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RESUMO

Objetivo: analisar a distribuição espaço-temporal da Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA, no município de 
Augusto Corrêa, e a relação com variáveis ambientais e socioeconômicas. Método: Estudo transversal, retrospectivo 
e ecológico, em uma amostra de 74 pacientes. A fonte dos dados primários foia Secretaria Municipal de Saúde de 
Augusto Corrêa; os dados ambientais, socioeconômicos e epidemiológicos georrefrenciados foramos do laboratório 
degeoprocessamento de dados epidemiológicos do Instituto Evandro Chagas – IEC, a partir do processo de 
classificação de imagens de satélite. Para geração dos modelos de integração de informação temáticas foram utilizadas 
fontes secundárias, como bases de dados cartográficos, imagens brutas de satélite e do Sistema de Informação de 
Agravos Notificáveis - SINAN. Para o desenvolvimento dos bancos de dados e execução das análises foi utilizada a 
geoindexação de informações temáticas, geradas em trabalhos de campo e laboratoriais, além de técnicas e métodos 
geoestatísticos.Resultados:Aproporcionalidade foi maior na faixa etária de 11 a 34 anos(61,64%),no gênero 
masculino (66%) e em indivíduos de cor parda (86%).No período estudado o ano de maior ocorrência de casos 
foi 2008. A relação da doença com a ocupação esteve presente em maior frequência nospequenos agricultores,na 
proporção de (58%). A região de maior predominância foi a rural, onde se observou alto nível de desmatamento 
(90%).Conclusão:Para este estudo, foi possível observar que as características da frequência da LTA, na área e no 
período estudado, apresentaram relação com a ocupação com condições socioeconômicas e alterações ambientais.
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INTRODUÇÃO

As leishmanioses são antropozoonoses de 
significativo pleomorfismo clínico, presente em muitos 
países da Ásia, África, Europa e Américas, entretanto 
apenas em 32 países figura entre as doenças de notificação 
obrigatória, fato que corrobora para que seja considerada 
como um grande problema de saúde pública1. 

De ampla distribuição geográfica, a LTA é a 
segunda das seis infecções parasitárias mais frequentes 
no mundo. Acomete principalmente regiões tropicais e 
subtropicais, sendo endêmica em 88 países, dos quais 
72 são classificados com países em desenvolvimento. 
Cerca de 350 milhões de pessoas encontram-se em risco 
paracontrair a doença proporcionando assim 2 milhões 
de novos casos em todo o mundo. A ocorrência gira em 
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torno de 14 milhões de casos e a letalidade em torno de 
59 mil óbitos2.

No Brasil a LTA é uma importante morbidade 
com ampla distribuição em todas as regiões geográficas 
brasileiras. Faz-se acompanhar de importante 
comprometimento dermatológico, o que determina 
atenção especial devido ao caráter nosológico em 
produzir lesões deformantes, repercutindo no psicológico 
do paciente e no âmbito de suas relações sociais, bem 
como no ambiente econômico, haja vista ser uma doença, 
por vezes, considerada como ocupacional2,3.

A região  Amazônica encontra-se  em constantes 
mudanças ambientais devido ao processo de 
desenvolvimento traduzido pela instalação degrandes 
projetos de geração de energia, agropecuários, abertura 
de rodovia, grande atividade de extrativismo vegetal e 
mineral. Tais atividades produzem impactos na Saúde 
Pública dada às alterações dos nichos ecológicos, intensa 
migração populacional e formação de novos centros 
urbanos, propiciando a ocorrência de várias doenças 
entre elas as transmitidas por vetores3.

O Estado do Pará possui excepcionais 
características para o desenvolvimento da pecuária e 
expansão de fronteiras agrícolas. Entretanto este avanço 
favorece o aparecimento de diversos agravos infecciosos, 
decorrente da expansão dessas fronteiras e consequente 
ocupação desordenada em ambientes propícios a 
transmissão de doenças infecciosas, como é o caso das 
Leishmanioses4.

Diante do exposto e da escassez de estudos acerca 
deste tema na região, reconhece-se como importante 
a produção de dados e informações complementares. 
Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar 
a distribuição espaço-temporal da Leishmaniose 
Tegumentar Americana no município de Augusto Corrêa, 
estado do Pará, e sua relação com variáveisambientais e 
socioeconômicas.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com tipo 
de estudo descritivo, retrospectivo, transversal, de 
caráter ecológico, sendo incluídoscasos notificados com 
Leishmaniose Tegumentar Americana no município de 
Augusto Corrêa, estado do Pará, no período de 2007 a 
2013.

A pesquisa foi executada a partir dos trabalhos 
de campo que se delineou com expedição ao local 
de ocorrência da doença e moradia dos pacientes.A 

expedição foi dividida em etapas a seguir especificadas: 
Para o georreferenciamento das localidades onde 
residiam os casos notificados como portadoresde LTA 
no município, foi utilizado um receptor do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) Garmin 76CSx.

Para subsidiar a geração dos mapas temáticos 
capazes de expressar visualmente relações espaciais 
e temporais referentes aos casos investigados, foram 
utilizadas as bases cartográficas de limites municipais 
e sedes dos municípios disponibilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram 
utilizadas também imagens do satélites LandSat do 
sensor TM-5, na escala 1:250.000, nas órbitas pontos 
225/ 062, 225/063, 226/062 e 226/063 e do radar (SAR) 
R99, fornecidas pelo Sistema de Proteção da Amazônia 
(SIPAM) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE).

Para a geração dos modelos de integração de 
informação temáticas foram utilizadas fontes secundárias, 
como bases de dados cartográficos, de imagens brutas 
de satélite, além de informações da Secretaria Municipal 
de Saúde de Augusto Corrêa referente aos resultados 
de exames laboratoriais de pacientes confirmados com 
a doença e dados epidemiológicos do SINAN, que 
foram desagregados para o período compreendido entre 
os anos de 2007 a 2013. Foram incluídos os casos de 
LTA residentes em Augusto Corrêa e excluídos os casos 
notificados, mas que não residiam no município em 
estudo.   

Todos os pacientes da pesquisa foram avaliados 
segundo os preceitos da declaração de Helsinque e 
doCódigo de Nuremberg, sendo respeitadas as normas de 
pesquisa envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12) 
do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
do Estado do Pará e autorizado pelos participantes da 
pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

 Foram utilizados dados do censo demográfico 
do IBGE(2010), além de informações ambientais como 
drenagem e vegetação, disponibilizados pela IBAMA 
(2005). 

A realização do trabalho laboratorial foi dividida 
em dois momentos: o primeiro partiu da utilização da 
técnica de Análise Temática da Informação (ATI) para 
criação do modelo de integração das bases de dados, 
conforme preconizaramVEIGA e FORATTINI.5,6O 
segundo momento foi o processamento do banco de 
dados geográficos desenvolvidos foram utilizados os 
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softwares TrackMaker 11.8, ArcGis 11 e Erdas 8.3.
Os dados foram integrados em um Sistema de 

Informação Geográfico (SIG), utilizando o Software 
de geoprocessamento TerraView 3.1.3.Foram geradas 
análises geoestatísticas de Kernel para avaliar os níveis de 
densidade e correlação espacial da doença com níveis de 
degradação ambiental e características socioeconômicas. 

Foi realizada análise quantitativa-descritiva dos 
dados obtidos, utilizando o programa Microsoft Office 
Excel 2010 para construção das tabelas e elaboração dos 
indicadores e utilização do programa Bioestat 5.0 para a 
aplicação dos testes estatísticos. 

Foi levantada a hipótese de que existe uma 
relação positiva entre os indicadores epidemiológicos, 

ambientais, e o gênero para o adoecimento porLTA.  
Os testes estatísticos objetivaram verificar 

possíveis diferenças de proporções entre as diversas 
variáveis relacionadas no trabalho. Os testes aplicados 
foram os deKolmogorov-Smirnov e Qui-quadrado de 
partição.A interpretação dos testes foi feita de acordo com 
a convenção cientifica, isto é, o resultado foi chamado de 
estatisticamente significativo se o valor-“p” (“p”-value 
ou nível descritivo) era menor que 0,05 (já que o nível de 
significância α, alpha, pré-estabelecido foi de 5%). 

A rejeição da hipótese de nulidade foi assegurada 
quando não ocorreu diferença estatisticamente 
significativa entre as proporções observadas

FIGURA 1 – Estimativa de Densidade Kernel de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana no município de 
Augusto Corrêa, Pará. 2007 a 2013.
FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA

RESULTADOS
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TABELA 1 – Distribuição da proporcionalidade de LTA, 
no município de Augusto Corrêa, Pará. 2007 a 2013.

Ano Observações (%)
2007 11 15%
2008 29 40%
2009 9 12%
2010 2 3%
2011 3 4%
2012 7 10%
2013 12 16%

TOTAL 73 100%

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA

TABELA 2 – Distribuição da frequência de LTA, de 
acordo com a faixa etária em anos. Município Augusto 
Corrêa, Pará. 2007 a 2013.

Faixa Etária Observações (%)
≤10 2 2,74%

11 a 34 45 61,64%
35 a 59 23 31,51%

≥60 3 4,11%
TOTAL 73 100%

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA

TABELA 3 – Distribuição da frequência de LTA, por 
escolaridade, no município Augusto Corrêa, Pará. 2007 
a 2013.

Série Observações (%)
1ª a 4ª série incompleta do EF 4 7%

4ª série completa do EF 10 17%
5ª à 8ª série incompleta do EF 15 25%

Analfabeto 2 3%
Ensino fundamental completo 5 8%

Ensino médio incompleto 2 3%
Ignorado 22 37%
TOTAL 60 100%

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA
(1) Excluídos os casos informados “como não se aplica”

TABELA 4 - Distribuição da frequência de LTA, de 
acordo com o risco laboral. Município de Augusto 
Corrêa, Pará. 2007 a 2013.

Relação com trabalho Observações (%)
Ignorado 11 18%

Não 15 24%
Sim 36 58%

TOTAL 62 100%

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA
(1) Excluídos os casos informados “como não se aplica”

TABELA 5 – Distribuição da proporcionalidade de LTA, 
por área urbana e rural.Município de Augusto Corrêa, 
Pará. 2007 a 2013. 

Ano Rural (%) Urbana (%) Total Total (%)
2007 9 12% 2 3% 11 15%
2008 26 36% 3 4% 29 40%
2009 9 12% 0 0% 9 13%
2010 2 3% 0 0% 2 3%
2011 3 4% 0 0% 3 4%
2012 7 10% 0 0% 7 10%
2013 10 14% 1 1% 11 15%

TOTAL 66 90% 6 8% 72 100%

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA
(1) Excluído caso não preenchido

TABELA 6 – Distribuição da frequência de LTA, por 
ano de notificação, gênero e aplicação do teste estatístico. 
Município Augusto Corrêa, Pará.  2007 a 2013.

Ano
Fe

m
in

in
o

(%)

M
as

cu
-

lin
o (%) Total Total 

(%) P-
va

lo
r

2007 1 1% 10 14% 11 15% 0.1916
2008 9 12% 20 27% 29 40% 0.6341
2009 3 4% 6 8% 9 12% 0.4930
2010 1 1% 1 1% 2 3% 0.1642
2011 2 3% 1 1% 3 4% 0.9557
2012 2 3% 5 7% 7 10% 0.0544
2013 7 10% 5 7% 12 16% 0.2352

TOTAL 25 34% 48 66% 73 100% -

FONTE: LabGeo/SVS/MS e LabGeo/CCBS/UEPA

DISCUSSÃO 

A ocorrência da LTA em Augusto Corrêa – PA nos 
anos de 2007 a 2013,apresentada na TABELA Ise mostra 
de forma heterogênea,com proporçãobastante elevada 
para o ano de 2008, o que corrobora àafirmarser essa 
nosologia um problema de saúde pública1. As maiores 
estimativas de densidade de casos foram observadas em 
Emborai Grande na sede do Município, Santa Maria do 
Patal e Santa Maria do Açaizal, emordem decrescente, 
respectivamente, como pode ser observado na FIGURA 
1. Essaslocalidades concentraram quase a metade 
dos casos; fato explicado pelo fato destas localidades 
concentrarem áreasdesmatadas, e a Sede do Município 
por polarizar os fluxos de povoamento local, ao longo 
das rodovias7.

Esses resultados refletem a existência da estreita 
relação climática e ambiental com a sobrevivência 
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e reprodução do vetor transmissor da doença, o 
flebotomíneo, posto que esse vetor deposita seus ovos 
próximos à corpos d’água e vegetação densa7.

Os resultados apontam para a maior frequência 
de LTA no ano de 2008, no qual se pôde demonstrar ter 
havido um surto da doença.Tal fato pode ser explicado 
pelo fenômeno de La Niña, que ocorreu no mesmo ano no 
estado do Pará8. Este fenômeno tem como consequências 
o aumento de chuvas e enchentes em algumas regiões do 
país, o que favorece a proliferação do flebotomíneo.

A frequência de LTA em Augusto Corrêa - PA 
no período estudado permite observar que o p-valor do 
percentual de frequência relativa do número de homens 
em relação ao de mulheres,foi significativamente maior 
no sexo masculino, como mostra a TABELA VI. Para os 
anos 2011 e 2013, a proporcionalidade foi pouco superior 
no sexo feminino. Tais fatos concordam com outros 
estudos, onde se observou maior proporcionalidade para 
o sexo masculino7, 8,9,11.

Estes achados podem ser explicados pelo fato de 
que os homens tendem a se expor mais fora do ambiente 
domiciliar, em busca de trabalho, com maior exposição 
às regiões de mata, o que leva à maior proporção de 
acometimento em relação às mulheres. 

Estudos realizados no Paraná observaram que a 
faixa etária mais acometida foi de 15 a 49 anos12.Estes 
dados concordam com o presente estudo, onde a faixa 
etária de maior frequência foi a de adultos jovens que 
se encontram incluídos na faixa etária de 11 a 34 anos, 
observado na TABELA II, sendo que a média de idade 
foi de 30,52 anos.Estudo realizado em Pernambuco 
também observou que os adultos jovens eram os mais 
acometidos, com média de idade de 40,36 anos9. Esta 
característica sugere transmissão extradomiciliar na 
população economicamente ativa, mais exposta a áreas 
de mata. 

Alguns estudos apontam dados divergentes 
quanto à faixa etária mais acometida. Não encontraram 
variação significativa entre as faixas etárias, significando 
nessas pesquisas que o risco para adoecer se apresentou 
de forma semelhante nas diversas faixas etárias 
estudados, transparecendo padrão semelhante no Arco 
Sul, claramente identificados com a cultura europeia de 
descendentes de imigrantes (“colonos”,principalmente 
italianos e alemães)7,13. Esse quadro indica riscosemelhante 
em todas as faixas etárias, com padrões de transmissão 
intra ou peridomiciliar semelhantes à extradomiciliar, 
explicando assim a tendência do aumento do número de 
casos em mulheres e crianças, visto em alguns outros 
estudos já publicados14.

Pesquisa realizada no município de Juruti, estado 
do Pará, identificou maior número de casos em homens 
menores de 20 anos, sugerindo alterações no padrão de 
transmissão provavelmente devido a impactos ambientais 
decorrentes da exploração de bauxita nesse município15.

O presente estudo mostra na TABELA III que 
para a variável escolaridade, a maioria das notificações 
apresentava o campo “ignorado” como o mais preenchido, 
indicando falha no preenchimento da ficha de notificação 
pelos profissionais responsáveis em notificar a doença. 
Em segundo lugar em número de notificações vem os 
indivíduos com baixa escolaridade, sendo que a maioria 
dos afetados tinha escolaridade inferior ao ensino médio, 
e os indivíduos com escolaridade entre a 5ª e a 8ª série os 
mais acometidos.

Estes dados concordam com estudosrealizados em 
2014 e 2013, onde a maior parte dos indivíduos declarou 
ter ensino fundamental incompleto16, 17.  Isto pode ser 
explicado pela população de baixa escolaridade ser mais 
exposta aos riscos tanto por residirem ou exercerem suas 
atividades ocupacionais em áreas de focos da doença, 
como pelo desconhecimento da transmissão da doença e 
as formas de prevenção.

Em relação à cor de pele,a frequência foi maior para 
os indivíduos de cor parda, corroborando com estudos 
de Silva em que evidenciou resultados semelhantes11,16. 
Estes achados podem ser explicados pelo alto índice 
de miscigenação brasileira.De acordo com o IBGE 
oitenta e quatro milhões de brasileiros se autodeclararam 
pardos em 2009, correspondendo 44,2% da população, 
entretanto no Estado do Pará este índice se apresentou na 
proporcionalidade de 72,6% dos declarantes. 

Em contrapartida, estudos realizados no Mato 
Grosso do Sul, foi verificada maior proporção na raça 
branca18. Tal achado pode ser explicado devido ao estado 
do Mato Grosso do Sul pertencer ao Arco Central, que 
se constituem em uma grande área de transição entre os 
dois arcos de fluxo migratório, a saber, nordeste centro 
oeste e sul centro oeste.

Diante de tais evidências, não é possível afirmar 
que a LTA ocorra mais em uma etnia do que outra. O 
que ocorre é que a cor de pele da maioria dos indivíduos 
acometidos é a que compõe o perfil populacional das 
regiões estudadas. Isto depende da herança genética 
de cada grupo populacional e da colonização histórica 
de cada região. O vetor de transmissão da doença não 
prefere uma etnia em detrimento de outra, e não se pode 
afirmar quehajaresistência de algum perfil populacional 
ao agente etiológico.

O presente trabalho mostrou que os moradores de 



Revista Paraense de Medicina V.29(3) julho-setembro 201534

zonas rurais foram os mais acometidos, (TABELA V). 
O que concorda com os estudos de Araújo,Soares, Neto 
e Garcez 7,15. Tal fato pode ser explicado pela ocupação 
em atividades agrícolas e ou pecuárias, onde há maior 
exposição a riscos de transmissão seja pelas atividades 
que desempenham ou por residirem em zona rural.

Estudos mais recentes como realizados em 2014 no 
norte de Minas Gerais11e no estado de Goiás16, apontaram 
a zona urbana como a de maior proporcionalidade, 
discordando do presente trabalho. Esta divergência pode 
ser explicada pela tendência de migração para a periferia 
das cidades, precariedade de saneamento básico, 
convívio com animais domésticos, que servem de novos 
reservatórios da doença. Tais fatores contribuem para 
alterações no perfil de transmissão da doença, explicando 
também o acometimento em pequena parcela de crianças 
e mulheres.

Foi observado também, que a ocupação laboral da 
maioria dos casos representava risco para ocorrência do 
agravo(TABELA II),uma vez que as pessoas exerciam 
suas atividades em áreas rurais. Os estudos recentes 
realizados nos quatro últimos anos encontraram 
resultados semelhantes10,18,19. É lamentável observar, que 
neste estudo, para esta categoria de variável, parte dos 
casos notificadosestava registrada como “ignorado”. 

Isto mostra desconhecimento da equipe de saúde 
daquele município,sobre a importância da ocupação de 
um indivíduo portador de LTA para a epidemiologia da 
enfermidade,pois por meio desta pode-se avaliar se a 
doença está associada à determinada atividade laboral, e a 
partir do reconhecendo o padrão de ocorrência da doença, 
e possível caracterizar áreas de transmissão domiciliar, 
peridomiciliar e extradomiciliar. A identificação destes 
grupos populacionais permite planejar e executar 
medidas de proteção dos indivíduos expostos ao risco.

CONCLUSÃO

A incidência de LTA em Augusto Corrêa – 
PA nos anos de 2007 a 2013 foi maior em Emborai 
Grande, sendo a maior ocorrência observada no ano 
de 2008 (40%). A proporcionalidade foi superior no 
sexo masculino (66%), na faixa etária de 11 a 34 anos 
(61,64%), com idade média de 30,52 anos e de cor parda 
(86%). As atividades ocupacionais representaram risco 
de transmissão da doença em 58% dos casos.A zona rural 
foi a que concentrou maior parte das ocorrências (90%). 
A categoria escolaridade teve o campo “ignorado” com 
o maiorpercentual (37%) de preenchimento. A categoria 
da 5ª a 8ª série do ensino fundamental teve a maior 

frequência realtiva (25%), enquanto que as categorias, 
ensino médio incompleto e analfabeto registraram a 
menor frequência (3%).

A utilização de técnicas de geoprocessamento e 
análises de dados espaciais em saúde se mostraram de 
grande importância para identificar áreas com maior 
frequência da doença, levando em consideração as suas 
variáveis ambientais e socioeconômicas.

Esses resultados sinalizam para a implementação 
de políticas públicas voltadas para o combate do vetor, 
informação, educação e comunicação voltadas para 
os residentes do município visando prepara-los sobre 
aorientação de como proceder para reduzir o risco de 
contrair a doença. Além disto, é importante orientar os 
profissionais de saúde quanto ao preenchimento correto 
das fichas de notificações e o significado que esses dados 
têm para a saúde publica.

Esta pesquisa aponta a necessidade de 
desenvolvimento de estudos longitudinais dotipo 
ecológico onde possam ser observadas as relações, em 
caráter quantitativo e qualitativo, entre o processo de 
degradação ambiental com a frequência da doença, no 
município de Augusto Corrêa, bem como implementar 
medidas avaliativas de políticas públicas voltadas para a 
mitigação das consequências do processo de ocupação e 
utilização desordenada das áreas físicas ambientais.
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ABSTRACT
SOCIOEPIDEMIOLOGIC AND SPATIAL STUDY OF AMERICAN CUTANEOUSLEISHMANIASIS IN A 

CITY OF PARÁ

Renan Faria CARDOSO, Bruma Gouveia de MELO, Waltair Maria Martins PEREIRA, Vera Regina da Cunha 
Menezes PALÁCIOS, Antônio Vinicius BARBOSA e Nelson Veiga GONÇALVES

Objective:To analyze the spatial-temporal distribution of prevalence of american cutaneous leishmaniasis in Augusto 
Corrêa city, state of Pará, and its relationship with socioeconomic variables. Methods: Cross-sectional, retrospective 
ecological study, a final sample of 74 patients was used at work. Primary data sources and records georeferencing 
of environmental, socioeconomic and epidemiological data were consulted. To develop the model of integrating 
thematic secondary information sources such as databases cartographic data, satellite imagery and gross SINAN, 
and information from the Municipal Health For preparation of analyzes were used to geographic index thematic 
information generated was used from field and laboratory, and GIS technologies, statistical and epidemiological 
database. Results: Proportion was highest in the age group 11-34 years (61.64%), the year with the highest number 
of cases was in 2008, the proportion was higher in males (66%), was observed a relationship of the disease with the 
occupation of the patient (58%) cases occurred predominantly in rural (90%), and individuals of mixed ethnicity 
(86%). Conclusion: According to this study, it was observed that the characteristics of proportion ofamerican 
cutaneous leishmaniasisin the area and during the study period, compared with the present work, socioeconomic and 
environmental changes.

KEYWORDS: Leishmaniasis. Descriptive epidemiology. Spatial analysis. Public health.
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