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RESUMO 
A leishmaniose Visceral (LV) é uma doença em franca expansão no Brasil inclusive na 
periferia de centros urbanos. É uma zoonose com ampla distribuição mundial e registro de 
casos em todos os continentes, exceto a Oceania. Dos casos registrados na América Latina, 
cerca de 90% ocorrem no Brasil. A maior ocorrência predomina em alguns estados das 
regiões Norte e Nordeste do País. A Leishmaniose Visceral é considerada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) uma das seis doenças endêmicas de maior relevância em todo 
mundo, devido à alta letalidade, principalmente em indivíduos não tratados, crianças 
desnutridas, idosos e ao fato de ser emergente em portadores da infecção por HIV. Para 
realização deste trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica, utilizando dados do 
DGES/PALMAS e SINAM/MS, sites especializados. Houve uma considerável expansão 
geográfica da Leishmaniose Visceral no Estado do Tocantins, principalmente na cidade de 
Araguaína - TO. Dentre os setores com maiores registros de casos pode ser citado o setor 
Nova Araguaia, objeto desse estudo. Os resultados apresentados e discutidos foram 
adquiridos por meio de entrevistas com moradores no setor, realização de fotografias e uso 
de imagens do Google Earth que permitiram comparar o processo de ocupação da área 
entre 2005 a 2011. Alguns fatores têm sido fundamental para a permanência do longo 
quadro epidêmico da LV no município de Araguaína. A falta de saneamento e infraestrutura 
urbana, o acúmulo de lixo, lotes baldios; e animais como cão e galinhas que servem de 
reservatório para o patógeno são comumente encontrados. Faz-se necessário uma tomada 
de decisão imediata por parte dos gestores para minimizar a situação ora encontrada e 
empoderar a população com vistas na qualidade de vida. 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, epidemia, Condição de vida, Araguaína 

ABSTRACT  
Visceral leishmaniasis (VL) is a disease booming in Brazil including the outskirts of 
downtowns. It is a zoonosis with worldwide distribution and report of cases in all continents 
except Oceania. Among the cases reported in Latin America, about 90% occur in Brazil. The 
highest occurrence prevails in some states in the North and Northeast of Brazil. Visceral 
leishmaniasis is considered by the world Health Organization (WHO) one of six endemic 
diseases of major relevance in the whole world, due to high mortality, especially in untreated 
individuals, malnourished children, elderly and in fact to be emerging in patients with HIV 
infection. To achieve this study it was realized a literature search, using data from 
DGES/PALMAS and SINAM/MS, in specialized sites. There was considerable geographic 
expansion of Visceral leishmaniasis in the State of Tocantins, mainly in the city of Araguaína 
- TO. Among the districts with the highest reported cases may be quoted Nova Araguaína 
district, the issue of this study. The results presented and discussed were obtained through 
interviews with residents in the area, making photographs and using images from Google 
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Earth that allowed comparing the process of occupation of the area from 2005 to 2011. 
Some factors have been critical to the long stay of the VL framework epidemic in the city of 
Araguaína. Lack of sanitation and urban infrastructure, accumulation of trash, vacant lots, 
and animals such as dogs and chickens that making use of reservoir for the pathogen, are 
commonly found. It is necessary to take a decision immediately by responsible organization 
to minimize the situation now found and empower people with views on quality of life.  
Keywords: Visceral leishmaniasis, epidemic, condition of life, Araguaína  
 

INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são zoonoses que acometem milhões de pessoas em todo o 

mundo, em vários continentes. No Brasil, as leishmanioses apresentam-se em franca 

expansão geográfica, também se encontra em processo de urbanização com um número 

crescente de casos caninos e em humanos, principalmente, nas regiões Nordeste e Norte 

do país, em particular no Estado do Tocantins (SILVA, 2013). 

A Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa causada por Leishmania 

chagasi (GONTIJO; MELO, 2004) e Leishmania donovani que evolui de forma crônica 

sistemática com quadro febril, hepatoesplenomegalia, desnutrição e imunossupressão, com 

alta letalidade.  São transmitidas ao homem pela picada de fêmeas hematófagas de 

flebotomíneos infectados (SHAW et.al, 1987; SILVA & LIMA, 2012). 

No Brasil a LV possui ampla distribuição, presente em 21 unidades da 

federação, incluindo-se o Distrito Federal. Em 2010 ocorreram 3526 casos de Leishmaniose 

Visceral, sendo, a região nordeste responsável por 47,1% dos casos e o Ceará o Estado de 

maior ocorrência de casos, com 13,8%. No mesmo ano, os Estados de Rondônia, Acre, 

Amapá, Rio de Janeiro, Parará e Santa Catarina Amazonas não apresentaram casos de 

Leishmaniose Visceral (BRASIL, 2011; SILVA & LIMA, 2012). 

No estado do Tocantins ocorreram várias modificações eco-epidemiológicas 

desde a criação do estado em 1988. Existem alguns relatos de casos desde meados da 

década de 1980 quando ainda pertencia a Goiás (BORGES, 2004). A criação de animais em 

quintais (galinhas, cachorros e eqüinos principalmente); o intenso fluxo migratório, a invasão 

da floresta no perímetro urbano, aliados à constante presença de animais soltos nas ruas 

das cidades, seja na capital ou nas cidades interioranas, aliados à falta de estrutura básica e 

sanitária levou a uma urbanização do vetor e propagação da doença (CIMERMAN et. al., 

2003; PARPATA, 2010; SILVA, 2013). 

Mesmo com vários estudos realizados sobre a epidemiologia em diferentes 

focos no Brasil e pela importância e impacto social, a doença ainda carece ser mais bem 

compreendida em áreas urbanas, como ocorre na cidade de Araguaína que vem 



 

 

enfrentando epidemia da LV por vários anos consecutivos (PARPATA, 2010; TOBIAS, 2009; 

SILVA, 2013). 

O objetivo desse trabalho foi identificar as características socioambientais 

favoráveis à permanência da epidemia da LV no setor nova Araguaína, que registrou 12 

casos sendo: 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, dos 179 registrados no município 

em 2011 segundo (SILVA, 2013). Para o Ministério da Saúde, recomenda-se 01 (um) caso a 

cada 100 mil habitantes. 

 

MEDOTOLOGIA ADOTADA 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de leituras sobre a temática, captura de 

imagens do Google Earth em dois momentos distintos (2005 e 2011) para verificar o avanço 

no processo de expansão e urbanização da área e trabalho em campo composto de 

sessões fotográficas que indicam as condições sócias e ambientais do setor, a falta de 

saneamento e infraestrutura assim como de algumas moradias e entrevistas com 

moradores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O setor Nova Araguaína apresenta características e condições favoráveis para a 

permanência do quadro epidêmico da LV em função de vários fatores que serão 

apresentados a seguir a partir de informações disponibilizadas por moradores dos locais. O 

registro fotográfico representa a real situação de descaso no que diz respeito à falta de 

política pública de moradia, saneamento básico, condição de vida e infraestrutura do local. 

Já as imagens utilizadas servem para demonstrar a ocupação da área desde 2005 a 2011. 

Os 10 moradores entrevistados em diversas do setor afirmaram receber 

frequentemente a visita dos ACB, porém três (03) dos entrevistados afirmaram que é 

necessário que seja realizado uma vistoria mais rigorosa, pois às vezes apenas batem na 

porta, fazem algumas perguntas e vão embora. Destes entrevistados 60% responderam que 

já ouviram falar em casos de calazar em cães ou em humanos no setor e os demais 40% 

respectivamente não tem conhecimento de casos no setor. Essa situação nos remete a 

compreender que há enorme desprovimento de informações sobre a LV por parte dos 

moradores entrevistados. É possível que a presença e os trabalhos desenvolvidos pelos 

ACE não tenha surtido efeito esperado quanto à diminuição ou eliminação de casos de 

calazar no local. 

As imagens 01 e 02 mostram o processo de urbanização da área. 



 

 

 

 
Imagem 1: Expansão e urbanização do setor Nova Araguaína, em 18/07/2005 
Fonte: Google imagens (Google Earth). Acesso: 11/04/2012 

Na área da pesquisa as ruas não apresentam infraestrutura mínima para uma 

boa qualidade de vida. Falta pavimentação asfáltica, saneamento básico, e é comum o 

acúmulo de lixo em lotes baldios, criação de animais hospedeiros que favorecem o ciclo da 

LV em meio urbanos nos quintais ou presentes em vias públicas. Há uma quantidade 

significativa de árvores frutíferas que servem para o acúmulo de matéria orgânica, ambiente 

propício para propagação do flebôtomo. 

 
Imagem 2: Expansão e urbanização do setor Nova Araguaína-TO, em 30/08/2011 
Fonte: Google imagens (Google Earth). Acesso: 11/04/2012 



 

 

 

Com relação à existência de plantas frutíferas nas dependências das 

residências, segundo os dados fornecidos pelos entrevistados, 80% afirmaram que possuem 

plantas frutíferas aos arredores e quintais das casas sendo as mais comuns, os pés de: 

manga, caju, mamão, noni, goiaba, acerola e bananeiras. Além destas, foram citadas outras 

de menor incidência como cacau, cupuaçu, buriti, jaca e coco babaçu (SILVA, 2013). 

Percebe-se receio da população em relatar que criam animais domésticos como 

galinhas e cachorros principalmente, uma vez que estes animais são os principais vetores 

que contribuem em área urbana para a disseminação da LV. Mesmo sendo uma das 

cidades com maiores índices de casos do calazar e o setor Novo Araguaína apresentar um 

dos maiores registros de casos na cidade de Araguaína, 80% dos entrevistados disseram 

não saber que o município se encontra entre os municípios com maiores índices de LV no 

Brasil. 

Segundo a Sra. Márcia (nome fictício) comerciante residente á 30 anos no setor, 

ou seja, esta moradora é uma das pioneiras no local, falta “melhorar a limpeza da cidade 

toda, os donos dos lotes deveriam cuidar dos lotes e os governantes empregar o dinheiro 

dos impostos em melhorias para a população. É bom também dá um jeito nesses lotes 

baldios, multar o dono porque fica tudo sujo”. 

O Sr. Manoel (nome fictício) comerciante, residente no setor a 8 anos relatou 

que é necessário que os “governantes tem que acabar com os lotes sujos, desapropriar, 

doar, manter a cidade limpa, nessa campanha, os candidatos nem passaram aqui perto, só 

vem candidato a vereador, eu queria falar para os candidatos a prefeito o que to falando 

agora”. 

Com base nas colocações de alguns entrevistados, fica evidente que a 

população carece de atenção por parte da gestão municipal, estadual e ou federal. Seja 

carência no que diz respeito as benfeitorias necessárias em infraestrutura e melhoria na 

condição de vida seja carência de informações para tentar minorar os altos números de 

registros de LV na área. 

Um bom exemplo da realidade local pode ser constatado nas informações 

prestadas pelo entrevisto Sr. Francisco (nome fictício) lavrador, residente neste local a mais 

de 17 anos. O mesmo afirmou que não cria animais em sua residência, mas afirmou que é 

comum a criação de gatos por moradores nas proximidades. Já em relação ao cultivo de 

frutíferas e demais árvores nas imediações da sua residência foram afirmadas que existem 



 

 

pés de manga, caju, babaçu, jaca e limão. A limpeza da área geralmente é realizada com 

vassoura e às vezes usa o fogo após realização de coivara. Apesar de ser um dos setores 

com alto índice de calazar o entrevistado desconhece a existência de casos no setor Nova 

Araguaína, “mas já ouviu dizer que tem casos em Araguaína”. Com relação às medidas 

adotadas que poderiam minimizar a incidência d LV, para o entrevistado é suficiente 

“comprar o veneno e botar para matar, e não botar todo dinheiro no bolso” afirmou. 

 

Fotos 1 (A e B): Residência construída com madeira e barro, sem janelas, cobertura parcial 
com telha brasilit, palhas de coqueiro e lonas plásticas na Av. Asfalto no setor Novo 
Araguaína em Araguaína/TO 
Fonte: SILVA, M. C. 27/10/2012 

No contexto até o presente discutido, é salutar abrir um pequeno parêntese para 

repensar a terminologia atribuída a certas doenças que são tidas como doenças tropicais. 

Nesse sentido obervamos o que diz o Sr. Malaquias Batista Filho na III Reunião Ordinária 

em um seminário de tropicologia em julho de 1989 ao tratar de assuntos relacionados à 

situação das crianças em regiões tropicais: Aspectos de Saúde e Nutrição relata que:  

As chamadas doenças tropicais representam, de fato, uma expressão 
etnocêntrica, preconceituosa, cunhada pelos povos dominadores para 
discriminar, com o fatalismo do clima, os efeitos da própria dominação. Na 
realidade, apenas quatro doenças são rigorosamente tropicais: a loíase, a 
oncocercose, a verruga-peruana e a doença do sono. As demais são 
cosmopolitas, existindo em todos os continentes, todos os climas e todas as 
raças. Muitas doenças hoje catalogadas como tropicais foram trazidas para 
os trópicos por colonizadores vindos de países temperados, como, no 
Brasil, a febre amarela, a peste, a malária, a hanseníase, o tracoma, as 
filarioses, a febre tifoide, o sarampo, a escarlatina. O clima tropical apenas 
favorece, sem determinar, de forma necessária, o caráter de certas 
enfermidades. O substrato da patologia geográfica dos trópicos é a 
condição absurda de pobreza que torna suas populações vulneráveis a uma 
soma considerável de fatores etiológicos para os quais a tecnologia de 
saúde sabe, há muito, como prevenir e tratar. A simples redução do 
pauperismo já seria suficiente para controlar grande parte dessas doenças. 

B A 



 

 

Esse posicionamento é necessário para que se possa assumir uma atitude 
legítima, responsável e conseqüente, na discussão e encaminhamento dos 
problemas de saúde dos povos tropicais (BATISTA FILHO, 1989. pg. 191). 

O médico Frederico Simões Barbosa conferencista na I reunião ordinária do 

seminário de tropicologia realizada em 14 de abril de 1987 em sua fala ao tratar da Política 

de Investigação em Saúde no Brasil se refere às desigualdades sociais, a falta de 

planejamento e processos intensos de migração que podem contribuir para o resurgimento 

de várias doenças. Segundo Barbosa (1987): 

O aparecimento da dengue, a reintrodução do Aedes egypti, a introdução do 
A albopictus, à explosão da malária, a expansão de leishmaniose, a 
urbanização desta última e da esquistossomose, no país, respondem ao 
mesmo conceito elaborado por Sawyer. Estas doenças são o resultado do 
desenvolvimento desigual. 
[...] 
A migração intensa e contínua, direcionada para áreas pioneiras, tem 
causado problemas de saúde coletiva da maior gravidade como é o caso de 
explosão epidêmica da malária na Amazônia, surtos de leishmaniose, do 
aumento da prevalência da hanseníase em várias regiões do Pais. Estas 
doenças ressurgentes, mencionadas anteriormente, doenças do passado, 
continuam presentes em nossa realidade. Continuamos a viver um tempo 
social defasado (BARBOSA, 1987, p. 42-43)  
 

 

Fotos 2A e 2B: Depósito a céu aberto de material destinado a venda para reciclagem ou 
ferro velho na Rua 38 no setor Nova Araguaína em Araguaína/TO 
Fonte: SILVA, M. C. 27/10/2012 

As fotos 2A e 2B demonstram a falta de conscientização por parte do 

proprietário e a falta de fiscalização dos órgãos sanitários da cidade. Existem latas, garrafas, 

sacos plásticos, madeiras, pés de árvores, carro e geladeiras abandonados, em estado 

dentre outros matérias. Na propriedade também pôde ser verificada a presença de uma 

residência construída de madeira. Mediante as observações por alguns minutos, existem 

pessoas trazendo “ferro velho” constantemente para esse local, ou seja, caracteriza um 

comércio sem as menores condições de higiene. 
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No caso do setor Nova Araguaína/TO essas características favoráveis a 

proliferação da fauna flebotomínia também foram verificadas em Uberlândia/MG. Na cidade 

de Araguaína, em locais em estado de completo abandono como pode ser observado na 

foto 3, há predominância por vários meses do ano uma alta concentração de matéria 

orgânica com a queda de folhas e frutos além da presença de animais silvestres de pequeno 

porte e insetos. É frequente a presença de animais domesticados como vacas e cavalos que 

se alimentam da vegetação presente e repousam embaixo das frutíferas de grande porte 

como (neste caso a Mangifera indica da família: Anacardiáceas mais conhecida como 

mangueira) que proporciona ampla área com sombra. 

Segundo (PAULA, 2010), 

a proximidade dos abrigos de animais domésticos do domicílio, o acúmulo 
de matéria orgânica (folhas e frutos caídos, resíduos agrícolas, fezes de 
animais domésticos e restos de alimentos a eles oferecidos), a umidade do 
solo provocada pelo descarte de águas de uso doméstico e pelo sombreado 
das árvores, [...] podem ter favorecido a formação de criação de 
flebotomíneos no peridomicílio (PAULA, 2010, Pg. 76-7). 
 

 
Foto 32 :Lote em completo estado de abandono com equino pastando, frutífera (pé de 
manga) alto teor de matéria orgânica no setor Nova Araguaína em Araguaína/TO 
Fonte: SILVA, M. C. 05/04/2012 

Dentre as recomendações de combate e controle da LV, como mencionado 

anteriormente, é a borrifação em locais que possibilitem abrigar o mosquito transmissor. 

Contudo, a falta de reboco dos milhares de residências da cidade, uma vez que se encontra 

em áreas propícias ao desenvolvimento de determinadas epidemias como o calazar, as 

residências que apresentam péssimas condições de moradia acabam favorecendo a 

permanência de insetos, moscas, baratas, roedores, escorpiões e os mosquitos em seu 

interior e áreas circunvizinhas. Essa má condição de vida verificado em diversas localidades 



 

 

na área estudada certamente elevam as possibilidades para a manutenção do quadro 

epidêmico da LV. As dificuldades de deslocamento por parte da população seja a pé, 

bicicleta, moto ou veículo torna bastante evidente a situação de completo abandono no 

setor. Na fotografia é possível observar várias residências sem reboco. 

 
 

 
Foto 4: Predominância de erosão e capim na Rua 19 com lotes encobertos de vegetação no 
setor Nova Araguaína em Araguaína/TO 
Fonte: SILVA, M. C. 05/04/2012 

Não apenas os cães como as aves domésticas (galinhas) também servem de 

hospedeiro para o flebotomíneo e a proliferação da LV. Essa prática costumeira por parte da 

população é bastante observada em vários setores de Araguaína. Apesar da legislação 

municipal de combate ao calazar proibir a criação dessas aves no perímetro urbano, o que 

foi verificado e constatado é a insuficiência do sistema de vigilância no combate e controle. 

A fiscalização não conseguiu atingir as metas propostas até o presente que seria a redução 

ou erradicação da LV na cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No município de Araguaína apesar da maior predominância dos casos de LV 

ocorrerem em crianças e idosos vários jovens e adultos já foram infectados, chegando até 

mesmo ao óbito, principalmente por não haver um diagnóstico em tempo hábil para o 

tratamento da doença.  



 

 

O atual modelo de crescimento desordenado, a abertura de vários loteamentos 

sem a devida infraestrutura adequada para atender as necessidades mínimas da população 

e o rápido avanço da ocupação urbana sobre áreas de vegetação natural acentua em muito 

o número de casos de LV, uma vez que existe a interferência direta no habitat dos animais 

silvestres alterando o ciclo da própria natureza. O lixo espalhado, abandonado em erosões, 

em lotes particulares e áreas públicas também contribuem para criar condições propícias à 

transmissão da LV. 

A criação de alguns animais em seu quintal ou imediações das residências 

também perpassa por questões socioeconômicas como é no caso da criação de galinhas 

que serve de fonte de renda ou alimentar. Sugere-se ações mais eficazes ao combate do 

mosquito transmissor uma vez que os mesmos são facilmente capturados em meio urbano. 

 

REFERENCIAS 

BATISTA FILHO. Malaquias. A situação das crianças em Regiões Tropicais: aspectos de 

Saúde e Nutrição. III Reunião Ordinária. In: CUNHA. L, C.; VILA NOVA, Sebastião (Org.). 

ANAIS. Seminário de Tropicologia: Trópico e Qualidade de vida (1986). Tomo 23. Recife: 

FUNDAJ, Editora Massangana, 1999. pg. 63-246. 

BORGES, M. R. M. M. Leishmaniose Visceral: uma endemia em expansão no Brasil e 

emergente no estado do Tocantins. (Dissertação). Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública. Universidade Federal de Goiás. 2004. 80p. 

CIMERMAN, SERGIO; CIMERMAN, BENJAMIM. Medicina tropical. São Paulo: editora 

Atheneu, 2003. 

GONTIJO, C. M. F., MELO, M. N. Leishmaniose Visceral no Brasil: quadro atual, 

desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2004 Vol. 07, n 3, 2004. 

12- 338-49p. 

PARPATA, A. K. Epidemiologia da Leishmaniose Visceral em Araguaína (TO) e o 

diagnóstico sorológico da doença. Tese. Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares. São Paulo. 2010. 75p. 

PAULA, M. B. C. Fauna flebotomínica, condições sócio-ambientais e a transmissão da 

leishmaniose visceral em Uberlândia-MG, Brasil. Tese (Doutorado em Geografia). 

Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de Geografia. 2010, 165 f. il.  



 

 

SILVA, M. C. Leishmaniose Visceral: Fatores determinantes e condicionantes de uma 

epidemia anunciada em Araguaína-TO. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade 

Federal de Uberlândia. Instituto de Geografia. 2013. 173 f. il 

SILVA, M. C.; LIMA, S. C. Expansão da Leishmaniose Visceral no Estado do Tocantins. 

I Simpósio Internacional sobre Território e Promoção da Saúde. CD-Anais. Uberlândia-MG. 

2012. Pgs. 458-466 

SHAW, J. J. et al. Leishmaniasis in Brazil XXIII. The identification of Leishmania 

braziliensis braziliensis in wild-caught sandflies, using monoclonal antibodies. American 

Journal of Tropical Medicine Hygiene, Baltimore, v. 81, n. 1, p. 69-72, 1987.  

TOBIAS, C. A. S. Alterações laboratoriais e efeitos adversos no tratamento da 

leishmaniose visceral: hospital - Araguaína-TO. (Dissertação) Universidade Católica de 

Goiânia, Universidade Estadual de Goiás, Centro Universitário de Anápolis, 2009, 74 f  

VIEIRA, G. D. Política de investigação em saúde no Brasil. I Reunião Ordinária. In: Vila 

Nova, Sebastião (Org.). ANAIS. Seminário de Tropicologia: Trópico e Pesquisa 

Científica (1987). Tomo 21. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1995. Pg. 37-58 

 

 


