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INTRODUÇÃO 

 

 
O espaço urbano é uma construção humana bastante antiga cuja concepção pode 

ser expressa pela aglomeração de pessoas, edificações, equipamentos, dinamismo num 
determinismo local. 

O sistema urbano é recriado constantemente através do modo de viver da 
humanidade, sendo que os aspectos ambientais urbanos sofrem interferência, juntamente com 
a qualidade de vida à medida que a urbanização se intensifica atestando assim problemas 
ambientais. 

As modificações impostas pelos atributos urbanos e suas conseqüências, 
influencia em vários aspectos o ambiente urbano sendo que, entre eles, podem ser citados a 
saúde e o clima, pois essas mudanças expõem o aglomerado populacional à vulnerabilidade 
dos aspectos relacionados à enfermidade. 

Ao desbravar o ambiente natural, o homem entra em contato com um meio não 
adaptado com sua presença, sendo assim, o mesmo está propício a doenças silvestres, que 
podem sofrer alterações em virtude de se urbanizarem. 

As áreas periféricas urbanas sofrem alterações, associadas ao nível sócio-
econômico da população e seu baixo grau de instrução sobre saúde pública, tornando assim 
um facilitador para o surgimento de determinadas endemias como a Leishmaniose.  

A urbanização da Leishmaniose pode ser atribuída ao aumento populacional 
urbano. Antes deste fenômeno, restringia-se a áreas silvestres, e afetava o homem apenas em 
regiões de fazendas, chácaras, mas a partir do momento em que o homem transforma-se num 
cidadão urbano e que em muitos casos cultiva de forma associada, hábitos rurais e urbanos, 
converte-se em atitudes propícias para o surgimento do flebótomo, vetor da Leishmaniose, 
que procura área rica em matéria orgânica, já que o mesmo a utiliza como alimento para seu 
amadurecimento larval. Este processo associado às condições climáticas de excesso de 
umidade do solo em função do alto índice de precipitação e temperatura elevada promove o 
apodrecimento de folhas, ciscos, galhos, e facilita para que o mosquito ponha seus ovos. 

A presente pesquisa não busca esgotar em análise a temática, antes de tudo visa 
contribuir com os estudos de clima em ambientes urbanos no sentido de trazer reflexões que 
possa ser mais uma ferramenta auxiliar na gestão ambiental urbana. 

Este estudo busca compreender a relação clima e saúde referindo-se aos casos de 
Leishmaniose, tendo duas variantes, sendo elas a Leishmaniose Tegumentar e a Leishmaniose 
Visceral, especificamente para a cidade de Aquidauana-MS. 

Segundo o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose (MVCL), da 
Secretaria de Vigilância e Saúde, as leishmanioses são consideradas primariamente como uma 
zoonose, ou seja, doenças de animais transmissíveis ao homem, podendo acometê-lo, quando 
este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma 
antropozoonose.  
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O Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose da Secretaria de Vigilância e 
Saúde cita, que no Brasil as Leishmanioses inicialmente tinham um caráter eminentemente 
rural e, mais recentemente, vem se expandindo para as áreas urbanas de médio e grande porte, 
e que este male da saúde apresenta aspectos geográficos climáticos e sociais diferenciados, 
em função da sua ampla distribuição geográfica, envolvendo as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste. A doença é registrada praticamente em todos os Estados brasileiros. 

De acordo com o MVCL, da Secretaria de Vigilância e Saúde, a Leishmaniose é 
conhecida como doença própria de área de clima seco com precipitação pluviométrica anual 
inferior a 800mm, e de ambiente fisiográfico composto por vales e montanhas, onde se 
encontram os chamados boqueirões e pés-de-serra. Mas este tipo de ambiente tem se 
modificado com a urbanização da Leishmaniose.  

A área urbana onde geralmente ocorre ou está propício a desenvolver a 
Leishmaniose são aquelas onde há baixo nível sócio-econômico, pobreza, sendo estas as 
periferias urbanas, mas não se encontram casos de Leishmaniose apenas em áreas de baixa 
renda, há registros notificados também em áreas mais centrais, principalmente nas Regiões 
Sudeste e Centro-Oeste.  

Procurando contribuir com os estudos de clima em ambientes urbanos com uma 
abordagem geográfica, é que nasceu este trabalho versando em sua análise um diálogo entre o 
clima com a saúde, especificamente nos casos de Leishmaniose para a cidade de Aquidauana-
MS, pois acreditamos que os dilemas ambientais climáticos urbanos, não podem ser vistos 
como fatores inevitáveis e isolados, mas como problemas sociais instigadores de pesquisas, de 
novos conhecimentos e possíveis soluções, cabendo ao geógrafo a tarefa fundamental de 
realizar leituras do espaço, pensando o ambiente urbano em todas as facetas envolventes, 
desvendando questões  obscuras aos cidadãos comuns. 

Neste sentido a hipótese central deste estudo relaciona-se com a influência da 
urbanização da cidade de Aquidauana-MS e os elementos do clima mais os fatores climáticos 
urbanos nos casos de Leishmaniose através de um levantamento dos espaços mais afetados 
dentro da cidade.  

Esta pesquisa tem como objetivo central avaliar a influência do processo de 
urbanização e a relação entre a variabilidade climática e os casos de Leishmaniose 
considerando sua dinâmica temporal junto a essa e sua distribuição espacial na cidade de 
Aquidauana-MS no período de 2006 a 2007. 

Para a realização dos objetivos traçados, buscou-se como base para pesquisa 
levantamentos bibliográficos em artigos, teses, dissertações e livros relacionados com a 
geografia da saúde e a Leishmaniose, dados coletados de casos existentes de Leishmaniose 
junto a Secretaria de Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS, manuais de controle 
da Leishmaniose usados pela Secretaria de Controle de Vetores de Aquidauana-MS, dados de 
precipitação e temperatura disponíveis no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no 
setor da PCD – Plataformas de Coletas de Dados, sendo estas informações recebidas da 
plataforma implantada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul situada na cidade de 
Aquidauana-MS. 

Outras fontes foram as conversas informais com agentes de saúde da Secretaria de 
Controle de Vetores de Aquidauana-MS, para coleta de informações a partir de seus relatórios 
diários de exercício da profissão. Assim foi possível caracterizar e espacializar a ocorrência 
dos casos de Leishmaniose na cidade de Aquidauana-MS.  

Num segundo momento, foi realizada uma conversa formal com os agentes de 
saúde responsáveis pela área de Epidemiologia da Secretaria de Controle de Vetores da 
Cidade de Aquidauana-MS para a obtenção de informações relativas às formas de controle, 
proliferação e realização de informações perante a população da cidade em estudo. 
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Além disso, foram realizadas visitas in loco conforme as informações obtidas em 
conversas formais com os agentes de saúde, para fotografar a área e obter, através de 
observações, uma melhor visualização dos locais afetados. Os pontos escolhidos para visita a 
campo foram determinados depois de um levantamento realizado junto as informações 
recebidas da Secretaria de Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS, devido ao 
processo de urbanização da Leishmaniose, ou seja, nas proximidades fotografadas ocorreram 
casos codificados nos anos determinados para esta pesquisa, sendo estes 2006 e 2007, assim 
como utilizou-se imagens de satélite do Google Earth, para destacar o local fotografado e 
mapa da cidade de Aquidauana-MS destacando os bairros afetados com a Leishmaniose, 
caracterizando assim uma análise espacial e temporal da doença. 

Foram determinados os anos de 2006 e 2007 devido ao acesso a informações, pois 
no ano de 2005, só foi obtido relatório, não havendo como saber a rua e bairro, onde 
ocorreram casos de Leishmaniose. O período anual escolhido tem mais informações 
referentes a este male da saúde em pesquisa.  

Com a determinação do período anual de 2006 e 2007, ficou necessário obter 
dados meteorológicos e encontrou-os disponíveis no site do INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), no setor do PCD (Plataformas de Coletas de Dados), mas utilizou-se 
apenas o ano de 2007 para comparação de pluviosidade e temperatura, pois o ano de 2006 
encontra-se incompleto. 

Com o elenco de materiais, informações e dados coletados sistematizaram-se 
através de programas computacionais: scanner, auto cad, word, excel, photo shop com a 
finalidade de forma ordenada, constituir um conjunto de fases empregadas na investigação, as 
quais constituíram-se em formular um problema, observar os fatos constatados, registrar 
observações procurando responder os problemas e os questionamentos levantados e, a partir 
daí, foi possível rever as conclusões e opiniões que não encontravam-se em comum acordo 
com os resultados obtidos, podendo assim buscar o conhecimento e produzir o trabalho ora 
apresentado. 

 
 

1 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A GEOGRAFIA DA SAÚDE  
 
A produção bibliográfica das condições climáticas em áreas urbanizadas é ampla e 

diversificada. Temáticas das mais diversas ordens e natureza, entre elas a Geografia Médica,  
tem atraído a atenção de estudiosos em geral, tanto no âmbito internacional, como no âmbito 
nacional. 

A associação entre Geografia e Medicina é antiga, podendo ser identificada desde 
a Antigüidade Clássica, onde consta a obra Dos Ares, das Águas e dos Lugares, de Hipócrates 
(480 a.C.), sendo muito provavelmente a pioneira de temas relacionando a Geografia com a 
Saúde. A Geografia é uma ciência versátil e uma importante colaboradora para a humanidade, 
sendo que uma das áreas da Geografia que tem despertado a atenção dos estudiosos nos 
últimos tempos é a Geografia da Saúde.  

De acordo com Vieites e Freitas (2007), op cit, que a obra de Hipócrates trata de 
como o corpo humano se alteraria de modo integrado às mudanças que ocorrem na 
constituição da natureza, ou seja, descrevia a influência das mudanças sazonais, dos climas e 
dos ventos sobre o corpo humano e suas doenças.  

Segundo Guimarães (2001) no período hipocrático, sendo este talvez a matriz do 
pensamento médico do mundo ocidental, já se considerava o ambiente das cidades um foco de 
agravos à saúde, pois para ele as doenças eram a compreensão do desequilíbrio de diferentes 
fluidos, tal como sangue, água, etc, mas que a saúde seria o resultado do equilíbrio de tais 
fluidos em função das condições ambientais dos lugares. 
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A nível mundial, segundo Bousquat e Cohn (2004), a preocupação com a 
distribuição das doenças e o ambiente já era existente na Europa colonialista, sendo esta, a 
primeira etapa na formação da medicina social: a medicina do Estado, sendo que a mesma 
ocorreu na Alemanha, ainda não unificada, desenvolvendo-se aí uma prática médica estatal 
que buscava a melhoria das condições de saúde da população.  

Referindo-se à literatura brasileira sobre a geografia da saúde no Brasil, pode-se 
dizer que, o mesmo, colonizado basicamente por aventureiros desde o descobrimento até a 
chegada do império, não tinha nenhum modelo de atenção a saúde da população.  

Segundo Guimarães (2000) foi no final do século XIX que o sanitarismo se impôs 
nas cidades brasileiras. Constituía-se uma urbanização onde era visado o controle de 
epidemias de doenças infecto-contagiosas. Havia, na época, muitos cortiços nas cidades 
brasileiras, sendo que estes ofereciam perigo de contágio. Com campanhas de saúde bem 
sucedidas, foi então eliminados alguns focos epidêmicos, tendo como exemplo, a febre 
amarela.  

Para Eduardo e Ferreira (2000), as investigações de pesquisas, eram vinculadas a 
alguma instituição de Saúde com o princípio de delatar as causas das epidemias e endemias. 
Sendo assim, com os resultados dessas investigações chega a hora de por em prática e de 
propor soluções e medidas de controle para os problemas encontrados.  

Durante algum tempo a saúde pública estava ligada ao planejamento urbano. Para 
alguns autores, como Guimarães (2001) opcit, o saneamento urbano era o único remédio para 
o controle dos processos de transmissão das doenças infecto-contagiosas, melhorando as 
condições de vida nas cidades.  

O crescimento populacional desordenado no Brasil é uma das causas de muitas 
epidemias infecto-contagiosa. Os agravamentos dessa má distribuição populacional em 
grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, com suas favelas, praticamente 
sem saneamento adequado, acabam por serem focos de epidemias, as quais têm grandes 
proporções com as alterações climáticas existentes.  

A organização da população nas cidades, como já vem sendo citada desde o 
império, é um facilitador para o desenvolvimento de determinadas doenças. O agravamento 
maior, causado por fatores climáticos, como as precipitações, em ambientes urbanos, teriam 
melhor resolução com a orientação em massa da população. O homem criou facilidades com o 
passar dos anos para sua rotina diária, mas não imaginou como isto poderia causar tantos 
problemas de saúde. Neste espaço geográfico se desenvolvem as interações entre os diferentes 
segmentos das sociedades humanas e destas com a natureza. Se as alterações não forem 
harmoniosas podem surgir novas doenças ou ressurgir doenças que já haviam sido 
controladas. A urbanização de doenças como a Leishmaniose são fatos que ocorreram devido 
à má distribuição do aglomerado urbano nas cidades, já que, com a expansão do mesmo, foi-
se adentrando ao ambiente natural, tendo então, um maior contato com os vetores naturais de 
determinada endemia, citada acima, os quais se adaptaram ao ambiente urbano tornando-se 
um perigo a população. 

Na realidade pode-se observar que a relação antrópica com a natureza tornou-se 
bem mais complexa, pois o crescimento desordenado das cidades faz com que o homem 
produza um maior impacto sobre o meio natural e que em alguns casos pode ser direcionado 
para pontos negativos em sua qualidade de vida. Algumas epidemias, como a Leishmaniose, 
podem ser observadas em diversos Estados do Brasil.                            

 Ressaltando, especificamente a cidade de Aquidauana-MS, pode-se aferir que a 
urbanização da Leishmaniose ocorre devido ao crescimento da malha urbana perante as áreas 
de reservatórios naturais. A localização da Leishmaniose na cidade de Aquidauana-MS  
prossegue-se de periferia para centro, ou seja, dos bairros de nível sócio-econômico mais 
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baixo para a região onde se localiza o setor representativo da principal atividade da vida 
urbana, ou seja, os comércios, a população que possui uma melhor vida sócio-econômica.  

Esse panorama resumido das produções bibliográficas a respeito da temática 
ambiental climática urbana, longe de querer explorar em análise ou realizar um detalhado 
resgate bibliográfico, só foi apresentado no sentido de assinalar o caráter original do propósito 
da climatologia geográfica ambiental urbana, mostrando que o estudo do clima e a saúde na 
cidade constituem na base e o fundamento de todo projeto que vise contribuir para a análise 
da qualidade de vida urbana. 
 
2 A CIDADE DE AQUIDAUANA-MS: OS CASOS DA LEISHMANIOSE 

 
A história comprova que a cidade surgiu com a sedentarização da humanidade, 

sendo que compreendê-la em sua vertente histórica, revela o lado essencialmente dinâmico da 
sociedade. Diante disso a cidade é o local que representa a maior transformação do espaço 
tornando as condições  naturais cada vez mais oculta. 

Conhecer os fatores expansionista de uma cidade é algo que se deve estudar 
minuciosamente. Para Neto(2005), aproximar-se da cidade, conhecê-la, explicá-la e, mais que 
isso, analisá-la é sempre um processo e pressupõe um percurso, no plano material e no 
abstrato, no objetivo e no subjetivo, no teórico e no empírico. 

O processo de urbanização traz consigo a preocupação das modificações no 
quadro natural para com o homem. “A urbanização é um processo inexorável, sendo objeto de 
interesse e preocupação crescente por parte de pesquisadores, autoridades políticas e da 
sociedade de uma forma geral, tendo em vista suas alterações significativas no ambiente 
local”. (CABRAL, NARUMIYA E PEZZATTO, 2006). 

O aglomerado urbano constitui em uma paisagem transformada pelo homem, 
tendo em suas ações as alterações do ambiente repercutindo na qualidade de vida de seus 
habitantes. CABRAL, NARUMIYA E PEZZATTO, op cit 2006: “A urbanização 
desordenada causa problemas ecológicos: o desequilíbrio crescente entre a população e os 
meios naturais e, em contrapartida, a contaminação em todas as suas manifestações”. 

Para Mendonça 2000, é sabido que a degradação ambiental e a queda da qualidade 
de vida nas cidades se agravam à proporção que a urbanização se intensifica. 

As áreas nas quais a cidade projeta expansão, geralmente possui seus elementos 
naturais, urbanizados. Na sua expansão são criados locais, nos quais a população se migra 
originando bairros, vilas, etc., e dessa forma, as pessoas ficam expostas ao contato direto ou 
indireto com determinadas endemias ora naturais. Nesses novos bairros geralmente a 
característica populacional é carente, com pouca infra-estrutura e saneamento básico 
deficitário, facilitando assim a urbanização de alguns vetores causadores de doenças tal como 
a Leishmaniose. Segundo o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose: as 
transformações no ambiente, provocadas pelo intenso processo migratório, por pressões 
econômicas ou sociais, a pauperização conseqüente de distorções na distribuição de renda, o 
processo de urbanização crescente, o esvaziamento rural e as secas periódicas acarretam a 
expansão das áreas endêmicas e o aparecimento de novos focos.  

Somado a isso, no processo de crescimento de uma cidade a variabilidade 
climática pode ser também um dos fatores causador e facilitador da urbanização de algumas 
endemias e epidemias, sendo assim, no próximo item buscaremos tecer uma abordagem 
climatológica relacionando os casos de Leishmaniose na cidade de Aquidauana-MS. 

Com dados disponíveis pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), no 
setor do PCD (Plataforma de Coletas de Dados) utilizamos valores médios de precipitação e 
temperatura na cidade de Aquidauana-MS dos anos de 2006 e 2007, utilizando apenas o ano 
de 2007, pois há inconstância nos dados de 2006. Pôde-se construir um gráfico representando 
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a distribuição sazonal dos elementos climáticos, onde observa a elevação ascendente entre 
ambos desde o outono ao verão, observando que a temperatura em períodos de outono e 
inverno se mantém pouco elevada o que é esperado para uma região tropical. (Gráfico 1). 

A cidade em estudo se encontra em expansão gradativa para a porção norte, leste e 
sudeste. Vale lembrar que a população nestas áreas, via de regra é de baixa renda e poucos 
recursos, ocupando locais vulneráveis à algumas doenças tal como a Leishmaniose, sendo esta 
uma doença, primeiramente de áreas naturais, ou seja, primitiva, que com o passar do tempo 
ela foi se urbanizando e se infiltrando processo da dinâmica populacional existente na cidade.  

No período de 2006 e 2007 os casos de Leishmaniose tem ocasionado um 
aumento significativo conforme Tabela 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       Tabela 1. Casos de Leishmaniose na Cidade de Aquidauana 

          Fonte: Secretaria de Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS. 
              Organização: Flávio Cabreira 
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 Gráfico 1. Médias de Temperatura e Pluviosidade da Cidade de Aquidauana-MS. 
 Fonte: INPE. PCD, 2007. Organizador: Flávio Cabreira dos Santos. 
 

De acordo com dados cedidos pela Secretaria de Controle de Vetores da Cidade 
de Aquidauana-MS, pode-se observar que houve um crescimento de 52,3% nos casos de 
Leishmaniose no período de 2006 para 2007. Possivelmente este acréscimo pode estar 
relacionado à urbanização da Leishmaniose e ao crescimento de um número maior de 
reservatório urbano, sendo este, o cão.   

O vetor da Leishmaniose, responsável por sua transmissão ao homem, necessita 
para o seu desenvolvimento e evolução áreas com matéria orgânica e umidade, sendo assim, 
pode-se dizer que as estações do ano disponibiliza para tal, esse facilitador, já que no período 
de outono e inverno ocorre com maior intensidade a queda de folhas, transformando espaços 
futuros em locais propícios para etapas larvais. 

LEISHMANIOSE NA CIDADE DE AQUIDAUANA-MS 

ANO CASOS REGISTRADOS 
2006 63 
2007 96 
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Ao observar o Gráfico 2, nota-se que, nos casos de Leishmaniose na cidade de 
Aquidauana-MS, há um acréscimo de 46,2% entre os períodos de outono e inverno e 
primavera e verão, ocorre uma pequena redução, isto devido ao processo de que nos períodos 
frios, no decorrer do dia, há alteração na temperatura,  mas que no verão e na primavera, com 
a chegada das precipitações, aumentando assim a umidade, as folhas, os ciscos de árvores, ora 
acumulada, entram em processo de decomposição ocasionando assim, possíveis redutos para a 
evolução do flebótomo. 

Casos de Leishmaniose na Cidade de Aquidauana-MS de Acordo com 
as Estações do Ano Entre 2006 e 2007.
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  Gráfico 2. Casos de Leishmaniose nos anos de 2006 e 2007 da Cidade de Aquidauana-MS. 
  Fonte: Secretaria de Controle de Vetores de Aquidauana-MS.  Organizador: Flávio Cabreira dos Santos. 
 

Com as temperaturas altas, a decomposição orgânica aumenta, pois as folhas 
começam o processo de apodrecimento, gerando nutrientes ao solo e alimentos para as larvas 
do flebotomíneo que se encontram, provavelmente em eclosão, e conseqüentemente ocorre o 
desenvolvimento das mesmas, produzindo então novos vetores. (Gráfico 3). 

 
Médias de Temperatura e Número de Casos de Leishmaniose da 
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  Gráfico 3. Médias de Temperatura e Casos de Leishmaniose. 
  Fonte: INPE e secretaria de Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS.  Organizador: Flávio Cabreira dos 
Santos. 

 
Para que a decomposição das folhas, ciscos, venha a ocorrer, a necessidade do 

aumento da temperatura não é o suficiente para tal, pois apesar da elevação em média de 27ºC 
na temperatura, como mostra o Gráfico 3, é também necessário um índice de pluviosidade. 
Como pode-se observar no Gráfico 4, os períodos de inverno e outono, onde a pluviosidade 
chega com uma média de 75mm, o aumento de casos de leishmaniose não ultrapassou os 
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29,5%. Estes dados sofrem alteração com a chegada da primavera e verão, onde possui uma 
elevação em torno de 134mm na precipitação em comparação com o inverno e outono, com 
um índice de 46,2% nos casos de leishmaniose.  

 
Médias de Pluviosidade e Número de Casos de Leishmaniose da Cidade 

de Aquidauana-MS no Período das Estações do Ano em 2007
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  Gráfico 4. Médias de Pluviosidade e Casos de Leishmaniose. 
  Fonte: INPE e Secretaria de Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS.  Organizador: Flávio Cabreira dos 
Santos. 
 

Os espaços urbanos encontram-se em transformações constantes. A aglomeração 
urbana, trás consigo alterações sócio-econômicas, culturais e ambientais, fazendo com que 
juntamente ao seu crescimento, aconteça estudos visando uma melhor gestão do espaço e 
promova a qualidade de vida citadina. 

A expansão urbana da cidade de Aquidauana-MS,  trás consigo, além de uma 
alteração na paisagem natural, onde se localiza a adaptação da população junto a área de 
desbravamento, novas problemáticas, sócio-econômicas e também relacionadas à saúde, como 
é o caso da Leishmaniose, já que assim ocorre a exposição a determinados vetores naturais até 
então não caracterizados pelo homem da área urbana. 

A Leishmaniose tem encontrado fácil adaptação na área urbana da cidade de 
Aquidauana-MS. Sua evolução vem ocorrendo da área periférica para a central, como o 
Bairro Guanandy e a área comercial, onde  alguns anos atrás não se encontrava casos.(Figura 
1). O ano de 2007 registrou 96 casos de Leishmaniose, distribuídos desde a periferia até o 
reduto urbano central da cidade.  

 
Figura 1. Cidade de Aquidauana-MS. 
Fonte: Google Earth, 2008. 

Os bairros periféricos da cidade de Aquidauana-MS, cito Vila Quarenta. Vila São 
Francisco, Bairro Nova Aquidauana, Jardim Aeroporto, possuem infra-estrutura ineficaz. 
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Alguns ainda contém reduzida o saneamento adequado ao ser humano, tal como rede de 
esgoto, água e energia. A moradia nestes locais geralmente são precárias, sendo em alguns 
casos de madeira, e geralmente associados à criações de galinhas, porcos, além de depósitos 
de resíduos provenientes da natureza como restos de folhas, galhos de árvores, etc., onde 
também pode ocorrer o desenvolvimento do flebótomo, sendo este o vetor da Leishmaniose.  

Segundo Araújo, Costa e Pereira (1990): a ocorrência de epidemias de doenças 
infecciosas depende da concomitância de três fatores: grau de contato entre infectantes e 
suscetíveis adequado para a transmissão do agente etiológico, ou seja, o causador de uma 
determinada endemia ou epidemia, presença de infecção e proporção suficiente de suscetíveis 
nessa população. 

A população simples adaptada nestes locais, possui poucas informações sobre 
doenças como a Leishmaniose, e geralmente a população canina, nestes redutos, tem 
considerável existência, sendo que estes, são os principais reservatórios urbanos deste male da 
saúde em áreas populacionais. 

As áreas de ocorrência da Leishmaniose na cidade de Aquidauana-MS foram 
visitadas e fotografadas nas proximidades de ocorrência de casos, sendo assim, pensou-se em 
formar um leque, desde o Bairro São Francisco até a Vila Trindade, tentando buscar, através 
de visualizações, possíveis origens de focos epidêmicos.  

O primeiro bairro a ser visitado foi a Vila Popular, localizada no lado leste na 
região da cidade Aquidauana. A rua escolhida para a pesquisa, foi a Avenida do Contorno 
onde em 2007, houve registro de Leishmaniose Visceral. (Figuras 2 e 3). 
 

 

 
Figura 2. Vila Quarenta. Cidade de Aquidauana-MS. Avenida do Contorno sentido oeste. 
Fonte: Santos, 2008. 
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Figura 3. Vila Quarenta. Cidade de Aquidauana-MS. Avenida do Contorno sentido leste.  
Fonte: Santos, 2008. 

 
Neste espaço visitado observa-se em primeiro momento a sentido oeste, boa infra-

estrutura, mas a leste contém áreas de possíveis focos, onde está sinalizada com as setas 
vermelhas da figura 3. São áreas onde a população concentra restos de folhas, ocasionando 
assim, possíveis redutos de desenvolvimento do vetor da leishmaniose.  

O processo ocupacional de determinada região é lenta e muitas vezes deficitário. 
É o que ocorre com o Jardim São Francisco, localizado a leste na cidade de Aquidauana-MS. 
Com sua população carente, este bairro está recebendo pavimentação, e já possui mercearias, 
bares, modificando assim seu sistema econômico, mas ainda pode-se dizer que há carência em 
sua população.  

As ruas escolhidas para serem fotografadas foram a Avenida Três Barras esquina 
com a Rua José Duarte. As imagens foram capturadas no sentido norte e sul da rua e a oeste 
com a Rua José Duarte. A escolha ocorreu em virtude de ter ocorrido em 2007, três casos 
notificados de Leishmaniose Visceral na região, vindo de quatro casos notificados no ano de 
2006. (4 e 5). 

 O que se constatou, no percurso interior do bairro, foi que a população local, 
limpa os quintais, e acabam acumulando as folhas e ciscos em uma determinada área do lote 
residencial, demarcada com seta vermelha na Figura 5, onde com a chegada da precipitação e 
temperaturas elevadas ocasiona a decomposição orgânica sendo então, transformada em 
possível loco para o desenvolvimento do vetor.  

 
Figura 4. Jardim São Francisco. Cidade de Aquidauana-MS Avenida Três Barras. Sentido sul.  
Fonte: Santos, 2008. 
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Figura 5. Jardim São Francisco. Cidade de Aquidauana-MS. Rua José Duarte. Sentido oeste.  
Fonte: Santos, 2008. 
 

Há setores na cidade de Aquidauana-MS que se tornaram verdadeiros depósitos 
de resíduos, utilizados pela população em geral. Um desses lugares é a Rua Veriano 
Rodrigues Chagas, na altura do antigo depósito de resíduos urbanos da cidade. Em 2007, 
ocorreu um caso de Leishmaniose Tegumentar nesta localidade, e o que se encontrou foram 
verdadeiros “recintos” onde possivelmente possa existir vetores da doença. (Figura 6,7 e 8). 

 
 
 
 

 
Figura 6. Jardim Toledo. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Veriano Rodrigues Chagas. Sentido oeste.  
Fonte: Santos, 2008. 
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Figura 7. Jardim Toledo. Cidade de Aquidauana-MS Rua Veriano Rodrigues Chagas. Sentido leste.  
Fonte: Santos, 2008. 
 
 
 

 
Figura 8. Jardim Toledo. Cidade de Aquidauana-MS. Estrada Viscinal esq. Veriano Rodrigues Chagas, Sentido norte.  
Fonte: Santos, 2008. 
 

 O que se observa nas imagens é que na Rua Veriano Rodrigues Chagas quase não 
possui área populacional, mas o pouco que reside nesta localidade, está propícia a 
determinado male, como a Leishmaniose, pois a estrada viscinal existente (Figura 8), se 
tornou um verdadeiro depósito de lixo da população em geral, onde ocorre a presença de 
resíduos urbanos como monitor de TV, sofás, além de resíduos provenientes da natureza, 
como restos de árvores, folhas, ciscos, já que desde pessoas residentes em áreas centrais a 
áreas periféricas, utilizam deste local para tal fim. (Figura 06,07 e 08). 

Alguns bairros na cidade se encontram em inicio de desenvolvimento de infra-
estrutural e padrões de drenagem e juntamente com ele encontra-se a ocupação por pessoas de 
baixo nível sócio-econômico.  
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Figura 9. Vila Regina. Cidade de Aquidauana-MS. Estrada Viscinal esquina com Rua Antonio Campello. Sentido 
norte.  
Fonte: Santos, 2008. 
 

O retrato dessa ocupação de desenvolvimento, deixa claro o fato de que sempre 
que há a necessidade de uma expansão da malha urbana, as áreas para tal, se tornam periferias 
com nível sócio-econômico baixo, assim como o fato de ver na imagem o contato inicial da 
população com região natural onde pode ter a ocorrência de reservatórios naturais, como 
gambás, roedores silvestres, os quais podem acometer o reservatório urbano, ou seja, o cão. 

Na Rua Antonio Campello, Figura 09 se observa que na região o contato do 
homem com a área de reservatório natural é próxima ocasionando assim a possibilidade de 
ocorrência de Leshmaniose, como ocorreu no ano de 2007.  

A área urbana afetada por tal male da saúde, não ocorre apenas em região com 
contato natural, afinal um dos objetivos dessa pesquisa, é mostrar que em espaços urbanos 
dotado de infra-estrutura, também ocorre a doença ora citada. A Rua Cláudio Fernando Stella, 
é um desses casos, localizada na Vila Previsul cortando a Vila Santa Terezinha em sentido 
oeste, foi registrado um caso de Leishmaniose em 2007.(Figura 10 ). 

 
 

 
Figura 10.Vila Previsul. Cidade de Aquidauana-MS Rua Cláudio Fernando Stella. Sentido leste.  
Fonte: Santos, 2008. 
 

O crescimento populacional urbano pode ocorrer em torno de áreas não habitáveis 
dentro da região urbanizada, mas o perigo é a aglomeração local tornar dessas localidades 
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depósitos urbanos de restos de árvores, ciscos, etc. Essa atitude do homem urbano ocorre na 
Rua Roberto Scaff, no Bairro da Serraria onde ocorreu o crescimento da mancha urbana em 
torno de uma área úmida, nas proximidades da região da Lagoa Comprida, e as pessoas 
moradoras em loco formaram desta, um depósito de resíduos provenientes da natureza.(Figura 
11). 
 
 
 

 
Figura 11.Bairro da Serraria. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Roberto Scaff. Sentido oeste.  
Fonte: Santos, 2008. 
 
 
 

Na Figura 11 a visualização da Rua Roberto Scaff expõe, ao olhar humano, um 
completo abandono local. A existência de restos de árvores, quintais, em sentido oeste são os 
mais propícios a focos de vetores. A região é úmida e rica em matéria orgânica, com a 
exposição a temperatura de verão, a decomposição das folhas, madeiras, etc., forma deste 
lugar um possível “berçário” de vetores da Leishmaniose.    

O contato da população em crescimento com áreas naturais, a remete em situações 
inesperadas. Na Rua Dos Ferroviários, no bairro Cidade Nova, encontra-se parte dos casos da 
Leishmaniose na cidade de Aquidauana-MS, no ano de 2007 foram 21 casos notificados, e 
observando as localidades afetadas dentro do bairro, nota-se que a população mantém restos 
de árvores em seus quintais, os quais tornam-se propícios ao vetor. (Figura 12 e 13). 
 

 
Figura 12 Bairro Cidade Nova. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Dos Ferroviários. Sentido sul. 
Fonte: Santos, 2008. 
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Figura 13 Bairro Cidade Nova. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Dos Ferroviários, Sentido norte. 
Fonte: Santos, 2008 
 

O contingente populacional no bairro Cidade Nova, não pode ser considerada pelo 
menos visualmente, como de baixa renda, pois possui boas residências de alvenaria, mas é um 
dos bairros mais afetados pela Leishmaniose. A existência de casos notificados neste bairro, 
em princípio, seria pelo mesmo que ocorre nas outras localidades com notificação da doença, 
pois contém quintais com resíduos provenientes da natureza, onde transforma-se em matérias 
orgânicas principalmente no verão com índices de precipitação e valores de temperatura 
elevada.  

Considerando as observações de moradia populacional em um bairro, não se pode 
dizer que a situação do Bairro Nova Aquidauana seja a mesma apresentada no bairro anterior. 
A existência de áreas de desbravamento, ainda é comum nesta região, já que o bairro 
encontra-se em processo de ocupação populacional. As áreas que apresentam alta densidade 
de construção se encontram no entorno da Avenida Mato Grosso, considerada pela população 
local como avenida principal, pois quando se afasta dessa região, o que é notório, são 
residências com baixo padrão de construção, infra-estrutura deficitária e com maior 
espaçamento entre as moradias.  

As pessoas residentes neste bairro possui pouco hábito de manter seus quintais 
limpos, mas só essa atitude não ajudaria nesta localidade, pois ocorre a existência de muitos 
terrenos baldios, sujos, locais propícios para o surgimento de matérias orgânicas, as quais 
alimentam o vetor da Leishmaniose. 
 

 
Figura 14. Bairro Nova Aquidauana. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Luiz Pinto. Sentido oeste. 
Fonte: Santos, 2008. 
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Figura 15. Bairro Nova Aquidauana. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Luiz Pinto, Sentido leste. 
Fonte: Santos, 2008. 

 
 Neste bairro foram escolhidas duas ruas, as quais expõem a realidade da 

expansão da mancha urbana existente ali. A primeira foi a Rua Luiz Pinto, fotografada em seu 
sentido leste e oeste, sendo um dos locais que apresentou registro de caso de Leishmaniose 
em 2007. Como pode-se observar é uma região simples, com espaçamento maior entre as 
residências, com quintais abertos e mantendo espaços com resíduos provenientes da natureza. 
(Figuras 14 e 15). A segunda foi a Rua Armando Trindade, onde foi notificado um caso de 
Leishmaniose Visceral em 2007, sendo fotografada em seu sentido leste e oeste, e mostrando 
que a paisagem natural é de predominância, mas sabe-se que futuramente, em seu sentido 
norte, pode ocorrer processo de uso e ocupação conseqüentemente uma ampliação da 
urbanização local.  

A população local do bairro Nova Aquidauana, possui atividades de produção de 
uso e ocupação para subsistência como criações de porcos, galinhas, etc., mas o que chama a 
atenção na Rua Armando Trindade é a existência de um pequeno estábulo com cavalos, nas 
proximidades da rua, em frente à residências, no sombreado de árvores, contendo ali, além de 
forte odor, matéria orgânica, muito cisco, onde a popularização do vetor da Leishmaniose 
possa vir a ocorrer. (Figuras 16 ). 
 

 
Figura 16.  Bairro Nova Aquidauana. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Armando Trindade., Sentido oeste. 
Fonte: Santos, 2008. 
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Obtida imagem da Rua Timóteo de Oliveira Proença, na Vila Trindade. (17).Neste 

ponto se encontram existências de resíduos provenientes da natureza, como ciscos de árvores, 
folhas, depositados por moradores nas proximidades de suas residências muitos resíduos de 
quintais (Figura 17), tornando-se assim um facilitador de desenvolvimento do flebótomo. 
 
 

 
Figura 17. Vila Trindade. Cidade de Aquidauana-MS. Rua Timóteo de Oliveira Proença, Sentido norte.  
Fonte: Santos, 2008. 
 

Familiarizando-se com os locais de ocorrência de Leishmaniose na cidade de 
Aquidauana-MS, observa-se que o processo de urbanização deste male da saúde ocorre 
devido a pouca compreensão humana para com a paisagem vivenciada, já que a população 
deveria manter o entorno de suas moradias sem a presença de restos de árvores, ciscos, 
responsáveis pelo desenvolvimento do flebótomo, o qual não ocorre na maioria das vezes, 
deixando assim permanecer o acúmulo destes resíduos provenientes da natureza, mantendo a 
proliferação da Leishmaniose. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento desta pesquisa, teve como objetivo explanar os casos de 

Leishmaniose na Cidade de Aquidauana-MS, e possível relação climática com os mesmos.  
Na cidade de Aquidauana-MS os casos de Leishmaniose tem evoluído 

principalmente no período analisado. Um dos fatores identificadores para a proliferação da 
doença restringe às regiões periféricas da cidade, ou locais que a  população é de baixa renda, 
nível de  instrução deficitário, mistura de hábitos rurais e urbanos, o que acaba por facilitar 
este processo.  

Constatou-se através das  informações que é difícil o controle da Leishmaniose na 
cidade em estudo, pois a raça canina, principal reservatório urbano, nas regiões periféricas se 
encontra populosa, algumas residências apresentam uma média de 2 a 3 cães.  

Os casos de Leishmaniose tem se apresentado praticamente em todo o período 
sazonal, mas isso não quer dizer que no inverno e no outono, não ocorre o desenvolvimento 
do flebótomo, pois o mesmo precisa de umidade para tal, o que pode acontecer é ter pessoas 
que adquiriram o protozoário nos períodos de primavera e verão, mas que veio a desenvolver 
a doença nos períodos de temperatura amena. 
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Ambientes favoráveis ao desenvolvimento do flebótomo foram encontrados, 
praticamente em todos os bairros visitados no levantamento a campo, pois a população 
existente transforma determinados ambientes em depósitos de lixo, folhas, ciscos, 
principalmente os terrenos baldios, formando assim locais propícios ao desenvolvimento do 
vetor da Leishmaniose, mas essa ocorrência chega nos períodos de primavera e verão, com o 
aumento da umidade do solo em função do elevado índice de precipitação, transformando 
esses resíduos recebidos em matéria orgânica. 

Quando ocorre a identificação de um caso de Leishmaniose, a Secretaria de 
Controle de Vetores da Cidade de Aquidauana-MS, faz o chamado “bloqueio de caso”, ou 
seja, isolam o quarteirão, onde se concentra a residência afetada, e pratica o borrifamento 
tanto no local de confirmação quanto em todo o espaço populacional da área, assim como os 
que fazem divisa com o mesmo. 

Segundo o Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Controle de Vetores 
da Cidade de Aquidauana-MS, os primeiros resultados, referentes ao trabalho de borrifação 
em residências, realizado pelo mesmo, estão surgindo aos poucos, pois mudar a cultura de 
uma pessoa adulta é difícil. A aposta da Secretaria de Controle de Vetores tem sido nas 
crianças, pois a mesma tem projetos, ainda não realizados, de se trabalhar com crianças, 
mostrando a elas o que deve ser feito para a redução da Leishmaniose na área urbana. 

Vale lembrar também que a população das áreas afetadas só mudam seus hábitos 
quando passa pela experiência de contrair a Leishmaniose. Assim, após o tratamento, os 
quintais das residências afetadas tornam-se limpos com mais freqüência, tomando o cuidado 
de mantê-lo sem a existência de lixo. 

Sugerimos entre outras medidas que a Secretaria de Controle de Vetores realize 
um censo da população canina, para cadastrá-la, fornecendo um documento identificador e 
responsabilizar o seu proprietário pelos cuidados com o animal e fornecer coleiras caninas, 
que impedem a infecção do protozoário da Leishmaniose em cães, na cidade como um todo, 
além de palestras com informações a população local expondo os cuidados que a mesma tem 
de adquirir para a redução deste male a saúde. 

Com relação aos resíduos provenientes da natureza, desenvolver um projeto com a 
população para que seja coletado e destinado para uma área onde possa ser tratado 
adequadamente e transformado em esterco ou um minhocário. O esterco pode ser utilizado em 
atividades de horta comunitária, destinando a produção a ser vendida em feira ou para o poder 
público municípal como incremento a merenda escolar e o minhocário destinado a atividade 
pesqueira na região, o que também colabora para evitar a ocorrência de queimada. 

Essas entre outras iniciativas, poderão contribuir com a limpeza urbana, aterrar a 
incidência de casos de Leishmaniose e gerar renda para a população envolvida. 
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