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Introdução
• A doença de Chagas continua sendo um problema de saúde pública em
algumas regiões do Brasil, necessitando da constante vigilância
entomológica e epidemiológica.
• No estado do Ceará, a presença de triatomíneos tem sido descrita há um
longo tempo1, tornando-se necessária a melhor compreensão da
dinâmica parasita-vetor-homem para um controle efetivo.
• É cada vez maior a interferência do homem no meio ambiente e o
conseqüente ressurgimento de doenças, confirmando a complexidade das
interações entre hospedeiros e parasitas em um dado meio ambiente e
quão reducionista tem sido a adoção de medidas de controle que não
considerem peculiaridades regionais.
1 Alencar

JE 1987. História Natural da Doença de Chagas no Estado do Ceará. Imprensa Universidade da UFC, Fortaleza, 341 pp.

Introdução
• O estudo do ambiente é essencial, pois as variações espaço-temporais e
ambientais determinam a manutenção ou não do ciclo de transmissão do
parasita e a sua dispersão.
• Os sistemas de informações geográficas (SIG) estão sendo cada vez mais
aplicados na área de saúde2 e vem demonstrando ser uma ferramenta
fundamental no estudo da epidemiologia das doenças parasitárias.
• A identificação de áreas onde é maior o risco de transmissão de parasitas é
um dos pilares dos estudos em saúde3.
2 Carvalho

MS, Souza-Santos R 2005. Análise de Dados Espaciais em Saúde Pública: métodos, problemas e perspectivas. Revisão Cadernos de
Saúde Pública, 21 (2): 361-378.
3 Medronho RA 1995. Geoprocessamento e Saúde uma nova abordagem do espaço no processo Saúde Doença. Editora Fiocruz, Rio de Janeiro.

Objetivo

• Analisar fatores associados à ocorrência de doença de Chagas na

localidade de Miguel Pereira, Município de Russas, Ceará.

Área de Estudo
Município de Russas – Ceará
Localidade – Miguel Pereira

Russas

Miguel Pereira

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, 2002.

Caracterização da Área de Estudo
• Localiza-se na Área rural do município de Russas, Ceará – Brasil.
• Aproximadamente 17 km do centro do município e a 160 km (em
linha reta) da Capital do Estado, Fortaleza.
• Clima Tropical Quente Semi-árido , com temperaturas entre 26º e
28ºC. O período chuvoso vai de janeiro a abril.
•População aproximada de 1.000 habitantes.
• Total de 471 domicílios.
•Os domicílios distribuem-se me uma única rua principal de 7 km com
raras ramificações.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Russas – 2008.

Metodologia
• Aplicação do inquérito para obtenção de
demográficas e sócio-econômicas;

informações

ambientais,

• Investigação/ Coleta de triatomíneos no intradomicílio e no peridomicílio
dos domicílios investigados;
• Georeferenciamento dos domicílios e dos anexos encontrados nos
peridomicílios.
• Georeferenciamento de amontoados de madeira localizados no entorno
dos domicílios.

Metodologia
• Geração de buffer de 200m em torno das pilhas de madeiras infestadas
por triatomímenos infectados por T.cruzi.

• Geração do Mapa de Kernel dos domicílios habitados, infestados por
triatomíneos infectados por T.cruzi, para identificação de áreas onde é
maior o risco.

Resultados
• 617 espécimes capturados,
• 44,41% infectados porTrypanosoma cruzi.
• Encontradas 3 espécies: Triatoma brasiliensis, T. Pseudomaculata e
Panstrongylus megistus.

N

Resultados
Domicílios Habitados
Domicílios Desabitados
Domicílios infestados por
triatomíneos positivos para
T.cruzi.
Pilhas de Madeira
Domicílios Infestados por
triatomíneos

Fig. Buffer de 200 metros ao redor de pilhas de madeiras encontradas na
principal via de circulação da localidade, com triatomíneos positivos
para T. cruzi e Kernel dos domicílios habitados, infestados por
triatomíneos infectados por T. cruzi.

Fatores que contribuem para a
colonização/domiciliação de triatomíneos.
•Precariedade das Habitações – Casas de Taipa e /ou sem
reboco
• Modificações
Queimadas;

no meio ambiente - Desmatamento e

• Hábitos populacionais como:
1.Coleta e armazenamento de Madeira/Lenha
2.Criação de animais no Peridomicílio
3.Fluxo populacional e animal entre criadouros – mata –
Intradomicílio.

Considerações Finais
• A análise entre camadas mostrou que o maior risco para a população
humana está associado às pilhas de madeiras.
• Dentro da área gerada pelo buffer, também foram encontradas casas
desabitadas com grande concentração de morcegos e triatomíneos
positivos para T. cruzi.
• Outras áreas infestadas, que se encontram fora do buffer, estão próximas a
casas desabitadas, com criação de gado, onde também foram capturados
triatomíneos positivos para T. cruzi.
• Os resultados indicam que atividades desenvolvidas pela própria população
favorecem o desenvolvimento de áreas de risco para doença de Chagas.
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