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RESUMO 

 

A LTA encontra-se em expansão no Brasil, principalmente em áreas com interface com a mata, 

tornando assim as pesquisas epidemiológicas cada vez mais úteis no prognóstico da 

antropozoonose. O presente trabalho teve por objetivo principal descrever a evolução da LTA em 

Marabá de 2007 a 2011 e objetivos específicos: investigar o perfil epidemiológico das pessoas 

atingidas; estratificar os casos de LTA por área geográfica no município; identificar eventuais 

variações anuais no perfil dos doentes, na frequência de casos autóctones notificados e na 

localização geográfica das áreas de transmissão. A pesquisa fez uso de dados secundários. Arquivos 

do SINAN contendo dados de notificação de casos da LTA autóctone em Marabá foram 

disponibilizados pela SESPA sem os nomes dos sujeitos, o que dispensou a submissão da proposta 

a um Comitê de ética em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil. Os arquivos foram usados com 

o propósito estrito de analisar dados e permanecerão em computadores sob a proteção de senhas 

de acesso. A análise exploratória foi realizada no universo de 375 indivíduos notificados como 

portadores da doença e procedentes de Marabá, considerando o período de 2007 a 2011. Após a 

análise e interpretação dos dados contidos nas bases do SINAN, observou-se um aumento 

considerável de mulheres e crianças menores de 10 anos acometidas pela doença; os casos 

registrados como contraídos em espaços urbanos atingiram valores elevados, em alguns anos 

chegaram a ultrapassar a quantidade de contrações em espaços rurais. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Leishmaniose Tegumentar; Marabá; Pará. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose causada pelo protozoário do 

gênero Leishmania, seu vetor é um flebótomo (NETO et al, 1998), pertencente à sub-família 

Phlebotominae, do gênero Lutzomiya, no Novo Mundo e Phlebotomos, no Velho Mundo 

(GOTIJO; CARVALHO, 2003). 

A LTA trata-se de um problema de saúde pública mundial. Segundo o Ministério da Saúde a 

LTA é incidente em 88 países, espalhados em quatro continentes: Américas, Europa, África e Ásia, 

com registros de aproximadamente 2 milhões de casos notificados por ano. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) considera a LTA uma das seis doenças infecciosas mais importantes, 

pelo seu coeficiente de detecção e por ser capaz de gerar deformidades capazes de produzir 

mutilações. As formas clínicas da LTA variam muito, as formas clássicas a que se apresentam são 
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as Leishmanioses Cutânea e Mucosa. Há também a forma mucocutânea, porém mais rara 

(BRASIL, 2007). 

No Brasil, encontra-se em crescimento tanto em magnitude, quanto nos aspectos de 

expansão geográfica. Tal crescimento pode estar associado ao crescimento desordenado das 

cidades em áreas de floresta. O desenvolvimento da agricultura, construção de garimpos, estradas e 

ainda, processos de invasão em periferias da cidade são fatores que possivelmente contribuem para 

a expansão da LTA (GUERRA et al, 2006). Em razão de mudanças ambientais e da crescente 

migração de populações da área rural para as periferias urbanas, a LTA passa agora a estar 

difundida não somente em áreas florestais, como também nas áreas urbanas. A deficiência na 

infraestrutura e saneamento básico nas áreas periféricas das cidades, associadas ainda à interação 

mutua dos animais domésticos com os reservatórios silvestres, ocasiona um aumento no número 

de animais urbanos infectados (NUNES, ARAÚJO&CALHEIROS, 2010). 

A distribuição da LTA no Brasil é ampla. A região Norte apresenta as maiores taxas de 

incidência da doença por 100 mil habitantes (GUERRA et al, 2006). Em Marabá, município pólo, 

localizado na porção sudeste do estado do Pará, o crescente aumento de notificação da LTA é 

alarmante: entre os anos de 2009 e 2011, houve um aumento de mais que 100% de casos 

registrados (Fig. 1). 

O estudo epidemiológico da doença na região torna-se assim necessário, buscando elucidar 

as questões relacionadas ao perfil dos portadores de LTA no município, além de identificar as 

áreas de risco de infecção. As fontes de dados epidemiológicos, a exemplo do SINAN, são de 

suma importância para o esclarecimento de diversos aspectos epidemiológicos da doença, apoiando 

assim ações para controle da doença na região e acompanhando a evolução e tratamento dos 

indivíduos, a fim de diminuir a morbidade causada pela doença. 

 

METODOLOGIA 

 

Materiais e Métodos: 

Ética 

 

A pesquisa fez uso de dados secundários. Arquivos do SINAN contendo dados de 

notificação de casos da LTA autóctone em Marabá foram disponibilizados pela SESPA sem os 

nomes dos sujeitos, o que dispensou a submissão da proposta a um Comitê de ética em 
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Pesquisa por meio da Plataforma Brasil. Os arquivos foram usados com o propósito estrito de  

analisar dados e permanecerão em computadores sob a proteção de senhas de acesso. 

 

Desenho do estudo 

Descritivo transversal, baseado na análise exploratória de dados de notificação da LTA 

nas bases do SINAN (2007 a 2011) e direcionado à investigação da evolução da doença em 

Marabá, com ênfase na distribuição geográfica e perfil epidemiológico dos casos autóctones. 

 

Fonte de dados secundários 

Os dados constantes no SINAN são aqueles obtidos por meio da Ficha de Investigação de 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) padronizada pelo Ministério da Saúde. Essas fichas 

são preenchidas nos municípios por ocasião do atendimento do doente. Os arquivos foram 

disponibilizados pela Coordenação de Leishmanioses do Departamento de Controle de Doenças 

Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA). 

 

Sujeitos da pesquisa 

A análise exploratória foi realizada no universo de 375 indivíduos notificados como 

portadores da doença e procedentes de Marabá, considerando o período de 2007 a 2011. 

 

RESULTADOS 

 

Durante o período de 2077 a 2011, foram registrados 375 casos de Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA) dentre os residentes do município de Marabá. Houve variações 

anuais no coeficiente de incidência por 100 mil habitantes: 36; 43,5; 23,6; 28,2 e 41,9 (p = 

0.0102), respectivamente. Sobretudo nos três últimos anos de análise, observou-se uma crescente 

expansão no número de casos (Fig. 1), os casos de LTA dobraram durante este período (Fig. 

2). Os indivíduos do sexo masculino (82%) (Fig. 3), de faixa etária adulta (Fig. 4) e com nível de 

escolaridade fundamental incompleto (Fig. 7) apresentaram-se como destaques dentre os 

acometidos pela patologia. 

O número de casos de crianças de até 10 anos de idade infectadas sofreu um aumento 

considerável (Fig. 4). E no ano seguinte houve um aumento na proporção de mulheres atingidas 

(Fig. 5). A forma clínica que registrou maior frequência foi a forma cutânea em relação à mucosa 
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e/ou mucocutânea (Fig. 6). Dentre os atingidos, prevalece o nível de formação escolar fundamental 

incompleto (Fig. 7), atingindo percentuais sempre acima de 30% no período observado. 

Não houve grande discrepância entre rural e urbano no que diz respeito ao local provável de 

infecção (Fig. 8), registrando números semelhantes tanto em zona rural quanto em zona urbana. 

O mapa (Fig. 9) mostra os pontos rurais e urbanos onde houve transmissão. A maioria dos casos 

é autóctone (Fig. 10) e não classificado como doença relacionada à ocupação laboral (Fig. 11). 

O exame parasitológico direto, realizado na grande maioria dos casos, obteve resultado 

positivo em mais de 90% dos casos em todos os anos estudados. 
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Figura 9: Mapa da distribuição de registros de LTA por zona no município de Marabá no período 

de 2007 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do SINAN/MS 
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DISCUSSÃO 

 

Estudos epidemiológicos e a utilização de georreferenciamento têm sido úteis na 

profilaxia de doenças infecciosas. A modificação de espaços geográficos e alterações de cunho 

ecológico, causadas pela ação humana, estão intimamente ligadas à circulação de agentes 

infecciosos. Assim os estudos epidemiológicos tornam-se essenciais, uma vez percebida a 

importância do meio ambiente para a vida humana. 

A maior incidência de LTA é em homens (82%) adultos (78,4%) e pardos (igual ou acima 

de 68%), com nível fundamental incompleto (entre 33 e 65%), características que ratificam os 

estudos de Júnior, Gon & Ogama (2013). Homens adultos, em idade produtiva e com nível de 

escolaridade baixa são, em geral, os mais atingidos pela doença, provavelmente indivíduos que 

possuem atividade laboral que o expõe (GUERRA et al., 2006). 

O aumento no número de crianças em 2010 (Fig. 4) e mulheres infectadas no ano 

seguinte (Fig. 6) no município de Marabá sugere inúmeras situações: o influxo mais frequente dos 

referidos em áreas florestais, possivelmente para a realização de atividades laborais, visto que na 

maioria dos casos, os indivíduos possuem nível de escolaridade baixa (Fig. 7) e apresentam-

se em idade produtiva: entre 16 e 35 anos (Fig. 4), provavelmente, indivíduos de pouco poder 

aquisitivo e trabalhadores braçais. Todavia, ao preenchimento da ficha de agravo e notificações a 

maioria classificou a LTA como doença não relacionada ao trabalho. É provável ainda que o 

preenchimento das fichas esteja sendo realizado de forma incorreta, algumas questões deixando 
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até mesmo de ser respondidas, dificultando assim a análise das mesmas. As mulheres e crianças 

acometidas que não possuem atividade laboral na floresta podem também estar adentrando a 

mata por motivos de lazer (GUERRA et al., 2006). Outra situação que pode estar relacionada a tal 

aumento é uma possível, porém esporádica, instalação de novos ciclos de transmissão em áreas 

periurbanas e/ou urbanas (Figura 8), apresentando características de transmissão em ambiente 

doméstico ou peridoméstico (CONDINO et al., 2008). Brito et al. (2008) em seu estudo, 

apontam para a importância da transmissão intradomiciliar dado o número elevado de crianças de 

até 10 anos de idade infectados por LTA. Guerra et al. (2006) propõem que seja possível a 

transmissão no intra e peridomicílio em regiões que tem proximidade da floresta ou ainda em 

áreas recentemente ocupadas, já que a fonte de repasto sanguíneo, antes feita nos animais 

silvestres, passa a ser insuficiente por conta da presença humana. Entretanto, este tipo de 

transmissão é transitória, visto que ao concretizar-se a urbanização, ela é interrompida. Condino et 

al. (2008) relacionam ainda a transmissão à uma proximidade com a mata na interconexão com o 

ambiente peridoméstico. Fatores socioeconômicos podem estar favorecendo a atual expansão da 

doença: A deficiência no sistema de saneamento básico, a migração para as áreas periurbanas da 

cidade por conta das cheias frequentes levando o animal doméstico à interação com os reservatórios 

silvestres (NUNES, ARAÚJO & CALHEIROS, 2010; CONDINO et al., 2008). 

Os critérios para a caracterização de espaços urbano e rural levam a classificar como área 

urbana sedes de municípios muito pequenas. Tal distorção nos levaria a nomear de cidade o 

que na verdade seriam aldeias, povoados e vilas, resultando assim numa superestimação de 

nosso grau de urbanização (Marques, 2002). A semelhança entre os números de doentes em áreas 

urbanas e rurais observadas nesse estudo decorre da dificuldade de definição clara dos limites entre 

urbano e rural, quando na verdade a transmissão se dá na área rural e na interface urbano-rural, 

como destacamos. 

Através da análise dos mapas gerados a partir das informações contidas nas bases de dados 

do SINAN estadual em relação ao provável local de infecção, observa-se que os pontos que 

marcam os locais de infecção concentram-se na interface entre urbano e rural, situação que 

sugere o contato com o vetor a partir da proximidade do indivíduo com a floresta por conta do 

raio de alcance do flebotomíneo a partir de seu habitat natural na mata, já que não há em literatura 

relatos deste inseto adaptado ao ambiente urbano (GUERRA et al., 2006). 

A Leishmaniose em sua forma cutânea é a mais frequente, representando mais de 90%. 

Nessa forma clínica as lesões são apenas cutâneas e tendem a cicatrizar. Há casos em que as 
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lesões são numerosas, caracterizando a forma cutânea disseminada, porém mais rara (BRASIL, 

2007; NUNES, ARAÚJO & CALHEIROS, 2010). Há diversas possibilidades para o diagnóstico 

de LTA, o exame parasitológico direto deve ser o de primeira escolha, pois é rápido e de baixo 

custo, a probabilidade de se encontrar o parasito é inversamente proporcional ao tempo de 

evolução da lesão e se torna rara após um ano. Quando a lesão é secundária, há uma diminuição 

na sensibilidade do método (BRASIL, 2007). 

O diagnóstico pela PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) com iniciadores espécie- 

específicos aplicados ao DNA extraído de um fragmento de pele obtido por biópsia da borda da 

lesão (Garcez et al., 2009, Soares 2014, Monroy-Ostria et al., 2014) é um exame de grande 

sensibilidade para a identificação do gênero, sub-gênero, e espécie de Leishmania. O diagnóstico 

etiológico permite a determinação do prognóstico e facilita o manejo no tratamento apropriado para 

cada paciente. A PCR, contudo, não está disponível na rede SUS para o diagnóstico da 

leishmaniose tegumentar, mas seria importante sobretudo nos casos em que o método 

parasitológico não esclareceu o diagnóstico. 

 

CONCLUSÕES 

 

Mais de 80% daqueles afetados pela LTA em Marabá, de 2007 a 2011, foram homens que 

adquiriram a doença no próprio município, com ocorrências igualmente distribuídas nas áreas 

urbana e rural. A maioria deles é representada por pardos, adultos jovens, com baixa 

escolaridade e lesão cutânea única. Um percentual apreciável, contudo (17 a 23%), encontra-se nos 

extremos de idade, o que representa risco mais elevado associado aos efeitos tóxicos do tratamento. 

O perfil epidemiológico descrito, que deve ser alvo das ações de vigilância a e 

prevenção, é compatível com doença relacionada ao trabalho, o que precisa ser melhor investigado, 

dada a incompletude ou mesmo o registro de informações contrárias no banco de dados. 

Não houve variações anuais no perfil epidemiológico dos doentes no período investigado, 

mas apenas aumento significante no número de ocorrências a partir de 2009. 

A interface urbano-rural é área prioritária às ações de vigilância e prevenção, pois 

apresentou maior densidade de casos, que foram mais esparsos na área rural. 
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