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OBJETIVOS
Analisar as relações entre as variáveis relacionadas ao

controle canino de maior influência sobre a morbidade da

Leishmaniose Visceral Humana (LVH), em Belo Horizonte/MG,

entre os anos de 2006 a 2013.

As Leishmanioses são doenças negligenciadas que

representam um sério problema em Saúde Pública no Brasil.

Os principais fatores associados a esta enfermidade são

condições de iniquidade social, econômica e ambiental,

dificultando o controle e favorecendo a transmissão dessa

zoonose (OMS, 2018).

Uma das causas do aumento na morbidade da LVH é a

dificuldade dos serviços de saúde municipais em efetivar as

determinações do Programa de Vigilância e Controle de

Leishmaniose Visceral (PVC-LV) (VON ZUBEN; DONALÍSIO,

2016). Deste modo, considerando os impactos éticos e de

saúde causados, é necessário conhecer e considerar as

características epidemiológicas de maior influência sobre

casos humanos, objetivando um controle mais efetivo da

enfermidade.

INTRODUÇÃO

Diante do exposto, os resultados indicam que estratégias de controle da

Leishmaniose Visceral em grandes centros urbanos devem ser

implementadas e continuadas, haja vista a severidade da enfermidade.

Também faz-se necessário campanhas de educação sanitária, no intuito de

esclarecer e conscientizar a população sobre a importância das medidas de

controle e prevenção da LV na região.

CONCLUSÕES

Dentre as variáveis independentes testadas, verificou-se que a quantidade de

cães positivos e de animais não eutanasiados no ambiente constituem fatores

de influência sobre a quantidade de casos de Leishmaniose Visceral Humana

(LVH) em Belo Horizonte, sendo que quanto mais animais positivos e não

eutanasiados, maior o número de casos em humanos.

A equação de regressão linear múltipla que representa essa relação é a

seguinte:

Y = 1,73 + 0,036X1 + 0,245X2

Em que:

Y= variável dependente

X1= quantidade de positivos nos testes diagnósticos

X2= quantidade de positivos não eutanasiados

Ainda, após análise dos coeficientes de regressão padronizados, é possível

verificar que a variável quantidade de animais positivos (ß=0,381) apresenta

maior influência sobre os casos de LVH que a quantidade de animais não

eutanasiados (ß=0,265).

Neste contexto, de acordo com Coura-Vital et al. (2011), em relação ao

controle do reservatório, as maiores dificuldades encontradas pelos serviços

de saúde são os problemas relacionados à falta de diagnóstico acurado dos

cães positivos e morosidade entre o teste positivo e a eutanásia, muitas

vezes gerada pela não aceitação dos proprietários em relação à eutanásia.

Além disso, mesmo quando há eliminação, é comum a substituição do cão

eutanasiado por filhotes susceptíveis, mantendo assim o risco de transmissão

a humanos elevado. Apesar dessas dificuldades, segundo Lopes et al.

(2010), os primeiros casos humanos relatados em Belo Horizonte/MG de LV

foram precedidos de casos em cães.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS DE CONTROLE SOBRE A OCORRÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

HUMANA EM BELO HORIZONTE/MG, 2006 A 2013

METODOLOGIA

Realizou-se um estudo analítico, observacional e longitudinal, a

partir de dados referentes ao controle da Leishmaniose

Visceral em Belo Horizonte, fornecidos pelas Gerências de

Epidemiologia e Informação (GEEPI) e de Controle de

Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/BH). Os

indicadores utilizados foram: incidência da LVH (variável

dependente), prevalência da Leishmaniose Visceral Canina

(LVC), prevalência de reservatórios (positivos no ELISA, mas

negativos no RIFI), prevalência de eutanasiados e de não

eutanasiados, além dos índices de saneamento e

socioeconômicos que compõem o Índice de Vulnerabilidade

Social (IVS) (variáveis independentes), distribuídos por área de

abrangência dos Centros de Saúde de Belo Horizonte. Foi

construído um modelo de regressão linear múltipla com

seleção Stepwise das variáveis estatisticamente significativas

(p < 0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas

através do Software SPSS 20.0.
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Figura 1. Ciclo da Leishmania sp.

Fonte: Adaptado de FRÉZARD, F.J.G. A caminho da cura da leishmaniose visceral canina. In: ___.

Lipossomas como sistemas carreadores de fármacos para o tratamento da LVC. Brasília, DF. IBICT,

Canal Ciência, 2015.


