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INTRODUÇÃO

Os modelos mostraram que o processo contínuo de degradação ambiental favorece o estabelecimento de L. (N.) whitmani e a ocorrência de LTA. As

projeções futuras de modelos para LTA indicam o processo contínuo de expansão da doença em face das mudanças climáticas previstas e reforçam a

vasta extensão geográfica da doença. Nesta visão e associada aos novos padrões epidemiológicos resultantes das drásticas mudanças ambientais

(juntamente com a presença de vetores, reservatórios e parasitas altamente adaptados), o cenário epidemiológico para LTA indica um aumento

contínuo de casos humanos. Os resultados apresentados aqui são esperados para melhorar a avaliação das ações de vigilância vetorial, contribuindo,

consequentemente, para a promoção da saúde em áreas de risco para LTA associado a L. (N.) whitmani, em projeções de cenários futuros no Brasil.

CONCLUSÕES

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL PARA Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani (DIPTERA: PSYCHODIDAE: 

PHLEBOTOMINAE) E A OCORRÊNCIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA) NO 

BRASIL

MATERIAIS E MÉTODOS

Para os dados relacionados à ocorrência da doença, utilizamos

municípios com registros de áreas endêmicas para LTA, no período

de 2003 a 2013, fornecidos pelo GT –Leishmanioses, Ministério da

Saúde (n = 1882, dos quais 1506 foram usados para modelagem e

376 para teste de precisão adicional). Para a ocorrência de L. (N.)

whitmani, os municípios com registro confirmado do vetor (n = 992,

dos quais 794 foram utilizados para modelagem e 198 para teste de

precisão adicional), foram extraídos de artigos científicos,

informações disponibilizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e

visitas as coleções entomológicas. Foram utilizadas dez variáveis

ambientais, 8 das quais foram as variáveis climáticas obtidas do

WorldClim, bem como dados sobre os índices de altitude e

vegetação. Utilizamos a abordagem de modelagem de nicho de

máxima entropia, MAXENT (versão 3.3.3k) (Phillips et al. 2006), para

avaliar a adequação ambiental de L. (N.) whitmani e a transmissão

de LTA para o Brasil, além de projetar modelos para um cenário

futuro de mudanças climáticas. O método foi realizado aplicando o

modo "auto-features" e as configurações padrões, com repetições de

100 vezes, geradas pelo bootstrap. A saída logística foi utilizada,

com valores mais elevados no mapa de adequação de habitat

(HSM), representando condições mais favoráveis para a ocorrência

de L. (N.) whitmani e/ou da LTA. Para tal, dois modelos foram

desenvolvidos: Lutzomyia whitmani model (LWM) e American

Cutaneous Leishmaniasis model (ACLM). Para inferir o efeito da

mudança climática na distribuição de L. (N.) whitmani e da LTA, cada

modelo foi projetado usando os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. Para

essas projeções, o NDVI foi removido, uma vez que esta variável

ambiental não apresentava projeção para os futuros cenários que

usamos.
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As leishmanioses representam um importante problema de saúde

pública no Brasil. O processo contínuo de urbanização e expansão

das atividades humanas em áreas florestais impactam habitats

naturais, modificando a ecologia de algumas espécies de Leishmania,

vetores e reservatórios e, consequentemente, altera o padrão

epidemiológico e a expansão da Leishmaniose Tegumentar

Americana (LTA) no Brasil. Neste contexto, destaca-se L. (N.)

whitmani, registrado em 25 Unidades Federadas (Costa et al. 2007) e

incriminado como principal vetor da LTA, transmitindo três

leihsmânias dermotrópicas: Leishmania (V.) braziliensis, L. (V.) shawi

e L. (V.) guyanensis. O objetivo do estudo foi avaliar a adequação

ambiental e projetar cenários futuros (via ENM) para L. (N.) whitmani

e LTA no Brasil, frente as mudanças climáticas globais.

RESULTADOS

Os modelos gerados para LTA (ACL) e para L. (N.) whitmani (LW) indicaram

uma satisfatória capacidade preditiva (Fig. 1). O modelo (LW) identificou que

a espécie “prefere” (habitat mais apropriado), regiões com precipitação

média anual moderada (AP entre 1.000 – 1.600mm), valores de densidade

de vegetação intermediária (NDVI), temperaturas médias na estação (quarto

do ano) mais fria (Mean Temperatura of Coldest Quarter - MTCQ) entre

15°C – 21°C e temperatura média anual (Annual Mean Temperature - AMT)

entre 19°C – 24°C, enquanto que, o modelo (ACL) mostrou que a LTA e

fortemente associada à áreas de vegetação de densidade intermediária,

zonas com precipitação anual entre 800 e 1200mm, MTCQ acima de 16°C e

AMT inferior a 23°C. As projeções futuras de LW indicam uma expansão da

adequação climática de L. (N.) whitmani para as regiões Norte e Sul do

Brasil e as projeções futuras para LTA indicaram o processo contínuo de

expansão da doença para o noroeste do Brasil e reforçam a vasta extensão

geográfica da doença, em virtude das mudanças climáticas (Fig. 2).

Figura 2. Projeções climáticas

futuras (RCP 4.5 e RCP 8.5)

para Leishmaniose Tegumentar

Americana e Lutzomyia

(Nyssomyia) whitmani.

Figura 1. Dados de ocorrência de

Leishmaniose Tegumentar

Americana e Lutzomyia (N.)

whitmani e adequação ambiental

para ACL e LW no Brasil, as

condições atuais. .


