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Urbanização da LV

Degradações 
ambientais
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básico
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Após década 1970

•Reemergente

•Incidência crescente

•Franco processo de urbanização

(Ambroise-Thomas, 2000; Patz et al.2000)

Atualmente



Padrões Epidemiológicos de LV (Ministério da Saúde)

Padrão clássico: ambiente rural e periferia das grandes cidades, baixo 

nível sócio-econômico, pobreza.

Região Nordeste

Padrão recente: ambiente urbano, cidades de médio e grande porte-

regiões Sudeste e Centro Oeste

Região Centro Oeste

Natal- RN Imperatriz- MA

Campo Grande- MS



DETECÇÃO E ELIMINAÇÃO

DE CÃES SOROPOSITIVOS
TRATAMENTO DE CASOS

HUMANOS

APLICAÇÃO DE INSETICIDAS 

RESIDUAIS NO DOMICÍLIO E ANEXOS

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Controle da Leishmaniose Visceral

MANEJO AMBIENTAL

Manual de Vigilância e Controle da LV, SVS/MS 2006 



Áreas de estudo

Janaúba



Vista parcial do município de Belo Horizonte



Justificativa

Necessidade de avaliar a situação epidemiológica da

doença no município onde, apesar das medidas de

controle implementadas, a incidência da doença vem

aumentando ao longo dos anos, atingindo altas

taxas de letalidade humana.

Tornam-se fundamentais estudos que possam

contribuir para avaliar o impacto das ações de

controle implementadas no município (identificação e

eliminação dos reservatórios, controle químico do

vetor e manejo ambiental).



Objetivo geral

Conhecer os aspectos eco-epidemiológicos

envolvidos na transmissão da leishmaniose

visceral e avaliar a eficácia do controle

vetorial (químico e de manejo ambiental) e

da eliminação de cães soropositivos como

medidas de controle, no município de Belo

Horizonte.



Objetivos específicos

*Determinar a fauna de flebotomíneos das áreas selecionadas;

*Estabelecer a flutuação mensal das espécies de flebotomíneos e

correlacioná-la com as variáveis bioclimáticas umidade relativa do ar,

pluviosidade e temperatura;

*Verificar através da flutuação mensal das espécies de flebotomíneos,

o período do ano mais propício para intensificação das ações de

controle (borrifação de inseticidas);

*Avaliar o impacto das medidas de controle do vetor nas diferentes

áreas propostas, através da densidade populacional de flebotomíneos.



Pontos de captura entomológicos 



Em todas as áreas foram realizados o inquérito canino censitário e a

eliminação dos reservatórios reagentes

Trecho 1- Controle

Trecho 2- Borrifação residual- julho e novembro/2011 e maio/ 2012.

Aplicação de inseticidas de ação residual (alfacipermetrina) no peri e

intradomicílio.

Trecho 3- Manejo ambiental direcionado- outubro/2011 e março/2012.

Mutirões de limpeza, retirada de materiais orgânicos que possam

favorecer à criação de flebotomíneos.

Subdivisão das áreas de abrangência

Salgado Filho - Regional Oeste Miramar- Regional Barreiro



Capturas entomológicas sistemáticas

- Período: 24 meses (Setembro/2010 a Agosto/2012), 3 noites consecutivas

por mês, 36 armadilhas (peri e intra), de 17:00 às 9:00 da manhã

seguinte

- Armadilhas luminosas tipo HP (Pugedo et al, 2005)

- Dezoito residências (9 no Miramar e 9 no Salgado Filho)

MIRAMAR SALGADO FILHO



Bairro Salgado Filho (Regional Oeste)



Bairro Miramar (Regional Barreiro)



Controle Químico e Manejo Ambiental

 Controle químico: julho e novembro/2011 e maio/2012. Aplicação de

inseticidas de ação residual (alfacipermetrina) no peri e intradomicílio.

Casas borrifadas: 400 Miramar, 320 Salgado Filho.

 Manejo ambiental: outubro/2011 e março/2012. Realizados mutirões

de limpeza, retirada de material orgânico das casas que poderiam oferecer

condições para a criação dos flebotomíneos. Material recolhido: 22

toneladas no Miramar e 28 toneladas no Salgado Filho.



Tabela 1: Flebotomíneos capturados nas áreas de abrangência município de Belo

Horizonte, no período de setembro de 2010 a outubro de 2012, utilizando armadilha

luminosa HP.



Porcentagem de Lutzomyia longipalpis em relação 

ao comportamento (endofilia e exofilia)



Índice pluviométrico total

Índice pluviométrico e flutuação

mensal de Lu. longipalpis

Período: 

Setembro/2010 a agosto/2012



Figura 5. Análise de variância mostrou diferença significativa entre as médias dos 3 trechos

(p<0.05). Quando foi feita a comparação das médias entre os trechos, dois a dois, embora a

borrifação tenha mostrado uma tendência de queda, apenas a ação de manejo mostrou redução

significativa na população amostrada de flebotomíneos. Análise mais detalhada entre os trechos,

confirmou que o manejo foi a ação mais eficiente de controle.



Conclusões

 A fauna flebotomínica da área estudada apresentou 7 espécies. A espécie

predominante foi Lu. longipalpis (96,54%). Os achados corroboram com outros

estudos realizados no município, demonstrando sua importância como a principal

espécie vetora da LV na área;

 O encontro de 11,91% dos exemplares de Lu. longipalpis no intradomicílio demonstra

sua adaptação ao ambiente antrópico e sugere que a transmissão possa ocorrer no

interior das residências.

 De acordo com análises entre a densidade de flebotomíneos e os dados climáticos,

os meses de setembro e maio são os mais indicados para o controle químico vetorial

no intra e peridomicílio dos bairros estudados no município;

 O manejo ambiental foi eficiente na redução de flebotomíneos dos trechos

estudados, enquanto a borrifação mostrou apenas uma tendência na diminuição dos

insetos vetores;



Vista parcial do município de Montes Claros



 Montes Claros é classificado como área de transmissão intensa, com
média de 15,3 casos de LV humana no período de 2013 a 2015.

 As características peculiares dos reservatórios animais, vetores e a
variedade de situações epidemiológicas mostram que estratégias de
controle devem ser flexíveis e designadas especialmente para cada
região.

 A complexidade do controle é mais evidente quando consideramos que
existem lacunas no conhecimento que precisam ser esclarecidas.

 Torna-se fundamental estudos que possam contribuir para avaliar o
impacto das ações de controle implementadas no município
(identificação e eliminação dos reservatórios, controle químico do vetor
e manejo ambiental).

Justificativa



Objetivo geral

Estudar os aspectos eco-epidemiológicos da

leishmaniose visceral associados ao impacto das

estratégias de controle sobre a densidade de

flebotomíneos no município de Montes Claros.



Objetivos específicos

 Identificar espécies capturadas que compõem a fauna flebotomínica das

áreas selecionadas;

 Verificar a flutuação mensal da fauna flebotomínica e correlacioná-la com

as variáveis bioclimáticas;

 Verificar através da flutuação sazonal das espécies de flebotomíneos, o

período do ano mais propício para intensificar as ações de controle;

 Analisar a eficácia das diferentes medidas de controle sobre a densidade

flebotomínica;



Área de estudo

FONTE: Wikipédia: Raphael Lorenzeto de Abreu FONTE: Site do IBGE, adaptado por Pinheiro, L.C, 2018



Desenho do estudo

Uma coorte prospectiva observacional foi realizada em três bairros

da cidade.

O desenho do estudo em cada bairro foi padronizado com

intervenções de controle iguais e simultâneas.

Cada bairro foi dividido em 4 subáreas e em todas elas,

obrigatoriamente foram realizados inquéritos caninos censitários

(ICC), diferenciando as demais quanto ao controle químico e manejo

ambiental realizados separados ou concomitantes.

Indicador de controle: número total de flebotomíneos capturados

antes e após implementação das medidads de controle.



Bairros estudados



Atividades realizadas em cada bairro

Subárea 1 – Área controle – inquérito canino censitário, capturas

entomológicas e eliminação dos reservatórios reagentes.

Subárea 2 – inquérito canino censitário, capturas entomológicas,

eliminação dos reservatórios reagentes e 2 ciclos de controle químico

vetorial com Alfacipermetrina 20%

Subárea 3 – inquérito canino censitário, capturas entomológicas,

eliminação dos reservatórios reagentes e 2 ciclos de manejo

ambiental.

Subárea 4 – inquérito canino censitário, capturas entomológicas,

eliminação dos reservatórios reagentes, 2 ciclos de controle químico

vetorial com Alfacipermetrina 20% e 2 ciclos de manejo ambiental.



Estudo dos flebotomíneos

Foram utilizadas 24 armadilhas luminosas

do tipo CDC, no intra e peridomicílio, em 4

pontos por bairro. Expostas a partir de 17h

e recolhidas às 7h da manhã seguinte,

durante 3 noites consecutivas em cada

mês, durante 24 meses.

* No primeiro ano do projeto não foram

realizadas intervenções para o controle de

vetores. No ano seguinte, as coletas foram

realizadas após a aplicação das medidas

de controle propostas .
Armadilha luminosa tipo CDC (Sudia, 1962)



Controle químico

 Aplicação de inseticidas de ação

residual da classe dos piretróides

(Alfacypermetrina - Alfatek®) no peri e

intradomicílio.

 As paredes internas e externas do

domicilio, incluindo teto; os abrigos de

animais ou anexos receberam pela

técnica de painel, a impregnação do

inseticida por meio de equipamentos de

compressão constante.

Medidas de Controle Vetorial



Manejo ambiental

 Esta atividade teve como objetivo a remoção de matéria orgânica em

decomposição, tais como frutos, folhas, flores, resíduos sólidos, fezes de

animais domésticos, bem como a diminuição de locais úmidos e sombrios, que

são prováveis locais para procriação do vetor.

 Limpeza manual, capinas e podas

 Limpeza mecanizada

Medidas de Controle Vetorial



Limpeza mecanizada



Limpeza manual



• Poda da vegetação



TABELA - Flebotomíneos capturados nos bairros estudados do município de Montes Claros,

período de agosto de 2015 a julho de 2017, utilizando armadilha luminosa CDC



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mês de captura

N
o

. L
u

. l
o

n
g

ip
a

lp
is

Gráfico 1 - Flutuação da população de Lu. longipalpis ao longo do período

de estudo (Agosto de 2015 a Julho de 2017). A mediana (=954) e os percentis 25% (=559) e 75%

(=2202) do número de Lu. longipalpis capturados estão indicados pela linha contínua e linhas pontilhadas, respectivamente.

Número populacional mínimo=63; valor populacional máximo=5820.

Sem ações de controle Com ações de controle



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

100

200

300

400

500

600

Mês de captura

No
. L

u.
 lo

ng
ip

al
pi

s

Pr
ec

ip
ita
çã

o 
(m

m
)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20

22

24

26

28

30

Mês de captura

No
. L

u.
 lo

ng
ip

al
pi

s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
éd

ia
  (

o C)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

30

40

50

60

70

80

Mês de captura

No
. L

u.
 lo

ng
ip

al
pi

s

UR
A 

(%
)

Gráfico 2 - Flutuação mensal da população de Lu. longipalpis (linha contínua)

ao longo do período de estudo (agosto de 2015 a julho de 2017). As variáveis

climáticas estão representadas por barras cinzas, com a mediana e os percentis 75% e 25% representados por linha

contínua e linha pontilhada, respectivamente.



• Áreas de controle: não houve diferença estatisticamente significativa entre a

quantidade de flebotomíneos capturados do primeiro para o segundo ano

• Áreas de controle químico: não houve diferença estatisticamente significativa

entre a quantidade de flebotomíneos capturados do primeiro para o segundo

ano

• Áreas de manejo: houve diferença estatisticamente significativa entre a

quantidade de flebotomíneos capturados do primeiro para o segundo ano

• Áreas de controle químico e manejo: houve diferença estatisticamente

significativa entre a quantidade de flebotomíneos capturados do primeiro para

o segundo ano

ANÁLISE ESTATÍSTICA

(Teste de Wilcoxon pareado)



 A fauna flebotomínica da área estudada apresentou 12 espécies. A espécie

predominante foi Lu. longipalpis (97,7%). Os achados corroboram com outros

estudos realizados no município, demonstrando sua importância como a principal

espécie vetora da LV na área;

 O encontro de 15,1% dos exemplares de Lu. longipalpis no intradomicílio demonstra

sua adaptação ao ambiente antrópico e sugere que a transmissão possa ocorrer no

interior das residências.

 De acordo com análises entre a densidade de flebotomíneos e os dados climáticos,

os meses anteriores e posteriores ao período chuvoso são os mais indicados para o

controle químico vetorial no intra e peridomicílio dos bairros estudados no município;

 Nossos resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente

significativa nas áreas controle e nas áreas onde foi feito apenas o controle químico,

mas houve diferença estatisticamente significativa nas áreas onde foi feito o manejo

e onde foi feito controle químico e manejo conjuntamente.

Conclusões
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