Não sabe 

5 (   ) Outro:__________________ 

 
6.2- Atualmente 

1 (   ) RIFI 

2 (   ) ELISA 

3 (   ) DPP 

4 (   ) Não sabe 

5 (   ) Outro:_________________ 

 
7.0 São realizadas coletas entomológicas? 

1 (   ) Sim 

2  (   ) Não 

3  (   ) Não sabe 

 

 7.1- Se sim ao anterior, 

 
 7.1.1- Com qual periodicidade?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 7.1.2- Como vocês escolhem os locais para fazer as coletas? 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

7.1.3- Qual é o horário que vocês têm o hábito de fazer as coletas? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
7.1.4- Qual armadilha vocês utilizam para fazer a coleta? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

8.0 Como é realizado o serviço de limpeza urbana? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
9.0 Quais atividades de educação em saúde você desenvolve para a Leishmaniose 
Visceral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
10.0 Diante das atividades de educação em saúde, você observa alguma mudança 
de comportamento da população? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
11.0 Qual meio de transporte vocês utilizam para realizar o serviço? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
12.0 Como você avalia a participação da comunidade no serviço de prevenção e 
controle da Leishmaniose Visceral. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
13.0 Você gostaria de comentar algo que considera relevante sobre o Programa de 
Controle da Leishmaniose Visceral, e que não foi relatado nas perguntas anteriores? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Apêndice 6:  Termo de Consentimento Livre e esclarecido do gestor. 

 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 

           Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: 

“Leishmaniose Visceral em municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil (2007-2013)”, em virtude 

de que a sua experiência profissional é importante para a compreensão do 

funcionamento do Programa de Controle de Leishmaniose Visceral na região, 

coordenada pelo Professor Herton Helder Rocha Pires e contará ainda com a 

participação de João Victor Leite Dias, Thamara de Souza Campos, Harriman Aley 

Morais e Renata Luiz Ursine. 

 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Os objetivos desta pesquisa são: apresentar a distribuição da Leishmaniose 

Visceral humana e canina nos 34 municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina; verificar se há sobreposição da distribuição dos 

casos humanos e caninos; fornecer informações aos municípios sobre a 

Leishmaniose Visceral apontando as características locais e regionais; conhecer 

como é o funcionamento do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral na 

região; levantar, para o município com maior ocorrência da doença humana, as 

condições ambientais e sociais que favorecem a ocorrência da doença em um dos 

municípios. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte 
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procedimento: responder a um questionário.  O tempo previsto para a sua 

participação é de aproximadamente trinta minutos. 

 

Os riscos relacionados com sua participação seria o seu possível 

constrangimento ao responder o questionário, bem como a preocupação com o sigilo 

de suas informações. Entretanto, esse procedimento será realizado em local 

reservado, preservando o seu sigilo sendo que esse será garantido a todas as 

etapas da pesquisa, ou seja, em nenhum momento, a sua identidade será revelada 

a outras pessoas que não aos responsáveis pela pesquisa. Quanto ao 

constrangimento, você poderá a qualquer momento, se recusar a responder uma ou 

todas as perguntas. 

 

Não estão previstos benefícios diretos pela sua participação, entretanto, o 

benefício indireto será a disponibilização de informações sobre o funcionamento do 

Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, as dificuldades e os desafios 

enfrentados pelos profissionais do serviço. A partir dessas informações, podem-se 

criar medidas exclusivas para melhorar o programa de controle da doença tendo em 

vista a realidade da região. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A 

sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Não está previsto nenhum gasto financeiro com sua 

participação nesta pesquisa, assim sendo, não está previsto ressarcimento. Não 

está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você 

sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação agora ou em qualquer momento. 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 
da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 
da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 
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______________________________________________________________ 

 

Coordenador do Projeto: Herton Helder Rocha Pires 

Endereço Rua da Glória 187 – Laboratório do Grupo Jequi 

Telefone: 3532:1200 ramal 6054 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenadora: Profª. Thaís Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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Apêndice 7: Termo de Consentimento Livre e esclarecido dos ACEs. 

 

                                                                                     

 

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 

            Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: 

“Leishmaniose Visceral em municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil (2007-2013)”, em virtude 

de que o relato de sua vivência como profissional do Programa de Controle da 

Leishmaniose Visceral na região é importante para compreensão do funcionamento 

deste programa e do contexto de ocorrência da doença. Esta pesquisa é 

coordenada pelo professor Herton Helder Rocha Pires e contará ainda com a 

participação de João Victor Leite Dias, Thamara de Souza Campos, Harriman Aley 

Morais e Renata Luiz Ursine. 

 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Os objetivos desta pesquisa são: apresentar a distribuição da Leishmaniose 

Visceral humana e canina nos 34 municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina; verificar se há sobreposição da distribuição dos 

casos humanos e caninos; conhecer como é o funcionamento do Programa de 

Controle da Leishmaniose Visceral na região; levantar, para o município com maior 

ocorrência da doença humana, as condições ambientais e sociais que favorecem a 
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ocorrência da doença. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao 

seguinte procedimento: responder a um questionário.  O tempo previsto para a sua 

participação é de aproximadamente trinta minutos. 

Os riscos relacionados com sua participação seria o possível constrangimento 

ao responder o questionário, bem como a preocupação com o sigilo de suas 

informações. Entretanto, esse procedimento será realizado em local reservado, 

preservando o seu sigilo sendo que esse será garantido a todas as etapas da 

pesquisa, ou seja, em nenhum momento, a sua identidade será revelada a outras 

pessoas que não aos responsáveis pela pesquisa. Quanto ao constrangimento, você 

poderá a qualquer momento, se recusar a responder uma ou todas as perguntas. 

 

Não estão previstos benefícios diretos pela sua participação, entretanto, o 

benefício indireto será a disponibilização de informações sobre o funcionamento do 

Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, as dificuldades e os desafios 

enfrentados pelos profissionais do serviço. A partir dessas informações, podem-se 

criar medidas exclusivas para melhorar o programa de controle da doença tendo em 

vista a realidade da região. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A 

sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Não está previsto nenhum gasto financeiro com sua 

participação nesta pesquisa, assim sendo, não está previsto ressarcimento. Não 

está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você 

sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

 

 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço 

do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação agora ou em qualquer momento. 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 
da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 
da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 
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______________________________________________________________ 

 

Coordenador do Projeto: Herton Helder Rocha Pires 

Endereço Rua da Glória 187 – Laboratório do Grupo Jequi 

Telefone: 3532:1200 ramal 6054 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenadora: Profª. Thaís Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética. 
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