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RESUMO 

 

GUIMARÃES, Omara Dantas. Mapeamento de Riscos Ambientais para 

Leishmaniose Visceral no Município de Ouricuri-PE. 2014. 69 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, Petrolina-Pernambuco, 2014. 

A Leishmaniose Visceral Canina é uma zoonose que merece atenção especial 

na região do semiárido pernambucano como problema de saúde pública, uma 

vez que a ausência de medidas profiláticas aliadas às condições ambientais e 

socioeconômicas justificam os índices da doença na população humana e na 

população canina com aumento significativo. O Município de Ouricuri, não se 

diferencia deste contexto, apesar da escassez de informações. Esta pesquisa 

tem como objetivo geral a construção do mapa de risco ambiental para a 

propagação da leishmaniose visceral no município de Ouricuri capaz de 

orientar os órgãos de saúde no planejamento e avaliação dos programas de 

vigilância e controle dessa enfermidade. Para o desenvolvimento do estudo os 

indicadores foram classificados como Determinantes, Condicionantes Primários 

e Condicionantes Secundários, aos quais foram atribuídos pesos e valores 

numéricos. O somatório desses valores foi tratado estatisticamente, usando-se 

medidas de tendência central (Mediana e Quartis), que permitiram classificar as 

áreas de abrangência das Unidades de Saúde da Família - USF do Município 

como de baixo, médio, alto e muito alto risco para transmissão da 

Leishmaniose Visceral. Na construção do referido Mapa de Risco, foram 

identificados indicadores ambientais e socioeconômicos envolvidos na 

transmissão da doença. Vale ressaltar que das 19 USF, 04 foram classificadas 

como de “Muito Alto Risco”; 05 como “Alto Risco”, 05 como “Médio Risco” e 05 

como de “Baixo Risco”. Sendo assim, pode-se concluir com os resultados do 

presente estudo que o mapa de risco dos fatores ambientais que favorecem a 

proliferação da Leishmaniose Visceral Canina se constitui num suporte 

importante, não só para futuros trabalhos acadêmicos ou de pesquisa, mas 

principalmente para a integração entre as Vigilâncias Ambiental, 

Epidemiológica e Sanitária, à Atenção Básica e dos demais segmentos da 

Administração pública municipal (Educação, Saneamento, Limpeza Urbana, 

entre outros) dando mais atenção às áreas que apresentam maior risco de 

contaminação.  

 

Palavras-chave: Mapa de Risco. Leishmania chagasi. Fatores 

socioeconômicos.  

 



9 
 

 

ABSTRACT 

 
GUIMARÃES, Omara Dantas. Environmental risk mapping for visceral 

leishmaniasis in the City of Ouricuri-PE. 2014 69 f. Thesis (MS) - Course of 

Veterinary Medicine, Federal University of São Francisco Valley, Petrolina, 

Pernambuco, 2014. 

 

Canine Visceral Leishmaniasis is a zoonotic disease that deserves special 

attention in the semiarid region of Pernambuco as a public health problem, 

since the absence of prophylactic measures to environmental and socio-

economic conditions justify the rates of disease in the human population and 

dog population with increased significant. The City of Ouricuri, no different this 

context, despite the scarcity of information. This research has as main objective 

the construction of the environmental risk map for the spread of visceral 

leishmaniasis in the City of Ouricuri able to guide health authorities in planning 

and evaluation of surveillance and control of this disease programs. To develop 

the study, indicators were classified as Determinants, Constraints Primary and 

Secondary Constraints, which weights and numerical values were assigned. 

The sum of these values was statistically treated, using measures of central 

tendency (Median e Quartiles), which allowed to classify the areas covered by 

the Family Health Units - FHU of the city as low, medium, high and very high 

risk for transmission of visceral leishmaniasis. In constructing the Risk Map, 

environmental and socioeconomic indicators involved were identified in disease 

transmission. It is noteworthy that the FHU, 04 were classified as "Very High 

Risk"; 05 as "High Risk", 05 as "Medium Risk" and 05 as "Low Risk". Thus, we 

can conclude with the results of this study that the risk map of the 

environmental factors that favor the proliferation of Canine Visceral 

Leishmaniasis constitutes an important support, not only for future academic 

studies or research, but mainly for the integration between the Environmental 

Surveillance, Epidemiological and Health, the primary care and other segments 

of the municipal government (Education, Sanitation, Urban Cleaning and 

others) giving more attention to areas at greatest risk of contamination. 

 

Keywords: Risk Map. Leishmania chagasi. Socioeconomic factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os países subdesenvolvidos sofreram mudanças demográficas a partir 

da década de 1960, consistindo em intensos fluxos migratórios rurais-urbanos, 

resultando no crescimento desordenado das cidades. Estas não conseguiram 

dar o apoio de equipamentos e facilidades que atendessem a demanda dos 

migrantes, entre as quais abarcam habitação e saneamento básico. Grande 

parte desta população passou a viver em cortiços, favelas, invasões. Existe 

uma estimativa em que 20 a 25% da população de grandes cidades da 

América Latina estejam nestas condições. O saneamento básico, 

principalmente a coleta de lixo e o abastecimento de água, se mostra 

insuficiente ou inadequado nas periferias das grandes metrópoles (ALVES, 

2011). 

A leishmaniose visceral é uma doença grave que acomete crianças, 

adultos jovens ou pessoas imunodeprimidas e, sem nenhum tipo de 

tratamento, pode apresentar letalidade de 95% dos casos. Há prevalência 

significativa em cães, seu principal reservatório doméstico, porém a 

participação de humanos e outros animais silvestres não podem ser 

negligenciados (ALVES, 2004; CARRILLO; MORENO, 2009). 

A Leishmaniose Visceral é uma infecção zoonótica causada por 

protozoário do gênero Leishmania sp. O seu agente etiológico é a Leishmania 

chagasi, transmitida pela picada do flebotomíneo do gênero Lutzomyia, tendo 

como principal espécie vetora o Lutzomyia longipalpis. A fêmea da espécie, por 

ser hematófaga, é a responsável pela transmissão ao homem e outros animais, 

especialmente cães (WERNECK, 2010).  

A Leishmaniose ameaça cerca de 350 milhões de homens, mulheres e 

crianças em 88 países, mas, em apenas 33 destes, a enfermidade possui 

notificação compulsória. São registrados, por ano, mais de 12 milhões de 

novos casos positivos, com aproximadamente 02 milhões de novos casos 

estimados. Em todo o mundo, anualmente, surgem 500.000 novos casos de 

leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral tem larga distribuição 

geográfica, o maior número de casos atualmente no Brasil ocorre na região 

Nordeste sendo os estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí e agora 
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mencionadas em áreas não endêmicas. A doença pode ter ampla variedade de 

sintomas clínicos, que podem ser cutâneos, mucocutâneos ou viscerais. A 

leishmaniose cutânea é a forma mais comum. A leishmaniose visceral é a 

forma mais grave, em que órgãos vitais do corpo são afetados (WHO, 2014; 

DANTAS-TORRES e BRANDÃO FILHO, 2006; MENDES et al., 2002; 

ALBUQUERQUE et al., 2009).   

Nas áreas mais prevalentes as características notáveis são pobreza e 

desnutrição. O Brasil, Bangladesh, Sudão, Índia e Nepal respondem por cerca 

de 90% dos casos registrados de leishmaniose visceral do mundo. A doença já 

foi descrita em 12 países na América Latina, sendo que 90% dos casos 

registrados ocorrem no Brasil, especialmente na região Nordeste (RONDON, 

2007; MACIEL, 2009). 

 O cão doméstico é de grande importância em áreas endêmicas por 

hospedar o parasita em sua derme, atuando como fonte de infecção para 

flebotomíneos, através do repasto sanguíneo destes. Em áreas urbanas, o cão 

se destaca como reservatório da Leishmania chagasi, entretanto, animais da 

fauna sinantrópica e silvestre também são considerados reservatórios do 

parasita no Brasil (PINHO, 2010).  

A leishmaniose visceral canina (LVC) é considerada uma enfermidade 

de importância tanto na saúde pública quanto na saúde animal. Por isso, as 

principias contribuições da epidemiologia é a compreensão do processo saúde-

doença nas populações, em função de sua distribuição espacial, temporal e de 

atributos pessoais, identificando a ocorrência e os grupos sob risco (ALVES, 

2011). 

Para dar inicio ao mapeamento é necessário um estudo atual da 

situação epidemiológica do município. Segundo Alves (2011), mapeamento de 

riscos ambientais, ou georreferenciamento, compreende a ocupação do espaço 

urbano em razão do processo de produção das doenças, com a integração e 

compatibilização dos bancos de dados de saúde, ambientais e sócios 

demográficos. O mapeamento mostra que é possível articular informações de 

vários setores por meio de análises de dados de caráter exploratório, 

possibilitando a identificação de áreas de maior ocorrência dos eventos e 

exposição, e a intervenção em caráter local onde as ações devem acontecer.  
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Em Ouricuri-PE, por suas características ambientais como, clima 

tropical, poucas chuvas, entre outras, os agravos transmitidos por vetores 

epidemiologicamente mais importantes são Dengue e Leishmaniose Visceral, 

de acordo com dados coletados entre os anos de 2010 a 2014 (OURICURI, 

2014). 

O Semiárido Pernambucano é considerado área endêmica e de 

moderada a intensa transmissibilidade para Leishmaniose Visceral Canina. O 

Município de Ouricuri, apesar da escassez de informações, não se diferencia 

deste contexto. Embora haja a realização das medidas previstas pelo 

Programa Nacional de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral através 

dos órgãos de saúde competentes, os coeficientes de incidência em humanos 

e o elevado número de óbitos têm sido uma constante. Sendo assim, faz-se 

necessário à criação de novas ferramentas capazes de orientar os órgãos de 

saúde no planejamento e avaliação dos programas de vigilância e controle 

dessa enfermidade (IBGE, 2013). 

O Programa Nacional de Prevenção e Controle da Leishmaniose             

Visceral é implantado naqueles municípios que há risco, e Ouricuri não é uma 

exceção. No entanto, os indicadores de frequência e letalidade da enfermidade 

se mantém praticamente estáveis e elevados. Considerando que os fatores de 

risco, sejam eles ambientais, sociais e comportamentais, não acontecem de 

forma homogênea em todo o município, justifica-se a preocupação desta 

pesquisa em identificar, mensurar e georreferenciar esses fatores, elaborando 

assim um Mapa de Riscos para a transmissão da Leishmaniose Visceral no 

Município de Ouricuri-PE. Pretende-se que o referido mapa possa constituir em 

uma ferramenta de planejamento e avaliação das ações de vigilância e controle 

da enfermidade para as autoridades sanitárias do município a IX Gerência 

Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Ouricuri-PE. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Fatores de Riscos 
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Os aspectos do comportamento ou estilo de vida, características 

genéticas ou hereditárias, exposições ambientais que, com bases em 

evidências epidemiológicas conhecidas, estão associadas à ocorrência e 

distribuição de certo agravo podem ser considerados como os fatores de risco.  

Este recorte da totalidade do ponto de vista epidemiológico coloca a doença 

como destaque, buscando o sistema de relações que permite a sua ocorrência 

(ALVES, 2011). 

Os fatores determinantes principais, em níveis endêmicos, da 

leishmaniose visceral humana nos grandes centros urbanos são o convívio 

muito próximo do homem com o reservatório canino, desmatamento 

acentuado, aumento da densidade do vetor e o constante processo migratório 

(MARZOCHI et al., 1985). 

Identificar os fatores de risco perante a infecção humana requer uma 

busca intensa de dados, sendo de grande importância a aplicação de 

questionários incluindo variáveis como idade, sexo, status econômicos e outros 

fatores sociais. As técnicas principais para identificação destes fatores quando 

associados à leishmaniose visceral são análises comparativas do tipo estudo 

de coorte, com características definitivas, como animais de diferentes origens, 

ou ainda estudos transversais. No entanto, ainda são raros os estudos dos 

fatores de risco associados com raça, sexo, idade, função e outras 

características dos cães, e quando existem, seus resultados muitas vezes são 

contraditórios (DAVIES et al., 2000; RONDON, 2007). 

Da década de 1950 até os dias de hoje, existem diversos estudos que 

caracterizam o tipo de ambiente dos focos endêmicos da leishmaniose visceral 

como áreas com maior número de terrenos baldios, que apresentam alta 

umidade e temperatura, ambiente típico de regiões tropicais e propício ao 

desenvolvimento do vetor dessa doença. Por isso, a existência de árvores 

frutíferas e matéria orgânica abundante favorecem o aumento da densidade 

dos flebotomíneos. O L. longipalpis é encontrado no intra e peridomicílio, 

principalmente próximo de uma fonte de alimento (AMÓRA et al., 2006; 

LAINSON; RANGEL, 2005). 

Um estudo realizado em Bihar- Índia mostrou que o tipo de casa, a 

presença de vegetação no peridomicílio, o estilo de vida habitacional da 

população e condições sócio-econômico-culturais precárias aumentam as 
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chances de infecção da leishmaniose visceral humana e canina pelo contato 

próximo do flebótomo, com os animais e humanos, através da degradação o 

seu habitat natural (SINHA et al., 2006). 

 

2.2. Georreferenciamento 

Atualmente, é um grande desafio compreender a distribuição espacial de 

fenômenos para resolver questões em diversas áreas de saúde, meio 

ambiente, agronomia e várias outras. Geoprocessamento ou 

Georreferenciamento é a área do conhecimento que emprega técnicas 

matemáticas e computacionais para tratar sobre a informação geográfica (DIAS 

et. al., 2002; GOMES, 2011).   

Num país continental como é o Brasil, com uma grande deficiência de 

informações apropriadas para a tomada de decisões sobre os problemas 

urbanos, rurais e ambientais, o geoprocessamento torna-se um grande 

potencial, principalmente por se basear em tecnologias de baixo custo relativo, 

em que o conhecimento seja adquirido localmente (FERNANDES, 2006).  

O uso do georreferenciamento na área da saúde tem sido empregado há 

pouco tempo no Brasil. As primeiras aplicações foram registradas na década 

de 1950, usando enormes computadores com a finalidade do planejamento 

urbano e, logo após, para análise ambiental. Aplicou-se como referência teórica 

à situação da saúde de uma população, ou seja, é a demonstração fiel de suas 

condições de vida. Nessa perspectiva, o conceito que engloba o estudo da 

situação de saúde enquanto espaço-território, para além dos limites 

geográficos, estabelecendo a propagação da realidade sócio-econômica dos 

grupos que a compõem um determinado território. Diante do contexto, a 

espacialização do território é a materialização dos conteúdos socioeconômicos, 

adicionados aos aspectos culturais, políticos e sanitários (ALVES, 2011).  

Desde então, o georreferenciamento tem se desenvolvido em quatro 

grandes grupos: Análise da distribuição espacial e temporal com o foco nas 

doenças, utilizando técnicas e conceitos da Geografia Quantitativa e da Geo-

Estatística; Desenvolvimento do mapeamento das doenças, contendo o uso de 

mapas feitos por computadores, permitindo de modo mais rápido e seguro a 

utilização de um maior número de dados; Estudo da ecologia das doenças, 
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usando conceitos da análise sistêmica para compreender os padrões de 

causalidade das doenças dentro de diferentes contextos ambientais; Aplicação 

de conceitos geográficos ao planejamento para a localização e administração 

de serviços de saúde. Por isso, o georreferencimento apresenta uma 

tecnologia de enorme significado para as pesquisas na área da saúde (SOUZA, 

2005), auxiliando os órgãos competentes quais são as áreas críticas, 

denotando a importância de ser realizado, especialmente em áreas endêmicas 

para leishmaniose, visto o seu potencial. 

 

2.3. Análise espacial 

 

A análise espacial é definida como uma técnica a fim de descrever os 

padrões existentes nos dados espaciais e estabelecer de forma quantitativa, 

preferencialmente, a relação entre as diferentes variáveis geográficas. Os 

elementos do meio ecológico, as infraestruturas, os indivíduos e as instituições 

estão contidos em variações qualitativas e quantitativas. O homem, entretanto, 

não é apenas o habitante de um determinado lugar, mas é também o 

consumidor, produtor e membro de uma classe social, ocupando um lugar 

particular e característico no espaço, sendo um atributo importante para a 

análise espacial. A análise espacial urbana tem contribuído para auxiliar na 

tomada de decisões para um melhor planejamento urbano, e a consequente 

intervenção no espaço e na definição de políticas públicas que regulem o uso e 

a ocupação desses espaços nas diferentes áreas, em especial na área de 

saúde (ALVES, 2011).  

A prevalência da leishmaniose visceral está associada à falta de 

políticas públicas voltadas para o atendimento de necessidades básicas da 

população, o que resulta nas precárias condições sanitárias e educacionais das 

periferias dos países em desenvolvimento. A identificação de áreas de risco é 

fundamental para o controle eficiente da manifestação desta doença (SANTOS, 

2007), justificando sua realização para a diminuição dos casos de risco à 

saúde. 

 

2.4. Mapa de risco 
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O espaço geográfico é utilizado como referência para a construção de 

um sistema de vigilância da saúde, orientado por um modelo de análise de 

situações de risco em substituição ao modelo de risco individual, e tem um 

maior poder explicativo por propagar diferentes acessos aos bens e serviços de 

infraestrutura urbana. A análise da disseminação espacial do risco de uma 

doença é realizada principalmente através de mapas de taxas de incidência ou 

alguma outra medida epidemiológica de risco. Por este motivo, os mapas são 

considerados instrumentos valiosos em estudos epidemiológicos (GLASS et. 

al., 1995). 

Segundo Ximenes (2000), os três quesitos básicos para criação de uma 

metodologia na construção de sistema de vigilância de endemias em áreas 

urbanas são: a) o conceito de vigilância da saúde, que descreve a noção de 

vigilância no nível do indivíduo doente ou de seus comunicantes, para dar 

prioridade à vigilância do espaço/população de ocorrência da doença. Com 

relação a isto, um indicador que sintetize as condições de vida foi construído 

para identificar áreas críticas dentro da zona urbana; b) identificar áreas de 

diferentes níveis de endemicidade sinalizadas pelos indicadores de morbidade, 

superpostas aos níveis sociais de carência que localizam espacialmente os 

grupos sociais para intervenções e monitoramento seletivos de múltiplos 

agravos; c) O Sistema Único de Saúde (SUS) realiza o repasse de 

financiamento vinculado à análise epidemiológica local, após o planejamento e 

execução das atividades de controle de endemias dos municípios.  

Outras técnicas como, por exemplo, a análise fatorial/componentes 

principais, vem compreender a necessidade da modificação do modelo de 

vigilância, privilegiando o entendimento no surgimento das doenças em razão 

da ocupação do espaço urbano, com a integração e compatibilização de 

bancos de dados existentes e análise dos dados de saúde e sócio 

demográficos construindo dados observatórios para essas informações em 

índices de carência social nas áreas de maior ocorrência dos eventos, para o 

nível local onde as ações devem ser manifestadas (ALVES, 2011). 

  

2.5. Espaço geográfico 
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Pelo espaço geográfico, a Epidemiologia pôde entender o processo 

biológico e ao mesmo tempo compreender os fatores econômicos, sociais, 

políticos e culturais responsáveis pela produção das doenças endêmicas e 

epidêmicas (Silva, 1997). 

Segundo Costa (1998), O espaço geográfico apresenta-se para a 

epidemiologia como um aspecto ímpar para melhor compreensão dos 

processos interativos entre a ocorrência da saúde e da doença na coletividade. 

A importância de interação entre espaço e doença será reconhecida, 

especialmente, no estudo das doenças endêmicas por permitir entender a sua 

produção e distribuição como decorrência da organização social do espaço 

(ALVES, 2011). 

Os últimos desafios colocados para resolver a crise ambiental que afeta 

o país, têm levado a uma maior conscientização da amplitude e da gravidade 

da degradação ambiental e seus efeitos para a saúde humana, despertando 

um maior interesse nas relações homem-ambiente devido à íntima ligação com 

a enfermidade.  

 

2.6. Doenças Metaxênicas 

 

Fatores de ordem biológica, geográfica, ecológica, social, cultural e 

econômica atuam sinergicamente na produção, distribuição e controle das 

doenças vetoriais ou metaxênicas.  Se, para algumas delas, existe tratamento 

médico, preventivo ou curativo bastante eficaz e efetivo, para a maioria, as 

medidas de controle são complexas por envolver distintos elos da cadeia de 

transmissão (TAUIL, 2002).  

Em média, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas 

concentradas, especialmente em cidades de médio e grande porte. Esse 

processo ocorreu de forma tão intensa e rápida que nos últimos 40 anos cerca 

de 20% da população vive em péssimas condições de habitação e saneamento 

vistos em favelas, cortiços, invasões. Por esta razão, algumas doenças 

metaxênicas passaram a ser transmitidas em áreas peri-urbanas ou urbanas 

através da emergência e re-Emergência dos seus vetores devido as mudança 

do perfil epidemiológico; processo de urbanização e a intensificação das 

relações sociais; novas possibilidades epidêmicas causadas pelo processo de 
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globalização, surgimento de novas doenças e o reaparecimento de doenças 

potencialmente controladas, impactos ambientais e sua relação com a saúde 

(FARIA,2009; ALVES, 2011). 

  

2.6.1. Vetores 

 

Os vetores de leishmaniose visceral são da ordem Díptera, família 

Psychodidae e gênero Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo 

Mundo, com cerca de 30 espécies responsáveis pela transmissão da 

leishmaniose visceral (DESJEUX, 1996). 

A principal espécie de flebotomíneo, nas Américas, envolvida com a 

transmissão da leishmaniose visceral é Lutzomyia longipalpis em praticamente 

toda sua extensão, apesar de que, na Colômbia e na Venezuela, junto com 

esta espécie, tenha sido descrita a participação de Lutzomyia evansi e, no 

estado de Mato Grosso do Sul, a transmissão é através da Lutzomyia cruzi 

onde não foi constatada a presença de L.  longipalpis (ISHKAWA et al., 2002; 

CALDAS et al., 2002; BALBINO et al., 2006; TRAVI et al. 1990, FELICIANGELI 

et al.,1991; GALATI, et al., 1997). 

Os insetos desta família Psychodidae são pequenos e têm como 

característica: a coloração amarelada ou de cor palha e, em posição de 

repouso, suas asas permanecem eretas e semiabertas. Por causa dessas 

particularidades, são também conhecidos como mosquito palha, asadura, 

birigui, cangalhinha (WOLFF et al., 2003).  

O ciclo biológico do vetor ocorre no ambiente terrestre e se processa em 

quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O crescimento do ovo até a fase adulta 

ocorre durante 30 dias. O seu desenvolvimento é em locais úmidos, com 

sombra e ricos em dejetos orgânicos. As formas aladas ocorrem nos mesmos 

locais dos criadouros e em anexos peridomiciliares, especialmente em abrigos 

de animais domésticos.  

Exclusivamente as fêmeas são hematófagas obrigatórias, pois 

necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos e sugam uma imensa 

quantidade de animais vertebrados de sangue quente. A atividade 

hematofágica é exclusivamente noturna e dar-se início cerca de 1 hora após o 

crepúsculo (CAMARGO-NEVES et al., 2002). 
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Entre os animais vertebrados, o cão parece ser a principal fonte de 

alimentação, porém diversos estudos demonstraram que a existência de outros 

animais, como cavalo, galinhas, roedores e o homem, também favorecem a 

cadeia de transmissão da leishmaniose visceral. Estes vetores são 

encontrados em peridomicílio, na maior densidade nos galinheiros, chiqueiro, 

canil, paiol, ambiente mais importante para criação e abrigo de L. longipalpis 

em áreas urbanizadas e intradomicílio (CAMARGO-NEVES et al. 2001, 

CAMARGO-NEVES et al., 2002; MORENO et al., 2002; GALATI et al., 1997; 

LAINSON & RANGEL, 2005). 

Doenças causadas por vetores tem uma afinidade direta com o estilo de 

vida da população susceptível.  A interação entre o ambiente e o indivíduo 

induz ao aumento do risco de ocorrência destes agravos. O vetor está 

estritamente associado às atividades antrópicas, por isso o homem torna o 

vetor um hospedeiro susceptível, permitindo a manutenção de sua infestação. 

Os espaços urbanos favorecem a dispersão e aumento da densidade do 

flebótomo, já que o espaço social organizado influencia a interação entre o 

vetor, vírus e homem. Não são utilizadas medidas de controle vetorial em todos 

os programas de controle de doenças transmitidas por vetores, mas apenas em 

alguns programas de controle como o da dengue e na prevenção da febre 

amarela urbana, da malária, da leishmaniose visceral e, eventualmente, da 

leishmaniose tegumentar americana, da peste e da doença de Chagas 

(ALVES, 2011). 

 

 

2.6.2. Leishmaniose 

 

A leishmaniose visceral, ou calazar, é uma antropozoonose que tem 

como agente etiológico um protozoário do gênero Leishmania e caracterizada 

como uma doença infecciosa generalizada e crônica. Os sintomas apresentam-

se como febre de longa duração, fraqueza, emagrecimento, tosse, diarréia, 

hepatoesplenomegalia (aumento do fígado e do baço) e linfadenopatia, levando 

ao óbito se o paciente não for submetido a tratamento específico 

(RODRIGUES, 2008).  
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A Leishmania infantum chagasi é o agente causador da doença na 

América Latina. Pode ter sido introduzida nas Américas por cães ou pacientes 

nativos da região do Mediterrâneo, adaptando-se aos ecossistemas compostos 

por algumas espécies de mamíferos e marsupiais, como o cão, o homem e os 

flebotomíneos do gênero Lutzomyia, mantendo assim o seu ciclo parasitário. 

Sendo uma doença zoonótica emergente e reemergente (RODRIGUES, 2008; 

ALVES, 2011).  

No Brasil, o reservatório doméstico do protozoário é o cão que 

desempenha o papel de fonte de infecção imediata para os vetores que 

contaminam os humanos. Cães errantes, ao vagar pela periferia da cidade, se 

infectariam ao entrar em contato direto com roedores e marsupiais que são 

considerados reservatórios selvagens da doença e, ao retornarem para o 

interior da cidade, serviriam de amplificadores da infecção para outros cães e 

humanos. Os cães possuem uma característica importante da leishmaniose, 

que é a forma assintomática da doença, sendo apresentado como grande 

problema para saúde pública pela dificuldade de diagnosticar rapidamente a 

enfermidade, impossibilitando a adoção de medidas adequadas de controle e 

prevenção (RODRIGUES, 2008). 

 

2.6.3. Características da Leishmaniose Visceral no Município de Ouricuri 

 

2.6.3.1. Algumas características de Ouricuri importantes para a 

distribuição da Leishamnise Visceral 

 

2.6.3.2. O Clima 

O clima do município de Ouricuri é o semiárido. Com chuvas mal 

distribuídas ao longo do ano. O período chuvoso vai de dezembro a abril, 

chovendo cerca de 479,1mm. O período seco corresponde a primavera, com 

apenas 111,7mm. O índice pluviométrico anual é de 590,8mm. No verão é 

quente e chuvoso, com temperaturas entre 27°C e 38°C, e mínimas entre 19°C 

e 25°C. O inverno é ameno, com máximas entre 26°C e 32°C, com mínimas 

entre 15°C e 21°C. A primavera é o período mais seco e quente da cidade, com 

a temperatura podendo alcançar os 39°C. A maior temperatura registrada em 
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Ouricuri foi de 38,8°C, no dia 10 de setembro de 1978 , enquanto que, a menor 

foi de 12,4°C, no dia 26 de julho de 1979. O maior acumulado de precipitação 

em 24 h foi de 153,7 mm no dia 28 de novembro de 2005 (IBGE, 2014). 

 

 

2.6.3.3 Sistema de Esgotamento sanitário e Coleta de Lixo 

 

O índice de famílias abastecidas pelo sistema de esgotamento sanitário 

em Ouricuri é baixíssimo: 46% apenas, e destes, 15,7% corresponde a famílias 

com esgoto por fossa e 38,3% famílias com esgoto a céu aberto (SAÚDE, 

2014). A Prefeitura Municipal de Ouricuri vem efetuando as operações de 

coleta e limpeza de logradouros no município de forma ineficaz e não atende 

aos padrões sanitários estabelecidos, apesar de terceirizar parte do serviço de 

coleta e os serviços de capina, varrição e jardins. A coleta de lixo é realizada 

diariamente em turnos divididos (manhã, tarde e noite) para agregar maior 

número de bairros contemplados. Os não contemplados utilizam a queimada, 

enterramento ou deixam o lixo a céu aberto. As famílias beneficiadas com 

coleta de lixo diária são de 42,8%; famílias com queima ou enterro de lixo são 

de 23,8% e famílias que deixam lixo a céu aberto são de 33,4% (SAÚDE, 

2014).  

 

 

2.6.3.4 Importância da criação de banco de dados 

 

Tem sido constatada que a insuficiência e inconsistência das 

informações sobre a real situação de leishmaniose visceral no município de 

Ouricuri dificultam, sobremodo, a definição e identificação de prioridades para 

as políticas públicas, o planejamento e implementação das ações de controle e 

prevenção da leishmaniose visceral, além de privar a sociedade de 

instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida e trabalho, em 

processo incondicional e integrador da saúde.  

Uma das maiores dificuldades para a consolidação de bancos de dados 

para a leishmaniose visceral tem sido proceder à identificação, localização e 
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registro dos casos segundo os lugares de transmissão, principalmente nas 

áreas rurais, de modo que seu posicionamento seja compatível com as 

informações populacionais das bases de dados de localidades já 

disponibilizadas, como as do IBGE e das instituições municipais de 

planejamento e as bases de dados ambientais. (JAKOBI, 2008) 

 

2.6.3.5 Leishmaniose Visceral na cidade de Ouricuri 

 

Em Pernambuco, a doença foi descoberta desde 1938, considerado o 

Estado de relevantes focos da doença no Brasil.  

Porém, no sertão pernambucano que concentra atualmente um dos 

maiores números de casos da doença, ocorreu de 1934 até o ano de 1984, 336 

casos humanos (68,5%) com leishmaniose. A leishmaniose visceral em 

Pernambuco, bem como em outras áreas do Brasil, eram inicialmente 

associada às áreas rurais, porem devido às diversas mudanças no ambiente, 

como urbanização, desmatamento, migração e intenso processo migratório, 

ocorram à ampliação das áreas endêmicas, levando à urbanização da doença 

(DANTAS-TORRES, 2006). A distribuição geográfica da epidemia próxima ao 

início da seca prolongada, acompanhada da imigração de pessoas e animais 

domésticos da zona rural para a zona urbana, indica que estes movimentos 

migratórios desordenados dissipou a doença também em Ouricuri. 

Neste município, a doença apresentou maior frequência sem grandes dados 

significativos referentes ao sexo, e a faixa etária mais acometida é a de idosos 

e as crianças. Os casos ocorreram em todos os meses do ano, porém com 

menores médias nos meses fevereiro e abril (meses chuvosos) e as maiores 

médias no período de setembro a janeiro, com maior concentração em outubro 

(período de estiagem das chuvas).  

Áreas periféricas de Ouricuri, na transição do espaço urbano para o rural e 

ainda com grande cobertura vegetal, quando submetida à ocupação rápida e 

desordenada, estão forte e diretamente relacionadas à taxa de incidência de 

leishmaniose visceral. A ocorrência da doença em Ouricuri está associada às 

áreas menos urbanizadas, mais pobres, com piores condições de saneamento 

e que cresceram de maneira mais rápida. As maiores taxas de incidência de 

leishmaniose visceral foram registradas nos bairros com grande cobertura 
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vegetal, localizadas na transição do ambiente rural para o urbano, que 

experimentaram rápido aumento populacional e ocupação desordenada e sem 

infraestrutura adequada.  

O crescimento populacional, em uma área já urbanizada, teve impacto 

muito menor sobre a incidência de leishmaniose visceral em Ouricuri do que o 

mesmo crescimento em uma área com grande cobertura vegetal. Deve-se 

considerar o fator tempo (velocidade de ocupação) e o fator espaço 

(características da área e pela forma como foi transformada). 

 A introdução de uma população numerosa em um curto período de tempo 

propicia a formação de um bolsão de susceptíveis expostos às condições 

ecológicas ideais para o desenvolvimento do ciclo da doença, o que não ocorre 

no caso de uma ocupação lenta. Em Ouricuri, o crescimento da economia e do 

mercado de trabalho não acompanhou o processo de urbanização, que foi 

acelerado por conta do fluxo migratório procedente das áreas rurais. As 

tentativas de controle da leishmaniose visceral inicialmente foram realizadas 

através do uso intensivo de inseticidas e eliminação de cães, sem resultados 

satisfatórios (OURICURI, 2014).  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral 

Construir o mapeamento de risco ambiental de propagação para a 

leishmaniose visceral no município de Ouricuri-PE. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os fatores de risco ambientais e sociais para o surgimento e 

difusão da enfermidade; 

 Classificar estes fatores de risco de acordo com o grau de sua participação 

na cadeia de transmissão;  

 Georreferenciar os fatores de riscos de forma a identificar as áreas de 

abrangência da Unidade de Saúde da Família - USF do município quanto 

ao seu potencial de vulnerabilidade e receptividade à doença; 

 Criar banco de dados relacionado à leishmaniose visceral canina na região; 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Deontologia em Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco - UNIVASF sob o número do protocolo Nº 0014/200813 

CEDEP/UNIVASF.  

Quanto à natureza da pesquisa foi realizado o estudo aplicado. E o tipo 

de estudo desenvolvido foi o transversal. 

 

4.2 Local de Pesquisa 

 

O estudo foi realizado em Ouricuri, município brasileiro do Estado de 

Pernambuco, situado a 624 km da Capital, Recife, na região do Araripe, 

semiárido pernambucano. Ocupa uma área 2.422,890  km². Sua população, 

segundo o Censo do IBGE de 2010, é de 64.358 habitantes, o que resulta 

numa densidade demográfica de 26,56 hab/km².  

O Produto Interno Bruto-PIB do município é de R$ 308,963. O Índice de 

Desenvolvimento Humano-IDH é de 0,614, o que classifica o município como 

nível médio de desenvolvimento. A taxa de analfabetismo no município é de 28 

%. A renda média domiciliar per capita segundo o município é R$ 284,85. De 

acordo com o Censo 2000 do IBGE, 56.420 moradores do município recebem 

abastecimento de água e serviços de coleta de lixo. 

 

4.3 Unidade de Referência 

 

A construção do mapa de risco para leishmaniose visceral utilizou como 

referência geográfica as áreas de abrangência das Unidades de Saúde da 

Família (USF) do Município, tanto na área urbana quanto na zona rural. 

O Município de Ouricuri possui 19 Unidades de Saúde da Família, sendo 

10 deles na Zona Urbana e 09, na Zona Rural, que atendem 89,3% da 

população do Município.  
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4.4 Coleta de Dados 

 

A pesquisa utilizou, em sua maioria, dados secundários, obtidos junto a 

“sites” oficiais, vinculados ao Ministério da Saúde, como o DATASUS e o 

SINAN – Sistema de Agravos de Notificações; IBGE, como também obtidos 

diretamente nos órgãos municipais e estaduais competentes, como a 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Infraestrutura, Companhia de Abastecimento 

de Água e Esgoto de Pernambuco, Diretoria Regional IX Geres, e SIAB – 

Sistema de Informação da Atenção Básica do município de Ouricuri-PE. 

Com o auxílio da literatura sobre a leishmaniose visceral, identificaram-

se todos os fatores, sejam eles ambientais, sociais, econômicos e culturais, 

que participam, positiva ou negativamente, na transmissão e distribuição da 

doença e os adaptando as unidades de referências do município. 

Os dados epidemiológicos dos casos de Leishmaniose Visceral Humana 

ocorridos no período de 2006 a 2012, foram obtidos através do setor de 

agravos da Secretaria Municipal de Saúde de Ouricuri-PE, através de relatórios 

no SINAM. Os dados referentes à destinação de lixo, Esgotamento Sanitário, 

Renda Familiar (com base no bolsa família) e escolaridade (Porcentagem de 

alfabetizados com idade superior a 15 anos) foram obtidos junto  ao banco de 

dados do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica). Os dados 

referentes à estimativa da população humana e canina foram obtidos através 

do IBGE, tendo por base o censo demográfico 2010. 

A soroprevalência canina para Leishmaniose Visceral em todas as áreas 

que compõem as Unidades de Referência deste estudo era um dado 

inexistente. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde de que inquéritos 

sorológicos abrangentes sejam realizados periodicamente em todos os 

municípios com transmissão moderada e elevada da enfermidade, a colheita 

de amostras de sangue canino para diagnóstico só é realizada rotineiramente 

pelos Agentes de Endemias em áreas onde foram detectados casos humanos. 

Sendo assim, para obter a soroprevalência canina em todas as áreas de 

abrangência das USF foi necessária a realização do inquérito Sorológico 

Canino. 
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4.5 Metodologia do Inquérito Sorológico Canino 

 

O Inquérito Sorológico Canino foi construído de forma amostral, utilizado 

como unidade de referência os setores censitários definidos pelo IBGE, que 

são agrupamentos de imóveis, contendo entre 800 a 1000 imóveis cada um, o 

qual corresponde ao setor que cada recenseador deve cobrir para iniciar outro 

setor.  

O número de setores censitários sorteados em cada bairro urbano ou 

localidade rural do Município de Ouricuri foi compatível com o tamanho 

geográfico do mesmo. Por exemplo, em bairros compostos por até 05 Setores 

Censitários, sorteou-se 01 Setor; bairros compostos por mais de 05 Setores 

Censitários, sortearam-se 02 Setores. 

Em cada setor censitário sorteado foi visitado o primeiro e o último 

domicílio de cada rua e, neles, colhidas amostras de sangue dos cães destes 

imóveis. Se no imóvel visitado não existiam cães, ou nenhum adulto capaz de 

autorizar a colheita e conter o animal, passa-se ao imóvel situado 

imediatamente à direita, até que se encontre um canino e um adulto que possa 

ser responsável.  

O Inquérito foi realizado de forma multifásica, ou seja, foi utilizado o teste 

rápido preconizado pelo Ministério da Saúde como triagem. Nos cães 

considerados positivos neste teste, foram colhidas amostras de sangue para 

análise laboratorial confirmatória. 

Para dar início ao inquérito sorológico canino foi realizada a coleta de 

sangue dos cães, que acontecia semanalmente. E, ao final de cada semana, 

somava uma totalidade de 15 a 25 sangues coletados, tomando-se o cuidado 

de não ultrapassar os 90 dias de prazo máximo referente ao tempo de coleta 

que um inquérito sorológico permite. Para realização desta atividade, dentro do 

período estipulado, contou-se com a colaboração dos Agentes de Endemias 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Ouricuri. A pesquisa contempla o 

treinamento prévio dos agentes de endemias quanto às técnicas de contenção 

e colheita de amostras de sangue. 

Fizeram parte da amostra cães domiciliados jovens, a partir de seis meses, 

adultos e idosos, machos e fêmeas, castrados e não castrados, provenientes 
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de diferentes USFs da cidade. As amostras foram coletadas nas residências, 

com autorização dos proprietários através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). O tamanho da amostra 

realizado foi de 300 cães domiciliados escolhidos aleatoriamente no período de 

agosto a dezembro de 2013. Todos realizaram o teste rápido com positividade 

em 50 amostras, levadas ao LACEN, resultando apenas 06 amostras 

confirmatórias para leishmaniose visceral canina.  

A primeira etapa do inquérito multifásico foi a aplicação do teste rápido, 

TR DPP Leishmaniose Visceral Canina Bio-Manguinhos (FIGURA 1), feito da 

seguinte forma: coleta de sangue é feita com o auxílio da lanceta a partir da 

orelha, membros ou cauda do animal; o sangue é coletado utilizando a alça 

coletora de 5µl; O sangue coletado é colocado no poço 01 (amostra + solução 

tampão) e adicionadas duas gotas da solução tampão; esperar as linhas teste 

(azul) e controle (verde) sumirem da base de análise da amostra, por volta de 

05 minutos; adicionar 04 gotas no poço 02 e deixar o teste prosseguir por 10 

minutos até o surgimento das linhas teste e controle e interpretar os resultados. 

 
 

 

FONTE:http://www.bio.fiocruz.br/en/images/stories/produtos/reativos/tr/tr-
dpp-leishmaniose-canina-430x285.jpg 

 

FIGURA 1 – Kit para Teste Rápido, TR DPP Leishmaniose Visceral Canina Bio- 
          Manguinhos – Petrolina, 2014. 

 

 

http://www.bio.fiocruz.br/en/images/stories/produtos/reativos/tr/tr-dpp-
http://www.bio.fiocruz.br/en/images/stories/produtos/reativos/tr/tr-dpp-
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A interpretação dos resultados compreende a análise no surgimento das 

linhas teste e controle, onde: resultado não reagente (negativo para anticorpos 

para Leishmania), a linha controle surge e a linha teste não aparece; resultado 

reagente (positivo para anticorpos para Leishmania), a linha controle surge e a 

linha teste também aparece e, a depender da intensidade da linha teste para 

mais escuro ou claro, indicam a concentração maior (verde escuro) ou 

concentração menor (verde claro) de anticorpos para Leishmania; Não 

aparecimento de nenhuma das linhas indica resultado inválido, tendo que 

repetir o teste (BRASIL, 2012). 

 

 

FONTE: Próprio Autor 

FIGURA 2 – Teste Rápido após aplicação do reagente. A análise do resultado 
          é reagente pelo surgimento das duas linhas Teste e Controle – 
          Ouricuri, 2014. 
 

Dos 50 animais considerados positivos no Teste Rápido, foi feito a coleta 

de sangue, realizada após a contenção física do animal com auxílio de 

mordaças descartáveis, executando o garroteamento e desinfecção do local 

com álcool a 70%. Feita a antissepsia em região dos membros torácicos e 

membros pélvicos do animal, com posterior venopunção da veia cefálica ou 

femoral para obtenção da amostra, retira-se de 1 a 2 ml de sangue por animal, 

com auxílio de agulhas 25 X 0,8 mm e tubos 13 X 75 mm. Todo material 

utilizado foi individual e descartável. As amostras foram acondicionadas em 
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bastidor e encaminhadas ao Laboratório Central da Secretaria Estadual de 

Saúde – LACEN para serem submetidas ao Exame do Ensaio Imunoenzimático 

Indireto - ELISA, diagnóstico preconizados pelo Ministério da Saúde.   

 

     

  

FONTE: Próprio Autor 

Figura 3 – As figuras A, B, C e D representam a forma de contenção dos 
       animais e a coleta do sangue realizada pelos agentes de saúde 
       – Ouricuri, 2014.  
 

4.6 Metodologia de Construção do Mapa de Risco 

 

 Realizada a colheita dos dados, que correspondem a fatores de riscos 

para a transmissão da Leishmaniose Visceral, os mesmos foram agrupados 

conforme a magnitude de sua participação nessa possível transmissão: 

FATORES DETERMINANTES como aqueles que se não existissem, 

inviabilizariam a transmissão da doença. Por FATORES CONDICIONANTES 

PRIMÁRIOS entendemos os fatores que contribuem diretamente para a 

existência dos fatores determinantes. E chamamos de FATORES 

CONDICIONANTES SECUNDÁRIOS os fatores que contribuem, de forma 

indireta, para a presença dos fatores determinantes. 

 Sendo assim, no caso da Leishmaniose Visceral, uma profunda revisão 

da literatura e a observação do perfil epidemiológico da doença ao longo dos 

anos indicou como Fatores Determinantes o número de casos humanos 

D 

A 

B 

C 

D 
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detectados, a soroprevalência canina e a densidade do inseto vetor. Como já 

descrito anteriormente, os casos humanos foram obtidos de forma secundária 

junto ao SINAN do Município; a soroprevalência canina foi obtida através do 

inquérito sorológico, porém a densidade dos vetores não foi possível, uma vez 

que a vigilância entomológica, no que concerne à captura e identificação dos 

vetores, não é rotina no município. 

  Como Fatores Condicionantes Primários inclui-se o percentual de 

imóveis, por área, que descartam o lixo a céu aberto; percentual de imóveis 

cujos dejetos são emitidos sem destinação adequada. 

Já, verificando a densidade populacional humana e canina, nota-se que 

o percentual de alfabetizados com mais de 15 anos e o percentual de famílias 

contempladas com o Programa do Bolsa Família, o que determina o nível de 

renda da população, foram classificados como fatores condicionantes 

secundários para a distribuição da enfermidade.  

Na tabulação dos dados foram atribuídos pesos para cada indicador, de 

acordo com sua classificação, descritos anteriormente. Sendo assim, aos 

indicadores incluídos como fatores determinantes foi atribuído o peso 10; aos 

classificados como fatores condicionantes primários atribuiu-se peso 05; e o 

grupo de indicadores definidos como Fatores Condicionantes Secundários 

recebeu o peso 01, de forma a evidenciar o distanciamento entre estes. Os 

resultados numéricos obtidos foram multiplicados pelo respectivo peso 

correspondente. Em seguida, depois de realizado o somatório dos valores 

apropriados a variável em cada uma das áreas das 19 USF, estes foram 

estratificados em 04 quartis, e atribuídos uma classificação de risco (Baixo, 

Médio, Alto e Muito Alto risco) dando origem a um MAPA DE RISCO. 

O valor numérico final de cada bairro ou localidade foi tratado 

estatisticamente pelos quartis, de forma a classificá-los da seguinte maneira: as 

USFs cujos valores numéricos finais estiveram entre o valor menor e o 1º 

QUARTIL foram classificadas como de BAIXO RISCO para leishmaniose 

visceral; as USFs cujos valores numéricos finais estiveram entre o valor do 1º 

QUARTIL e o valor da MEDIANA foram classificados como de MÉDIO RISCO 

para leishmaniose visceral; as USFs cujos valores numéricos finais estiveram 

entre o valor da MEDIANA e o 2º QUARTIL foram classificados como de ALTO 

RISCO para leishmaniose visceral; as USFs cujos valores numéricos finais 
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estiveram acima do valor do 2º QUARTIL foram classificadas como de MUITO 

ALTO RISCO para leishmaniose visceral; 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados demostra que no período compreendido entre os 

anos de 2010 a 2014, os casos humanos confirmados somaram 72, 

distribuídos de acordo com a área de abrangência de cada Unidade de Saúde 

da Família-USF, em todas as localidades de Ouricuri, cobertas pelo Programa, 

tanto em zona urbana quanto em zona rural, como mostra a Tabela 1. 

 

TABELA 1: Distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral em humanos 
segundo a área de abrangência das USF, durante o período de 2010 a 2014 - 
Ouricuri, 2014. 
USF Número de casos  

José Pimentel Lins 09 

Nossa Senhora do Carmo 00 

Cancela 00 

IPSEP 00 

Santo Antônio 03 

Nossa Senhora de Fátima 13 

Tamboril 00 

Videl 00 

Jacaré 10 

Pradicó 00 

Extrema 00 

São João do Lopes 02 

Santa Maria 04 

Aeroporto 00 

Jatobá 05 

Barra São Pedro 01 

Alto Paraíso 04 

Santa Rita 21 
Capela de São Braz 00 

TOTAL 72 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ouricuri-PE. 

 

Segundo Dantas-Torres e Brandão Filho (2006), afirmam que o número 

de casos de leishmaniose visceral canina no Estado de Pernambuco, vem 

aumentado nos últimos tempos principalmente no Sertão do São Francisco 

devido à modificação das áreas rurais pela ação antrópica.  
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Nos anos de 1990 a 2001 foi realizada outra pesquisa por Dantas-Torres 

(2006), observando a elevação importante de casos notificados, em todas as 

regiões de Pernambuco, com a reemergência de focos remotos da 

leishmaniose visceral, bem como emergência de casos novos, a exemplo do 

município de Petrolina, situado no Sertão do São Francisco, região próxima ao 

município de Ouricuri. 

A Tabela 1 mostrou que mesmo as USFs sem casos notificados, as 

características entomológicas, sociais e ambientais podem levar as áreas a 

serem classificadas como muito alto risco para a leishmaniose visceral, como 

por exemplo, as USFs de Alto do Paraíso, Capela de São Braz, Santa Rita e 

Barra do São Pedro (ALVES, 2011). 

Os resultados demonstram que, das 300 amostras colhidas, 16,7%, 50 

foram positivas no Teste Rápido DPP Bio-Manguinhos, e 06 foram confirmadas 

no Ensaio Imunoenzimático – ELISA, o que representa uma prevalência de 2% 

no Município, conforme demonstra a Tabela 02. A USF José Pimentel Lins, 

área central do perímetro urbano, demonstra prevalência importante se 

considerarmos que, das 06 amostras coletadas, 01 foi confirmada positiva no 

ELISA. Tais resultados demonstram a distribuição tanto urbana quanto rural. 

Dentre os diversos locais analisados espacialmente, as USF Santa Rita, Alto 

do Paraíso, José Pimentel Lins, Nossa Senhora de Fátima e Jacaré 

concentraram maior número de casos de leishmaniose humana e prevalência 

canina (TABELAS 1 e 2).  

Os resultados analisados estão de acordo com estudo feito por Rosário 

et al. (2005) afirmando que a prevalência canina no Brasil pode variar de 1,9% 

a 35% dependendo das condições socioeconômicas e do perfil de transmissão 

de cada uma das áreas pesquisadas.   

Ressaltando a prevalência canina no Brasil, os resultados aqui obtidos 

foram inferiores ou iguais encontrados no Estado de Alagoas onde foi 

observada a prevalência de 1,9% a 3,18%, em Campina Grande onde a 

frequência da infecção variou entre 3% e 3,8% e nos estados da Bahia e Ceará 

a prevalência da infecção foi inferior ao estudo com variação de 0,9% a 1,7% 

(MARTINS, 2008; CALHEIROS, 2005; VIDAL, 2008; GUEDES et al. 1974; 

SHERLOCK E ALMEIDA, 1970; ALVES et al. 1998).    
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TABELA 2 – Distribuição de casos soropositivos obtidos através de inquérito 
sorológico canino - Ouricuri, 2014. 

USF NÚMERO DE 
AMOSTRAS 

TESTE RÁPIDO ELISA 

José Pimentel Lins  3 1 
Nossa Senhora do 
Carmo 

 0 0 

Cancela  0 0 
IPSEP  0 0 
Santo Antonio  2 0 
Nossa Senhora de 
Fátima 

 5 1 

Tamboril  3 0 
Videl  0 0 
Jacaré  6 1 
Pradico  0 0 

Extrema  1 0 

São João do Lopes 
  

13 
 

0 
Santa Maria  2 0 
Aeroporto  0 0 
Jatobá  1 0 
Barra São Pedro  0 0 
Alto Paraíso  5 2 
Santa Rita  7 1 
Capela de São 
Braz 

 1 0 

TOTAL 300 50 6 

Fonte: O próprio autor. 

 

No que se referem à prevalência da infecção canina no Estado de 

Pernambuco, os dados encontrados no presente estudo foram inferiores ao 

observado por Alexandrino (2001) que afirmou que 2,5% da população canina 

do Estado de Pernambuco apresentam positividade sorológica para 

leishmaniose visceral, bem como Dantas-Torres (2004) relata prevalência da 

infecção canina de 3,1% na cidade de Paulista Região Metropolitana do Recife 

e Carvalho (2005) encontrou 3% da positividade canina na cidade de São 

Vicente Ferrer mesorregião do Agreste Pernambucano. 

Em algumas localidades de Ouricuri, observou-se precariedade nas 

condições socioeconômicas e carência de saneamento básico, além de grande 

quantidade de cães errantes com sinais sugestivos de leishmaniose visceral 

como onicogrifose, alterações dermatológicas como lesões cutâneas, 

foliculites, erosões na pele, as lesões oculares, entre outros.  

 Fatores relacionados com baixa condição socioeconômica, 

desmatamento, avanço desordenado da área urbana para áreas rurais, 
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aumento da densidade do vetor, maior número de terrenos baldios nas áreas 

urbanas, precariedade de saneamento básico e ausência coleta de lixo em 

algumas localidades no município contribuem para a instalação da doença 

(SHERLOCK, 1996; GONTIJO; MELO, 2004; QUEIROZ et al., 2004; 

MONTEIRO et al., 2005; NUNES et al., 2007).  

A densidade populacional humana e canina foi considerada um fator 

condicionante primário para a transmissão da Leishmaniose Visceral, tomando-

se como princípio que maior concentração de pessoas e cães num mesmo 

espaço favorece a transmissão da doença. Esses dados foram obtidos junto ao 

Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, alimentado pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

O SIAB fornece apenas a população humana por área da USF. Sendo 

assim, para obtenção da população canina, utilizou-se a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde - OMS que estima a população canina nos 

espaços urbanos como sendo 10% da população humana (TABELA 3).  

Segundo Alves (2011), a densidade populacional humana e a 

vulnerabilidade dos aspectos sociais, associadas à persistência de condições 

impróprias de vida têm favorecido o fenômeno de proliferação e disseminação 

da leishmaniose visceral em ambientes urbanos. 

De acordo com Barbosa (2013), a leishmaniose visceral no Brasil 

acomete com frequência crianças menores de 10 anos, representam 54% dos 

casos notificados, onde 41% delas menores de 5 anos. Isso se deve pela 

imaturidade imunológica celular agrava pela desnutrição, tão comum nas áreas 

endêmicas de leishmaniose visceral no Nordeste.  

O L. longipalpis, flebotomíneo envolvido na transmissão da leishmaniose 

visceral, necessita de matéria orgânica como substrato para deposição de seus 

ovos. Sendo assim, a presença de lixo e resíduos orgânicos depostos e 

mantidos a céu aberto configura fator ambiental predisponente para 

proliferação deste vetor. Neste sentido, obteve junto ao SIAB informações 

sobre a destinação e tratamento dado aos resíduos domésticos sólidos e 

líquidos, referenciadas nas áreas de cada USF. Considerando que várias são 

as formas de destinação do lixo doméstico, selecionou-se, em função do seu 

maior potencial de risco, a deposição ao ar livre destes resíduos. Sendo assim, 

a Tabela 04 demonstra o percentual de imóveis na área de cada USF cujos 
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resíduos são despejados livremente em terrenos baldios próximos às 

residências.   

 
Tabela 3 – Distribuição da densidade populacional humana e canina por áreas 
de abrangência das USF - Ouricuri, 2014. 

USF Densidade Populacional 
Canina 

Densidade Populacional 
Humana 

José Pimentel Lins 374 3.742 
Nossa Senhora do Carmo 318 3.181 
Cancela 93 933 
IPSEP 186 1.860 
Santo Antonio 106 1.065 
Nossa Senhora de Fátima 207 2.073 
Tamboril 217 2.171 
Videl 325 3.250 
Jacaré 245 2.459 
Pradico 262 2.627 
Extrema 227 2.276 
São João do Lopes 231 2.316 
Santa Maria 331 3.318 
Aeroporto 352 3.522 
Jatobá 307 3.075 
Barra São Pedro 352 3.523 
Alto Paraíso 335 3.354 
Santa Rita 389 3.893 
Capela de São Braz 440 4.409 

TOTAL 5.297 53.047 

Fonte: Adaptado do SIAB/ SMS Ouricuri-PE 

 

O depósito de lixo a céu aberto em Ouricuri está cada vez mais visível 

nas localidades periféricas e rurais. A coleta de lixo é praticamente inexistente 

em áreas periféricas da cidade e, por isso, contribui para o acúmulo de lixo em 

terrenos baldios ou terrenos abandonados. As USF que não apresentam 

destinação adequada de lixo foram Cancela, Videl, Capela de São Braz, Barra 

de são Pedro, Extrema, Jatobá. 

Referindo-se, agora, ao esgotamento sanitário, ou seja, à destinação e 

tratamento dos excrementos e águas servidas, a situação que melhor favorece 

a proliferação do flebótomo vetor é aquela em que estes resíduos são 

despejados sem nenhum tratamento em valas que escorrem a céu aberto. 

Sendo assim, obteve junto ao SIAB o percentual de imóveis cujos resíduos são 

destinados desta forma.  

A pior situação de esgotamento sanitário em Ouricuri foi constatada nas 

USF das áreas periféricas, com as mais baixas densidades populacionais, 

baixa renda e infraestrutura urbana pouco presente. E esse quadro 
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preocupante favorece a proliferação de flebótomos. Como demonstra a Tabela 

05, as USF onde esse tipo de despejo é mais prevalente são: IPSEP, Tamboril, 

Videl, Jacaré, Extrema São João do Lopes, Jatobá, Barra do São Pedro, Alto 

Paraíso e Capela de São Braz. 

 

Tabela 4 – Distribuição do percentual de residências que não apresentam 
destinação adequada de lixo doméstico, segundo a área de cada USF –
Ouricuri, 2014. 

USF LIXO A CÉU ABERTO (%) 

José Pimentel Lins 1,89 
Nossa Senhora do Carmo 4,98 
Cancela 47,27 
IPSEP 26,11 
Santo Antonio 13,98 
Nossa Senhora de Fátima 11,06 
Tamboril 33,98 
Videl 89,59 
Jacaré 33,98 
Pradico 23,7 
Extrema 46,01 
São João do Lopes 38,2 
Santa Maria 20,99 
Aeroporto 21,63 
Jatobá 54,93 
Barra São Pedro 62,49 
Alto Paraíso 23,66 
Santa Rita 31,45 
Capela de São Braz 45,75 

Fonte: SIAB/ SMS Ouricuri – PE. 

 

A existência de terrenos baldios nos espaços urbanos constitui-se num 

fator favorável à deposição de lixo, especialmente em áreas onde a coleta 

pública é deficitária. Por esta razão, buscou-se junto à administração do 

Município o levantamento dos terrenos não ocupados localizados nas áreas 

urbanas cobertas pelo Programa de Saúde da Família. A Tabela 06 indica o 

quantitativo destes terrenos na área de cada USF, demonstrando que as áreas 

mais periféricas da cidade são as que concentram maior quantidade de 

terrenos baldios.  

Referente à renda familiar, quanto menor for à renda, maior a 

probabilidade de se morar em ambientes degradados, maior possibilidade de 

ser morador de áreas periféricas. Considerando a dificuldade de obter-se a 

renda familiar ou per cápita por bairro ou por área de abrangência das USF, 

optou-se por identificar o percentual de famílias em cada uma dessas áreas 
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que são contempladas pelo Programa Bolsa Família, uma vez que, para ser 

contemplado é preciso ter uma renda de até 70 reais por pessoa. Sendo assim, 

quanto maior o percentual de famílias contempladas, menor a renda da 

comunidade.  A Tabela 07 demonstra a situação de cada USF quanto a este 

indicador e analisando-a observou-se que as USF com famílias de menor 

renda são: Extrema, Alto Paraiso, São João do Lopes. 

 
Tabela 5 – Distribuição do percentual de residências cujos excrementos e 
águas servidas são despejados de maneira indesejada, por USF - Ouricuri, 
2014. 

USF ESGOTO A CÉU ABERTO (%) 

José Pimentel Lins 0,66 
Nossa Senhora do Carmo 2,61 
Cancela 70,7 
IPSEP 65,71 
Santo Antonio 3,94 
Nossa Senhora de Fátima 1,05 
Tamboril 76,71 
Videl 66,35 
Jacaré 61,89 
Pradico 53,8 
Extrema 62,82 
São João do Lopes 71,11 
Santa Maria 2,02 
Aeroporto 5,22 
Jatobá 65,29 
Barra São Pedro 49,82 
Alto Paraíso 50,62 
Santa Rita 2,02 
Capela de São Braz 79,37 

 Fonte: SIAB / SMS Ouricuri-PE 

 

Outro indicador importante de qualidade de vida e, consequentemente, 

de maior exposição a hábitos e comportamentos de risco é a escolaridade. É 

possível intuir que quanto menor a escolaridade, menor é o acesso a 

informação e mais frequentes os hábitos que favorecem a degradação do 

ambiente, a proliferação dos flebótomos e maior a falta de estrutura na 

localidade. Para delimitar a amostra, foi utilizada a porcentagem de pessoas 

maiores de 15 anos alfabetizadas, demostrado na Tabela 8. As USF com as 

menores taxas foram: Barra de São Pedro, Videl, Santa Rita, Cancela, São 

João do Lopes, cujos dados seguem na Tabela 8. 
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Tabela 6 – Distribuição de terrenos baldios por USF – Ouricuri, 2014. 

USF TERRENO BALDIO 

Nossa Senhora de Fátima  60 
Capela São Braz 172 
Santo Antonio 142 
Aeroporto 219 
Alto Paraíso  71 
Santa Maria 143 
IPSEP 0 
José Pimentel Lins 58 
Nossa Senhora do Carmo 54 

TOTAL 919 

Fonte: SMS Ouricuri-PE     

 

Tabela 7 – Distribuição do percentual de famílias contempladas pelo Programa 
Bolsa Família por USF – Ouricuri, 2014. 

USF RENDA (%) 

Tamboril 1,65 
Videl 8,49 
Pradico 3,04 
Extrema 43,76 
São João do Lopes 20,37 
Jatobá 11,44 
Barra São Pedro 0,11 
Alto Paraíso 21,12 
Capela de São Braz 1,1 
José Pimentel Lins 0 
Nossa Senhora do Carmo 0 
Cancela 0 
IPSEP 0 
Santo Antônio 0 
Nossa Senhora de Fátima 0 
Jacaré 0 
Santa Maria 0 
Aeroporto 0 
Santa Rita 0 

Fonte: SIAB/SMS Ouricuri - PE 
 

Por Barbosa (2013), diz que os indivíduos negros e de baixa 

escolaridade são os que mais adoecem de leishmaniose visceral. O quadro de 

desigualdade de oportunidades entre brancos e negros define sua forma de 

viver como grupos sociais. Renda, escolaridade, condições inadequadas para 

habitação e a falta de saneamento básico e bens de consumo são sempre 

menores e piores entre os negros, caracterizando a situação de exclusão de 

muitos direitos sociais indicando um quadro de vulnerabilidade social, com um 

aumento significativo de adoecer e morrer dessa enfermidade. 
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Conforme descrito na metodologia, cada um dos indicadores 

demonstrados foi classificado como Fatores Determinantes, Fatores 

Condicionantes Primários e Fatores Condicionantes Secundários, e atribuídos 

pesos conforme sua participação na cadeia de transmissão resultando, assim, 

em valores numéricos que foram ordenados de forma crescente, permitindo o 

cálculo da mediana e dos quartis, conforme demonstrado na Tabela 09. 

As USF cujo somatório de pontos ficou situado até o limite do primeiro 

quartil, foram classificadas como de BAIXO RISCO para transmissão de 

leishmaniose; as situadas entre o limite do primeiro quartil e a mediana, como 

de MÉDIO RISCO; as USFs com valores entre a mediana e o segundo quartil, 

foram classificadas como de ALTO RISCO; e as situadas com valores 

superiores ao segundo quartil são as USF de MUITO ALTO RISCO. 

A demonstração gráfica do risco para leishmaniose visceral de cada 

USF em Ouricuri foi destacada na Figura 1 pelas cores laranja como primeiro 

quartil, a cor vermelha como mediana e a cor azul como segundo quartil. Por 

isso, as USFs primeiro quartil correspondem a José Pimentel Lins e Videl. As 

USFs mediana correspondem Jacaré e Pradicó. As USFs segundo quartil 

correspondem a Extrema e Capela de São Braz. 

Dentre as diversas USF analisadas, especialmente, o distrito de Capela 

de São Braz (área rural do município) concentrou um grande número de casos 

de leishmaniose humana e canina. Nessa área, observou-se precariedade nas 

condições socioeconômicas e carência de saneamento básico, além de grande 

quantidade de cães errantes com sinais sugestivos de leishmaniose visceral.  

Além do distrito rural de Capela de São Braz, o maior risco de contração 

de leishmaniose visceral para humanos na cidade de Ouricuri foi observado na 

periferia da cidade, correspondendo aos USF Alto do Paraíso, Santa Rita e 

Barra do São Pedro, devido à precariedade das condições de vida da 

população humana, alto número de cães errantes, deficiência no saneamento 

básico, entre outros fatores. 

É importante observar a necessidade de inverter a lógica quando se 

trata de prevenção da leishmaniose visceral, tendo a compreensão de outros 

fatores, não só as notificações no SINAM, mas, sim, visualizando os outros 

fatores condicionantes e determinantes que aumentam o risco de adoecer 

dessa enfermidade. 
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Tabela 8 – Distribuição do percentual de maiores de 15 anos alfabetizados por 
USF – Ouricuri, 2014. 

USF Escolaridade (%) 

José Pimentel Lins 94 
N S Carmo 85 
Cancela 72 
IPSEP 76 
Santo Antonio 90,76 
NS Fátima 82 
Tamboril 78 
Videl 69 
Jacaré 74 
Pradico 75 
Extrema 75 
S João do Lopes 73 
Santa Maria 85 
Aeroporto 86 
Jatobá 81 
Barra São Pedro 67 
Alto Paraíso 78 
Santa Rita 71 
C São Braz 152 

Fonte: SIAB/SMS Ouricuri - PE 

 
Tabela 9 – Distribuição do somatório dos indicadores por USF e identificação 
da mediana na cor vermelha, primeiro quartil na cor azul e segundo quartil na 
cor verde – Ouricuri, 2014. 

USF       VALOR FINAL 

José Pimentl Lins 78 

Nossa Senhora do Carmo 179 

Cancela 180 

IPSEP 185 

Santo Antonio 193 

Nossa Senhora de Fátima 194 

Tamboril 195 

Videl 196 

Jacaré 200 

Pradico 200 

Extrema 210 

São João do Lopes 213 

Santa Maria 219 

Aeroporto 224 

Jatobá 225 

Barra São Pedro 226 

Alto Paraíso 288 

Santa Rita 260 
Capela de São Braz 405 

Fonte: O próprio autor. 
 

Através de estudos epidemiológicos observacionais é admissível 

quantificar e identificar os fatores determinantes da doença, que podem estar 
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integrados aos hospedeiros diretos, ao vetor e ao meio ambiente. A verificação 

das associações entre doença e seus possíveis fatores de risco, tem sido a 

ferramenta de grande importância para direcionar e priorizar estratégias de 

controle nas USFs mais comprometidas.  

Outro fator a ser observado é a possível subnotificação em algumas 

localidades, por isso, o mapa de risco vem a ser uma importante ferramenta na 

procura de casos em USF onde os fatores determinantes e condicionantes 

levam a perceber que existe risco elevado para surgimento da leishmaniose 

visceral. 

Vale ressaltar que, nas USF de maior risco, verificou-se carência de 

saneamento básico e estrutura. Outro destaque foi o alto grau de pobreza e 

analfabetismo entre as famílias residentes. Situação idêntica descrita por 

Wernec (2010), quando garante que a leishmaniose visceral é considerada 

doença negligenciada em regiões de altos índices de pobreza.  

Pode-se observar que, nas localidades rurais, o crescimento 

desordenado das áreas residenciáveis com intensa ação humana e 

modificação dos meios naturais com substituição de vegetação natural por 

agricultura de subsistência e criação de animais de produção como aves e 

suínos, são considerados fatores que aceleram o desequilíbrio ambiental e 

favorecem maior adaptação do vetor ao espaço geográfico cada vez mais 

urbanizado (WANDERLEI et al., 2004).  

Da mesma forma que ocorre nas áreas rurais de Ouricuri, Cesse et al., 

(2001) e Nascimento et al. (2005), em estudos sobre prevalência de 

leishmaniose visceral em cães em Petrolina-PE e São Luiz-MA, 

respectivamente, também constataram que são nessas regiões com 

inadequadas condições de vida da população, carência de saneamento básico 

e atenção básica à saúde que as taxas de prevalência aumentam em locais 

onde a doença permanece negligenciada e a população exposta ao risco.  

Apesar do município de Ouricuri estar inserido no sertão, que representa 

a paisagem típica do semiárido nordestino – Bioma Caatinga, com clima 

semiárido tropical, o flebótomo Lutzomya longipalpis é adaptado a essas 

condições, sem depender da sazonalidade. Sendo assim, a leishmaniose 

visceral é distribuída na maior parte das regiões do semiárido e no interior 

(DANTAS-TORRES et al., 2010). 
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O L. longipalpis encontra-se em várias Regiões como o Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste e sua presença em Ouricuri já foi confirmada, através 

da caracterização de desenvolvimento do ciclo zoonótico da leishmaniose 

visceral em áreas periurbanas e urbanas (CESSE et al., 2001). 

 

USF BAIXO RISCO 

José Pimentel Lins 

Nossa Senhora do Carmo 

Cancela 

IPSEP 

Santo Antonio 

 

USF MÉDIO RISCO 

Nossa Senhora de Fátima 

Tamboril 

Videl 

Jacaré 

Pradicó 

 

 

USF ALTO RISCO 

Extrema 

São João do Lopes 

Santa Maria 

Aeroporto 

Jatobá 

 

USF MUITO ALTO RISCO 

Barra de São Pedro 

Santa Rita 

Alto do paraíso 

Capela de São Braz 

 
Figura 4 – Divisões de casos notificados por USF em baixo, médio, alto e  

       altíssimo risco para leishmaniose visceral – Ouricuri, 2014. 
 

A ocorrência dos casos concentra-se em locais onde houve grande 

perda da cobertura vegetal do município, corroborando com estudo anterior 

realizado no município de Petrolina (CESSE et al., 2001), que observou uma 

concentração de casos de leishmaniose visceral nos bairros próximos a áreas 

onde houve aumento do desmatamento. Geralmente, essas áreas são nas 
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regiões periféricas das cidades, para onde os aglomerados urbanos tendem a 

se ampliar. Essa observação corrobora parcialmente com a pesquisa de 

Almeida et al. (2010) que detectaram uma maior concentração de casos 

humanos de leishmaniose visceral na região rural de Cuiabá e nas áreas 

periféricas. 

A leishmaniose visceral em Ouricuri tem maior prevalência em áreas 

rurais com menor poder aquisitivo onde existe uma grande deficiência no 

saneamento básico e na infraestrutura e a presença abundante de vegetação, 

completando um quadro epidemiológico comum em várias outras áreas na 

região Nordeste do Brasil. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu observar a distribuição da leishmaniose 

visceral na cidade de Ouricuri e sua relação com os fatores ambientais, sociais 

e culturais, lixo esgotamento sanitário, entre outros. 

O mapa de risco serve de alerta para a necessidade de investigações 

sobre a leishmaniose visceral no município de Ouricuri dando ênfase nas áreas 

de alto risco como Extrema, São João do Lopes, Santa Maria, Aeroporto e 

Jatobá e muito alto risco como Barra de São Pedro, Santa Rita, Alto do Paraíso 

e Capela de São Braz para avaliação do impacto da incidência da doença nas 

áreas em destaque e atuação das medidas de controle.  

Portanto, o mapa de risco é instrumento excelente e eficaz, trazendo 

para a gestão o entendimento real de todas as vertentes que envolvem o 

surgimento, origem e manutenção da leishmaniose visceral em situação 

endêmica, sendo importante a união às informações pertinentes, buscando 

cercar os profissionais de várias áreas de saúde com todas as informações 

necessárias para sua atuação na localidade de maior risco. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Mapeamento de Riscos Ambientais para Leishmaniose 

Visceral no Município de Ouricuri-PE.” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Omara Dantas Guimarães 

Nome do (a) Orientador (a): René Geraldo Cordeiro da Silva Júnior 

 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar 

desta pesquisa que tem como finalidade a construção de um mapeamento 

de risco ambiental de propagação para a leishmaniose visceral no município 

de Ouricuri-PE.  

2. Participantes da pesquisa: A amostra realizada será a partir de 300 cães 

domiciliados escolhidos aleatoriamente. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá 

que o (a) pesquisador (a) Omara Dantas Guimarães, faça a coleta de 

sangue do seu cão. O sangue será coletado, após assepsia, da veia 

cefálica (no membro dianteiro) ou na veia femural (no membro posterior), 

com seringa descartável estéril. O sangue coletado será armazenado sob 

refrigeração e encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública de 

Pernambuco - LACEN. No ato da coleta o Sr (a) será orientado a como 

conter o seu animal para que o pesquisador possa proceder à coleta. 

Apenas se o resultado do exame for positivo, será informado à Secretaria 

Municipal de Saúde de Ouricuri-PE, e a mesma irá orientá-lo quanto aos 

procedimentos necessários para evitar a possibilidade de transmissão da 

doença a outros animais e a humanos.  A sra (sr.) tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.). Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) 

pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê 

de Ética em Pesquisa.  
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4. Sobre as entrevistas: Não serão realizadas entrevistas. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas, pois a pesquisa contempla o treinamento prévio dos 

agentes de endemias quanto às técnicas de contenção e colheita de 

amostras de sangue trazendo nenhum tipo de risco para os proprietários. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece 

riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu 

(sua) orientador (a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações 

importantes sobre leishmaniose visceral canina, de forma que o 

conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa esclarecer 

os riscos dessa doença para a comunidade, onde pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das 

informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 
livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que 
se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo 
a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

___________________________ 
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Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

 

Pesquisador: OMARA DANTAS GUIMARÃES (087) 9963-5618 

Orientador: PROF. DR. RENÉ GERALDO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR 

(087) 4449-9501 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alexandre H. 

Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail cedep@univasf.edu.br 
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APÊNDICE B 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 
Eu OMARA DANTAS GUIMARÃES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ESTUDANTE, 
CPF 057.914.914-50, abaixo afirmado, assumo o compromisso de manter 
confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras 
relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado Mapeamento de Riscos 
Ambientais para Leishmaniose Visceral no Município de Ouricuri-PE, a que 
tiver acesso nas dependências da Secretaria de Municipal de Saúde e IX 
Geres no município. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 
benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 
terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia de documentação confidencial a 
que tiver acesso; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou 
sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não ultrapassar o conhecimento das informações confidenciais, 
responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às 
informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a 
ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de 
sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da 
apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a avaliação, sob 
a forma de escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às 
operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 
instalações, equipamentos, segredos de negócios, segredo de fábrica, dados, 
habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, 
especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, 
desenhos, de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e 
questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 
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Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 
negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou 
associada com a apresentação da tecnologia acima mencionada. 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha 
pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for 
tornada de conhecimento público por quaisquer outra pessoa, ou mediante 
autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste 
termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica 
abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão vir. 

 

Petrolina, 03 de Julho de 2013. 

 

______________________________________ 

Omara Dantas Guimarães 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE C 
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ANEXO1
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ANEXO 2 

 


