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1. Resumo 

A Leishmaniose Visceral é uma doença de transmissão vetorial que acomete seres 
humanos, animais domésticos e silvestres. O estado do Tocantins, favorecido pelas 
suas características climáticas, apresentou aproximadamente 47% das notificações 
referente a Região Norte do Brasil de 2008 a 2009, sendo que a cidade de Araguaína 
está entre os dois municípios brasileiros com os maiores registros de casos 
confirmados. Assim, fazendo uso de recursos de geoprocessamento busca-se uma 
melhor compreensão, ampliação e organização do conhecimento sobre a distribuição 
espaço-temporal das ocorrências Leishmaniose no município. 
 
Palavras-chave: Calazar. Geoprocessamento. Política pública. Zoonose. 
 

2. Introdução 

A Leishmaniose Visceral (LV) ou calazar é uma zoonose com manifestação 

sistêmica e crônica (BRASIL, 2014). As apresentações clínicas variam de formas 

assintomáticas até o quadro clássico da doença, que é caracterizado pela presença 

de febre, anemia, hepatoesplenomegalia, manifestações hemorrágicas, além de 

linfadenomegalia, perda de peso, taquicardia e, menos frequentemente, tosse seca e 

diarreia (PASTORINO et. al., 2002). 

Devido ao aumento das ocorrências de Leishmaniose Visceral na cidade de 

Araguaína – TO, vê-se a necessidade, mediante estudo da expansão espaço-

temporal das notificações de casos de LV em humanos e animais, de gerar 

informações que possam subsidiar estudos mais abrangentes e amparar tomadas de 

decisões objetivas na esfera socioambiental da população. 

 

3. Objetivos 

O projeto visa, mediante a utilização de ferramentas de geoprocessamento, 

analisar a situação espaço-temporal das ocorrências da Leishmaniose no município 

de Araguaína – TO, sob a perspectiva das notificações em humanos e animais, 

possibilitando desta forma gerar informações que possam subsidiar futuras ações. 

 

4. Metodologia 

Serão utilizados para o desenvolvimento do projeto os dados das ocorrências 

da Leishmaniose em humanos e animais no município de Araguaína, sendo esta a 

segunda maior cidade do estado do Tocantins. As informações serão obtidas no 

banco de dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Municipal. 



O procedimento de espacialização da informação é baseado nos princípios da 

semiologia gráfica ou neográfica, em que os dados e resultados estatísticos não são 

suficientes para tomada de decisão e sim as relações de conjunto desencadeadas 

pelas informações (BERTIN, 1986). 

 

5. Desenvolvimento 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença de transmissão vetorial que 

acomete seres humanos, animais domésticos e silvestres causada pelo protozoário 

Leishmania (Leishmania) infantum (syn = Leishmania chagasi). O cão doméstico 

(Canis familiaris) é considerado principal reservatório do agente etiológico da LV no 

ambiente domiciliar e peridomiciliar, a infecção canina tem sido mais frequente que no 

homem. Já no ambiente silvestre, as raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous) 

e os marsupiais (Didelphis albiventris) são reservatórios da Leishmania (LAINSON e 

RANGEL, 2005). 

A LV é um sério problema de saúde pública com ampla distribuição mundial, 

atualmente encontra-se entre as sete endemias consideradas prioritárias das ações 

de saúde no mundo, estando incluída na lista de doenças tropicais negligenciadas, 

que devem ser eliminadas até 2015 segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O Brasil é responsável por 90% dos casos de LV registrados na América Latina, sendo 

considerado o terceiro país com maior ocorrência no mundo (BERN, MAGUIRE e 

ALVAR, 2008). 

Na Região Norte, no período de 2006 a 2008, foram notificados 2303 casos de 

LV, sendo 1080 no Estado do Tocantins (BRASIL, 2007). Segundo dados de 2009 do 

Ministério da Saúde, Araguaína está entre os dois municípios brasileiros com os 

maiores registros de casos confirmados de LV, em níveis proporcionais. 

 

6. Resultados Preliminares 

 Tal estudo permitirá a análise das ocorrências de Leishmaniose Visceral no 

município de Araguaína – TO no âmbito das notificações em humanos e animais, 

relação verificada a partir do monitoramento dos casos registrados na cidade. 

 A partir das malhas digitais cartográficas dos setores censitários dos municípios 

tocantinenses, tendo como base a estrutura político-administrativa vigente em 2010, 

foi desenvolvido o mapa base para análise espaço-temporal das ocorrências da 

Leishmaniose no município de Araguaína (Figura 1). 



 

Figura 1. Mapa dos setores censitários da cidade 
de Araguaína – TO. 
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