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Resumo 

 O número de casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA), nas mesorregiões 

Noroeste Paranaense (1), Centro-Ocidental Paranaense (2) e Norte Paranaense (3), 

demonstram desequilíbrios nas relações homem e natureza. No período compreendido 

entre os anos 1988 a 2003, foram registrados no Laboratório de Ensino e Pesquisa da 

Universidade Estadual de Maringá-Pr., 1597 casos de LTA, considerando apenas os 

municípios que apresentaram casos autóctones de contágio. Identificou-se 54 municípios 

com estes tipos de casos, cuja maioria incide na mesorregião 3. Contudo, todas as 

mesorregiões apresentam exposição do indivíduo ao mosquito transmissor da leishmania 

dentro do padrão de evolução de ambientes urbanos ou periurbanos, áreas de floresta, ou 

municípios que possuem áreas de preservação florestal intra-urbanos, e áreas que 

permitem condições para o desenvolvimento de focos potenciais de transmissividade de 

LTA, com baixa higiene, permitindo assim, ambiente favorável para o desenvolvimento de 

LTA ou demais zoonoses, tornando-se áreas endêmicas de transmissão de doenças. 

Introdução 

A leishmaniose manifesta-se no homem de duas maneiras distintas: leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) e leishmaniose visceral americana (LVA), tendo os animais 

silvestres e domésticos, além do homem, como principais reservatórios do parasita 

transmissor. 

Ambas são determinadas por protozoário parasita do gênero leishmania, cujo vetor é o 

flebótomo, conhecido como mosquito palha que transmite a doença onde a LTA, também 

                                                           
1 Relatório contendo os resultados finais do projeto de iniciação científica vinculado ao Programa de 
Iniciação Científica PIC-UEM. Agradecimento à acadêmica Herintha Coeto Neitzke, do Curso de 
Farmácia, pela atenção e disposição dos registros de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana, 
do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da Universidade Estadual de Maringá 
LEPAC/UEM. 
2 Acadêmico do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. 
3 Acadêmico do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. 
4 Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Orientadora, Profª Dra. 

 12087



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

conhecida como ferida brava, provoca ferimentos cutâneos de difícil cicatrização, podendo 

evoluir a óbito se não tratado com o devido rigor. 

A leishmaniose visceral americana (LVA), é também conhecida por calazar ou febre dum 

dum, sendo uma forma muito mais grave que a LTA, pois provoca aumento do fígado 

(hepatomegalia), aumento do baço (esplenomegalia), complicações cardíacas e 

circulatórias, entre outras complicações. 

No Brasil, segundo dados de 2003 do Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 33 

mil casos de leishmaniose em sua forma tegumentar e 3.700 casos em sua forma visceral 

(LVA), sendo ambas consideradas pela Organização Mundial de saúde como a segunda 

doença causada por protozoários de importância em saúde pública. 

Contudo, neste trabalho, estudamos sua variante tegumentar, considerando os registros 

disponíveis no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da Universidade 

Estadual de Maringá - Pr. (LEPAC-UEM), que abrangem as mesorregiões do Noroeste 

Paranaense (1), Centro Ocidental Paranaense (2) e Norte Central Paranaense (3), no 

período que se estende de 1988 a 2003. 

Considerada como áreas endêmicas de contaminação desta doença, as três regiões 

estudadas do Estado do Paraná, apresentam variações quanto ao tipo de contaminação da 

doença, considerando as exposições ao vetor (mosquito palha), quanto ao contágio, 

diferenciando-se em autóctone, quando o indivíduo infectado declara que seu contágio se 

deu nas imediações de sua residência ou na região, ou seja, no intradomicílio, peridomicílio, 

espaço diário vivido e alóctone (contágio ocorrido fora do intradomicílio, peridomicílio ou 

região), considerando ainda, padrões de contágio, ou seja, modelos de transmissão da LT 

no Brasil, quais sejam: ciclo silvestre, cuja contaminação ocorre em áreas florestais 

preservadas, em áreas de produção agrícola e padrão de transmissão em áreas periféricas 

urbanas (Valim, 1993), sendo esta última, a mais contundente, no que tange ao número de 

contágios, e a região onde aconteceram. 

Objetivos 

Tabular e avaliar os casos registrados de leishmaniose tegumentar americana (LTA), no 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da UEM / LEPAC-UEM, ocorridos 

nas mesorregiões Noroeste Paranaense (1), Centro Ocidental Paranaense (2) e Norte 

Central Paranaense (3); 

Identificar municípios ou localidades com incidência de LTA na população urbana, 

semiurbana ou rural; 
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Identificar o padrão espacial e proceder à análise regional da difusão desta moléstia, 

identificando componentes geográficos associados à saúde da população. 

Materiais e Métodos 

A pesquisa envolveu a coleta de dados secundários, sendo analisados conforme segue: 

- Coleta de dados secundários – ocorrências de leishmaniose – 1988/2003 – 

obtidos junto ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da UEM 

- LEPAC/UEM; 

- Definição do universo da amostragem da incidência de leishmaniose nas 

mesorregiões Norte Central Paranaense, Noroeste Paranaense e Centro 

Ocidental Paranaense. 

- Tratamento estatístico simples dos dados coletados. 

- Elaboração de cartas temáticas sobre a ocorrência de 

leishmaniose/mesorregiões com maior incidência de casos. 

- Mapeamento, para localização geográfica e análise espacial, das regiões 

pesquisadas identificadas no cruzamento dos dados de reclamações a respeito 

de problemas gerados por animais e número de incidência de zoonoses por zona 

do município de Maringá; 

- Análise dos dados e elaboração de mapas e gráficos para identificação de áreas 

propensas a ocorrência de zoonoses. 

Fundamentação Teórica 

O estudo de casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA) nas mesorregiões 

Noroeste Paranaense (1), Centro Ocidental Paranaense (2) e Norte Central Paranaense (3), 

busca identificar qual(is) os tipos de relações existentes entre homem e ambientes urbanos, 

periurbanos ou rurais, analisando os registros da doença, no contexto do espaço geográfico. 

A geografia médica ou da saúde, muito além de estabelecer somente o mapeamento dos 

casos de agravos à saúde humana, aprofunda questões ligadas à saúde da população, em 

diferentes níveis e tipos de urbanização, aplicando os conhecimentos geográficos no 

estabelecimento de uma geografia da saúde mais integrada à evolução das doenças através 

dos anos, às variações do clima, à atividade antrópica, dentre outros fatores. 

Para os centros urbanos, é de grande importância o conhecimento de áreas que podem 

oferecer riscos à população, no que tange à exposição da mesma às doenças de ocorrência 

ligadas ao ambiente, conforme define Pavlovsky (Czeresnia e Ribeiro, 1999); a existência de 

 12089



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

um foco natural de doenças, caracteriza-se “quando há um clima, vegetação, solo 

específicos, e micro-clima favoráveis à ocorrência de vetores, doadores e recipientes de 

infecção”, introduzindo o conceito de “foco natural”, sendo este conceito aplicado a 

ambientes que apresentam condições favoráveis à circulação de agentes, 

independentemente da presença e da ação humana, (Czerezina & Ribeiro, 1999). 

No entanto, pesquisar o número de casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA), e 

sua evolução nas mesorregiões 1, 2 e 3 do Estado do Paraná, requer analisar os “focos 

naturais” com a presença do homem, onde se deve destacar a importância da teoria de 

transmissão de elementos nocivos à saúde humana, como estrutura nuclear da apreensão 

da relação entre espaço e corpo, (Czerezina & Ribeiro, 1999). 

É claro que a incidência de doenças tanto zoonóticas (transmitidas diretamente por 

animais), como metaxênicas (transmitidas por vetores), não se resume às condições 

geográficas, como se dela dependessem os meios de transmissão e ou contágio de 

doenças, mas, conforme Pessoa (citado por Czerezina e Ribeiro (1999), “atribuí-los somente 

às condições geográficas e climáticas é tão errôneo como incriminar somente a presença do 

germe”. No caso específico do Estado do Paraná, conforme mostrado no decorrer deste 

trabalho, não basta identificar somente a quantidade de casos registrados no Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC), da Universidade Estadual de Maringá - 

Pr. mas, sim, estabelecer a relação com a presença de ambientes de risco, e parametrizar 

este risco segundo o desenvolvimento de áreas que se tornaram propícias à infecção, 

considerando o período de coleta de informações ou registros, qual seja: 1988 a 2003. 

Barcellos e Bastos (1996), ao se referir ao meio determinante, geográfico, “foco natural”, diz 

que se deve levar em conta fatores que podem provocar desequilíbrio, como um novo 

agente infeccioso ou migrações na determinação de doenças. Um exemplo a ser 

comentado, é o surto de malária na região do lago de Itaipu, após o preenchimento do 

reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, em uma área que, até então, nunca havia 

apresentado casos autóctones da doença, cuja presença do gênero anofelino em altas 

concentrações, foi favorecida pela alteração do Rio Paraná, entre as cidades de Guaíra, ao 

norte, e de Foz do Iguaçu, ao sul, provocando, então, desequilíbrio epidemiológico naquela 

região (Ferreira, 1995). 

Porém, estabelecer uma geografia da saúde nas mesorregiões 1, 2 e 3, pode mostrar 

características gerais muito próximas aos surtos de ocorrência ou mesmo de casos isolados, 

se comparados a cidades isoladas, onde ocupações irregulares de áreas de preservação 

natural, adjacentes aos cursos d’água, ocorrem por uma urbanização equivocada, criando-

se áreas de elevada potencialidade para contaminações de LTA, principalmente quando 

essas ocupações ou até loteamentos regulares – embora impróprios – configuram áreas 

residenciais próximas às zonas ainda florestadas ou de capoeira alta. 
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No caso do Paraná, faz-se necessária uma investigação pormenorizada com relação às 

formas de ocupação do espaço, principalmente nas áreas periurbanas e rurais: a presença 

de animais domésticos no peridomicílio pode ser um fator determinante da quantidade de 

flebotomíneos no domicílio e está relacionada à distância das habitações em relação aos 

abrigos de animais domésticos –galinheiros, pocilgas e estábulos -, uma vez que as 

instalações rústicas onde vivem os animais muitas vezes são contíguas às residências ou 

estão a distâncias que variam de 10 a 50 metros de distância das mesmas. O acúmulo de 

matéria orgânica, como lixo doméstico, fezes de animais domésticos e restos de comida, 

folhas e frutos caídos de pomares também contíguos às habitações, agravam o problema. 

Este tipo de ambiente tem sido observado em numerosas localidades de áreas endêmicas 

de LTA no Paraná, na maioria das vezes ao lado de matas remanescentes alteradas, tendo 

sido amplamente descrito por Teodoro et al. (1999, 2001a; 2001b; 2003). Assim, a 

freqüência e a densidade de flebotomíneos no domicílio e peridomicílio, no norte do Paraná, 

dependem da presença de mata e da distância desta em relação às habitações. Estes fatos 

parecem fundamentais para a persistência da LTA na sua forma zoonótica no Paraná, e 

evidenciados pelos dados constatados e enumerados nos registros do LEPAC, que 

demonstraram a maior incidência em alguns anos, sendo de real importância o 

monitoramento e o estudo destes casos. 

Localização e análise da área geográfica de estudo 

A área onde a pesquisa foi realizada abrange grande parte do território do Estado do Paraná 

(figura 1), cuja localização se dá, dentro da divisão político administrativa do Brasil, na 

região sul que também é formado pelos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

estando entre as latitudes 22º 29’30’’ S e 26º 42’ 59’’ S e Longitudes 48º 02’ 24’’ W (Maack, 

1968). 

Especificamente, a região considerada para estudo, está circunscrita às mesorregiões 1: 

Noroeste Paranaense; 2: Centro Ocidental Paranaense e 3: Norte Central Paranaense, 

conforme “Anexo I – Mapa Mesorregiões do Estado do Paraná”. 

Localizadas no terceiro planalto paranaense, apresentam hipsometria predominante entre 

300 a 600m, relevo de planaltos rebaixados e declividade concentrada entre 0 e 20% em 

grande parte do território, podendo, porém, chegar a valores entre 30% e 45%, nas regiões 

dos municípios de Barbosa Ferraz, Mandaguari, Marialva e Quinta do Sol. 

A variabilidade litológica que abrange as mesorregiões Centro Ocidental Paranaense e a 

maior parte da mesorregião Norte Central Paranaense, principalmente na sua porção leste, 

caracteriza-se pelos derrames do trapp (basalto) jurássico-cretáceo inferior; já, na porção 
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oeste do Norte Central Paranaense, e na mesorregião Noroeste Paranaense caracteriza-se 

pela formação de sedimentos Mesozóicos da formação arenítica Caiuá. 

 

Figura 1: Localização geográfica do Estado do Paraná. 

A cobertura vegetal primitiva, era constituída predominantemente pela Floresta Estacional 

Semi-decidual montana e submontana (IPARDES, 2003), perdendo as folhas no breve 

período hibernal de subseca, dentro de um clima Tropical Subquente Superúmido com 

Subseca entre agosto e outubro, com solos que apresentam grande deficiência por erosão, 

principalmente na mesorregião Noroeste Paranaense, sendo mais propícios ao plantio de 

culturas diversificadas nas mesorregiões Norte Central Paranaense e Centro Ocidental 

Paranaense (Tedoro et al., 1995). Hoje, esta cobertura vegetal foi grandemente substituída 

por pastagens, plantio de cana-de-açúcar, soja, algodão, trigo, entre outras culturas, 

afastando a vegetação natural primitiva para as bacias de primeira ordem, nas áreas 

próximas aos rios que drenam a região, cujos principais são o Ivaí e o Piquirí. 

As formas espaciais do território, no que tange à elevação do relevo, temperatura, umidade, 

clima etc, influenciam muito na distribuição dos transmissores da leishmaniose tegumentar 

americana, da família Phlebotominae (Aparício, citando Foratini, 2003). O norte do Paraná 

apresenta, no conjunto, clima subtropical úmido a semi-úmido, com verões quentes e 

invernos brandos, propício ao desenvolvimento dos flebótomos. 
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Apresentação e discussão dos resultados 

O Estado do Paraná apresenta registros de casos de leishmaniose desde o início do século, 

até o ano de 1958. Com o extenso desmatamento que ocorreu nas décadas de 50, 60 e 70, 

principalmente na porção norte do Estado, a doença havia retraído, posto que associada, 

tradicionalmente, às frentes de ocupação pioneira em áreas de matas densas. A partir dos 

anos 1980, esta doença voltou a ser notificada oficialmente, ocorrendo em 276 dos 399 

municípios da região (Teodoro, 2003), ou seja, em 69,17% dos municípios deste Estado. 

Os registros de leishmaniose tegumentar americana (LTA) nas mesorregiões Noroeste 

Paranaense (1), Centro-Ocidental Paranaense (2) e Norte Central Paranaense (3), Figura 2, 

coletados no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da Universidade 

Estadual de Maringá – LEPAC/UEM, abrangendo o período 1988 a 2003, totalizam 1.658 

casos registrados ao longo destes 15 anos, dos quais 1.204 (72,61%) correspondem a 

contaminação em homens e o restante, 454 casos (27,38%), em mulheres. 

Dentro deste universo registrado, é importante considerar o ambiente no qual se deu a 

infecção, pois o flebótomo, potencial vetor do protozoário do gênero Leishmania, é 

fortemente atraído por ambientes com grande concentração de animais domésticos e/ou 

sinantrópicos, que possam localizar-se no peridomicílio ou mesmo intradomicílio, 

principalmente pelo acúmulo de matéria orgânica associada às atividades criatórias 

(Teodoro, 1995). 

Sendo assim, do total de infecções do período pesquisado, 934 casos (54,61%) se deram 

em ambiente urbano, ocorrendo, então 776 registros (45,39%), que definem como local da 

infecção, ambiente rural. Nota-se, portanto, uma adaptação do flebótomo aos ambientes 

urbanos e periurbanos, responsável, em última análise, pelo recrudescimento da doença, 

nas últimas décadas. 

Considerando ainda o número de municípios formadores das mesorregiões, tem–se o 

seguinte quadro: 1. Mesorregião Noroeste Paranaense: formada por 61 municípios, 

apresentando casos em 19, ou seja, 31,15%; 2. Mesorregião Centro Ocidental Paranaense: 

formada por 25 municípios, apresenta casos de leishmaniose em 9, ou 36% e 3. 

Mesorregião Norte Central Paranaense; formada por 79 municípios, apresenta casos em 41 

municípios ou 51,9%. 

Dentre estas três mesorregiões analisadas, tem-se que o Norte Central Paranaense 

apresentou, considerando o número de municípios de cada uma, a maior incidência de 

casos ao longo do período analisado (1988 a 2003), comportando mais da metade das 

cidades localizadas nesta mesorregião, com casos de LTA. 
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Contudo, para caracterizar a incidência de leishmaniose nas áreas delimitadas para estudo, 

considerou-se, primeiramente, somente os casos autóctones (contágio no local ou região de 

moradia) de ocorrência da doença, e num segundo momento, o número de habitantes por 

município e os censos de 1991 e 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Os casos autóctones totalizam 510 registros, tendo ocorrência em 52 municípios distribuídos 

diferentemente nas três mesorregiões estudadas, conforme figura 3 e tabelas 1, 2 e 3, 

atingindo assim, 22,95% dos municípios da mesorregião Noroeste Paranaense, que 

apresenta 11,17% do total de casos autóctones de LTA. Na mesorregião Centro-Ocidental 

Paranaense, 20% dos municípios apresentaram casos da doença, respondendo por 16% 

dos casos de LTA autóctone, consierando a área total estudada; e 41,77% dos municípios 

da mesorregião Norte Central Paranaense apresentaram registros de LTA, respondendo por 

72,74% dos casos totais registrados nas três mesorregiões, correspondendo então, a área 

de maior concentração de casos autóctones de LTA registrados no período 1988 a 2003. 

Para que os cálculos de incidência por mil habitantes pudessem, igualmente, ser o mais 

próximo possível da realidade, dividiu-se o período de 1988 a 2003 em duas partes, quais 

sejam: 1988 a 1995 e 1996 a 2003. Assim, pode-se precisar, ou melhor, identificar mais 

objetivamente, o comportamento da incidência por mil habitantes, tomando-se para o 

primeiro período o censo de 1991 e para o segundo período, o censo de 2000, ambos do 

IBGE, conforme tabela 4. 

Antes, é importante observar, conforme tabelas 1, 2 e 3 abaixo, a maior concentração de 

municípios com incidência de LTA – autóctone (proporcional), na mesorregião Norte Central 

Paranaense, senão, vejamos nas tabelas e gráficos abaixo, a evolução das ocorrências de 

LTA divididos por mesorregião: 

 

Tabela 1. Casos autóctones de LTA por município – Mesorregião Noroeste 
Paranaense (1). 
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T
abela 2. Casos autóctones de LTA por município – Mesorregião Centro Ocidental 
Paranaense (2). 

 

 

Tabela 3. Casos autóctones de LTA por município, Mesorregião Norte Central 
Paranaense (2). 

É importante comparar a ocorrência de LTA anualmente, por mesorregião, conforme 

gráficos 1, 2 e 3 abaixo: 
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Gráfico 1: Evolução de LTA 
Mesorregião Noroeste Paranaense
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Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense 
1988 4 
1989 0 
1990 0 
1991 1 
1992 57 
1993 12 
1994 1 
1995 2 
1996 1 
1997 0 
1998 0 
1999 2 
2000 1 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
Total 82 
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Gráfico 2: Evolução de LTA 
Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense
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Mesorregião Norte Paranaense 
1988 2 
1989 2 
1990 4 
1991 5 
1992 39 
1993 28 
1994 63 
1995 40 
1996 23 
1997 18 
1998 29 
1999 12 
2000 27 
2001 23 
2002 31 
2003 25 
Total 371 
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Evolução de LTA
 Mesorregião Norte Paranaense
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Os gráficos identificam, bem como a figura 2, o período 1992 a 1994 como sendo o de maior 

ocorrência de casos de LTA, porém com incidência diferenciada entre as três mesorregiões, 

sendo necessário estudos pormenorizados sobre o período, considerando fatores 

geográficos, antropismo, hábitos do flebótomo, entre outros fatores que podem ter incidido 

para uma forte endemia que em números, varia de mesorregião para mesorregião, embora, 

o aumento de casos seja verificado igualmente nas trës mesorregiões. No âmbito do 

Paraná, os anos de 1992 e 1994 apresentaram muitas ocorrências de LTA. 

Nota-se, que a evolução de LTA no período acima, corresponde, na mesorregião Noroeste 

Paranaense a 47,36% dos casos totais; a mesorregião Norte Central Paranaense, apresenta 

32,88% do total de casos, porém com alta incidência também nos anos seguintes, 

apresentando alta incidência principalmente em 1995 e em menor grau, 2002; já a 

mesorregião Centro-Ocidental Paranaense decorre maior incidência se comparado o 

período às outras duas mesorregiões, apresentando 85,36% de registros entre 1992 a 1994, 

comparando-se aos casos totais registrados entre 1988 a 2003. 

Considerando a evolução populacional da maioria dos municípios paranaenses inseridos 

nestas mesorregiões, o número encontrado pode parecer pequeno; porém, na tabela a 

seguir, informa-se o número real de incidências por município e por período estudado (1988-

1995 e 1996-2003), bem como o número total de casos, incluindo os casos alóctones 

(contágio fora do local de morada). Destes últimos casos, porém, não foi calculada a 

incidência por mil habitantes, pois não há muito sentido em associá-la à população 

municipal local, se a doença foi contraída em outra região. Ao plotarmos os dados segundo 

uma seqüência de mapas, a evolução dos casos por município a cada ano, de 1988 a 2003, 

conforme "Anexo II - Mapa da Evolução Anual de LTA nas Mesorregiões 1, 2 e 3, 
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observaremos que a maior concentração ocorre, novamente, no Norte Central Paranaense. 

A tabela 1 indica a incidência por mil habitantes. Os valores muito baixos levam a concluir 

que é preciso desenvolver uma estatísitica para baixos valores, com mais refinamento, para 

que se façam análises mais precisas sempre que for necessário lidar com um pequeno 

número de ocorrências. Isso porque, embora os dados não sejam numericamente muito 

expressivos, como ocorre em zonas de alta endemicidade, seja com relação à leishmaniose, 

seja com relação a outras enfermidades transmitdas por vetores, como é o caso da malária 

na região amazônica, por exemplo, as questões de saúde pública, de fatores de risco e de 

identificação e prevenção de doenças não podem ser desprezadas apenas porque não 

mostram um quadro reconhecidamente grave, mas, de qualquer forma, em nível de atenção, 

conforme tabela a seguir. 

 

Conforme a tabela acima e o mapa da distribuição anual da LTA (Figura 2), além de mostrar 

a maior incidência nos municípios do Norte Central Paranaense, com destaque para o 

município de Lobato, que no período analisado de 1988-1995, apresentou aproximadamente 
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5 casos por mil habitantes e no período seguinte, 1996-2003, aproximadamente 3 casos por 

mil habitantes, denotam uma descontinuidade de registros desde 1988, mostrando uma 

acentuação na ocorrência da doença a partir de 1992, estendendo-se mais ou menos 

igualmente até 1995, voltando a ocorrer maior incidência de casos em 2002. 

Isto posto, é importante perceber que em todos os anos ocorrem registros de leishmaniose 

mantendo certa continuidade de municípios envolvidos, permitindo assim, estabelecer uma 

relação entre a região pesquisada e o tipo de ambiente em que acontece o contágio. 

Toda a área estudada apresenta alto índice de mecanização da agricultura bem como 

antropização avançada, praticamente inexistindo a floresta original, que se limita às 

margens fluviais ou áreas de preservação em pequenos trechos, podendo-se considerar três 

formas de exposição eventual do indivíduo ao parasita, conforme segue: 1. expansão de 

cidades e/ou áreas rurais no limite das florestas, como o caso da cidade de Maringá, onde o 

vetor é silvestre e o risco decorre da pequena distância entre o indivíduo e a mata (Andrade, 

1998); 2. áreas com cobertura florestal preservada no interior do espaço urbano, como 

eventual exposição do indivíduo neste ambiente restrito e 3. áreas em que o processo de 

urbanização criou as condições favoráveis à produção de focos da endemia (Kawa et al., 

2002). 

No estudo das mesorregiões 1, 2 e 3, respectivamente, Noroeste Paranaense, Centro-

Ocidental Paranaense e Norte Central Paranaense, os três modelos são contemplados, 

porém, o que mais chama a atenção, é o modelo que identifica áreas urbanas e periurbanas 

em que se criam condições de contágio, através da alta concentração de animais criados 

próximos às residências, bem como baixo nível de tratamento da fauna urbana, com 

conseqüente acumulação de lixo e dejetos animais no entorno de residências, galinheiros, 

pocilgas entre outras construções, que no peridomicílio podem tornar-se foco potencial de 

um criadouro de parasitas nocivos à saúde, como é o caso da leishmaniose. 

Retomando os casos identificados em área urbana e rural tem-se que, em sua maioria, os 

ambientes urbanos não configuram cidades de pequeno ou médio desenvolvimento, como 

são os casos de Maringá, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, mas na maioria dos 

casos, denota-se ambiente periurbano, muitas vezes rural: áreas rurais, próximos a rios, ou 

pequenas localidades como distritos, sítios, entre outros lugares antropizados, com surtos 

associados às áreas de colonização já considerada como antiga, não associadas à 

derrubada atual de matas. Neste padrão, cães, eqüinos e roedores podem ter papel 

importante como reservatórios do parasito, (Guia de Vigilância Epidemiológica), sugerindo 

que a urbanização e a ocupação rural criam as condições para o contágio. 
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Sendo assim, o equilíbrio entre urbano e rural é passível de uma análise mais 

pormenorizada, pois em municípios como Maringá, localizado no Norte Central Paranaense, 

os registros autóctones dos casos, mostram uma concentração em distritos, como Iguatemi, 

São Domingos, ou mesmo, o contágio em chácaras ou sítios próximos à área urbana. O 

município de Maringá caracteriza-se por ter mais de 90% de população urbana, porém, com 

encraves de paisagem rural e florestal em seu espaço, já que é notável a concentração de 

cultivos, de pequenas e inúmeras chácaras e de matas residuais mais ou menos bem 

conservadas no meio urbano e periurbano. O município possui, na sua área urbana central, 

três arques com mata nativa tropical, nos quais foram pesquisados por Teodoro, a 

existência de onze espécies de flebotomíneos em apenas um parque, especificamente, o 

Parque do Ingá. 

Com isto, Maringá apresentou, conforme gráfico 1, 16,94% de casos autóctones de 

leishmaniose, sendo, deste total de autóctones, 46,47% identificados nestes distritos ou em 

estradas rurais, rodovias, chácaras próximas à ambientes mais urbanizados. 

MARINGÁ 

Autóctone 71 

Alóctone 348 

Total: 419 
  

Gráfico 4: Comparativo de LTA  Autóctones e 
Alóctones -  Município de Maringá
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No caso acima, verifica-se num município de médio porte, a existência de focos potenciais 

de reservatórios de leishmaniose em ambiente urbanizado, denotando adaptação do 

flebótomo (mosquito vetor) a este tipo de ambiente, ou seja, ambiente doméstico (Aparício, 

2004), já que toda a fronteira agrícola do Estado do Paraná encerrou-se nos anos 1950 e já 

em 1980 quase a totalidade do Estado encontrava-se mecanizada para o trato agrícola, com 

diversificação da produção e grandes áreas de pastagens. 
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No caso de cidades menores, os registros demonstram, conforme no “Anexo II Registro de 

Dados do LEPAC”, que o contágio, origina-se da exposição do indivíduo em ambientes 

antropizados, próximos à região de mata, animais silvestres e/ou de criação de animais 

domésticos, inserindo-se aí o porco, a galinha, os eqüínos, os cães, gatos, dentre outros. 

O gráfico 2, demonstra o comportamento da incidência da leishmaniose conforme o período 

de estudo, da cidade de Ângulo, igualmente localizada no Norte Central Paranaense, cujos 

casos autóctones correspondem a 85,71% do total de ocorrências no município, dentre as 

quais 50%, foram associados a área rurais, em fazendas ou sítios. 

ÂNGULO 

Autóctone 6 

Alóctone 1 

Total: 7 
  

Gráfico 5: Comparativo de LTA  Autóctones e 
Alóctones -  Município de Angulo
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Caso mais acentuado é o do município de Terra Boa, localizado na mesorregião Centro 

Ocidental Paranaense, onde foram detectados, somando autóctones e alóctones, 115 

registros de LTA, sendo 75 casos autóctones (65,21%), conforme gráfico 3, dos quais, 60% 

correspondem a contágios registrados na Fazenda Palmital e 32% registrados em áreas 

igualmente rurais como Fazenda Murerê, Fazenda São João, Sítio Cantinho do Sôssego, 

Sítio 299, estrada Palmital, entre outras localidades que expressam contato de indivíduos 

com flebótomos adaptados a ambientes antropizados, devendo-se considerar, ainda, o tipo 

de vôo do mosquito que é do tipo saltitante, o qual pode ter-se aproximado de esidências 

por este meio, com o agravante da proximidade de áreas de florestas nas adjacências dos 

domicílios e dos locais de trabalho, criando-se focos de flebotomíneos próximos ao homem 

(Aparício, et al., 2003). 
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TERRA BOA 

Autóctone 75 

Alóctone 37 

Total: 112 
  

Gráfico 6: Comparativo de LTA Autóctones e 
Alóctones - Município de Terra Boa
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Conclusão 

Os casos leishmaniose tegumentar americana (LTA) registrados e distribuídos conforme o 

período de coleta dos registros (1988 a 2003), nas mesorregiões Noroeste Paranaense, 

Centro Ocidental Paranaense e Norte Central Paranaense, demonstram um modelo de 

relação homem e ambiente, que integra urbanização e degradação de áreas antigas de 

florestas com mecanização agrícola, com antigas doenças de acometimento humano. 

Esta relação indica modelos de transmissão de importância fundamental para as secretarias 

de saúde municipais e estaduais, pois podem transformar áreas de população concentrada 

em áreas de endemicismo forte de contágio de LTA, sob diferentes aspectos. 

Dentre estes aspectos e considerando as três mesorregiões do Estado do Paraná, com 

diferentes municípios e regiões naturais, dentro de um mesmo padrão climático, de relevo, 

de variabilidade agrícola e pastoril, deve-se considerar que a exposição dos indivíduos 

infectados ocorre devido, em grande parte, à adaptação do mosquito flebótomo às áreas 

peridomiciliares, e em muitos casos intradomiciliares. Da mesma forma, a progressão de 

sítios, fazendas, abertura de carreadores, estradas, bem como o avanço das atividades 

antrópicas sobre as áreas de florestas primitivas ou plantadas, tem contribuído para que 

casos de LTA sejam costumeiramente registrados, denunciando uma relação problemática 

entre desenvolvimento humano e a sustentabilidade socio-ambiental. 
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