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O clima, uma exposição humana
muito antiga

“Quem desejar estudar corretamente a ciência da
medicina deverá proceder da seguinte maneira:

Primeiro, deverá considerar que efeitos pode
produzir cada estação do ano, uma vez que as estações
não são todas iguais, mas diferem amplamente tanto em si
mesmas como em suas mudanças. 

O ponto seguinte se refere aos ventos mornos e 
aos frios, especialmente aos universais, mas também

àqueles que são peculiares a cada região em particular. ”

Ar, Águas e Lugares.  Hipócrates (Circa 400 B.C.) Hipócrates

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Hippocrates_Light.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Hippocrates_Light.JPG
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ex. polinização

Pele: danos/câncer
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Olhos: catarata etc.

Supressão imunológica

Estresse térmico: morte, episódios de doença, ferimentos 

Tempestades, ciclones, inundações e incêndios

Elevação do nível do mar: riscos físicos, deslocamentos

Risco de doenças
contagiosas (surgimento e
resurgimento/alastramento)

Mudanças em espécies de
vetores: mosquitos etc.

Produtos alimentícios:
nutrição e saúde 

Gripe aviária, vírus Nipah, 
encefalopatia espongiforme bovina etc. 

Favelas, higiene, riscos físicos,
risco de doenças contagiosas
(mobilidade, redes de contato,  densidade)

Diagrama esquemático dos principais tipos de trajetórias biogeofísicas através das quais Mudanças Ambientais Globais 
(texto sublinhado em caixas) podem afetar a saúde humana. 
Global Environmental Change and Human Health (2007) Science Plan and Implementation Strategy, ESSP Report 4.
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Source: Foster Brown



Mudancas no Uso e Cobertura da Terra na AMAZONIA:
DESMATAMENTO, QUEIMADAS, 

ATIVIDADE MADEIREIRA E AGROPECUARIA,
PRINCIPALMENTE AO LONGO DAS ESTRADAS



Asafaltamento/construcao de estardas 

tem sido o principal vetor de LUCC na AMAZONIA



The effect of road paving on deforestation in Amazonia
(by WHRC/IPAM, after Britaldo Soarez, with data from PRODES)
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Tri-national
Frontier

6,000 inhabitants,

more than 50% living in the urban area
Source: Foster Brown



More than 30 million people live in a radius of 750 Km of Acre State



Early Warning System for (Re)Emerging Infectious Diseases in Southwestern Amazonia: 

technological innovation aiming at adaptation to the negative impacts of Global Climate Change on Human Health

Metas:

• Monitorar mudanças na eco-epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 
e da Bartonelose (Doença de Carrión), na fronteira trinacional da Amazônia Sul-ocidental;

• Monitorar mudanças no uso-cobertura da terra e no clima local/regional (temperatura, 
chuva, umidade do ar, ventos);

• Identificar os flebotomíneos vetores (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) envolvidos 
com a transmissão de ambas as doenças na região trinacional;

• Desenvolver um Sistema de Alerta Pecoce para Doenças Infecciosas (Re)Emergentes na  
Amazônia Sul-ocidental, permitindo  a adaptação aos impactos negativos das mudanças 
climáticas sobre a distribuição das doenças infecciosas (re)emergentes transmitidas por 
vetores;

• Disseminar amplamente os resultados alcançados.



NUMBER OF ANNUAL CASES AND INCIDENCE OF BARTONELLOSIS IN PERU, 1997-2005
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Spatial Distribution of 

Visceral Leishmaniasis cases, 

according to place of residence.

Brasil, 1983-2006

Source: SVS/MS
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1983-1988

1989-1994

Example of expansion of 
Visceral Leishmaniasis

transmission area



Cutaneous Leishmaniasis Detection Coeficient

Source: Brazilian Health Ministry, 2007 data;

Source: Cesario, Cesario and Andrade-Morraye, 2012.

CASE DENSITY  AND CIRCUITS OF

LEISHMANIASIS PER MUNICIPALITY

( AVERAGE 2003-2005 )

Density
(Cases/Km²)

Cutaneous Leishmaniasis

Detection Coefficient

(number of cases per 

100,000 inhabitants)

Locations

1,335.7
Assis Brasil Municipality (average 

2001-2010)

198 to 1,622

Variation between the six Bolivian 

municipalities along the tri-national 

borders (2004)

139.9 Acre State (average 2001-2010)

71

Level of high risk of transmission, 

according to the Brazilian Ministry 

of Health

44.8
Brazilian Northern Region (average 

2001-2010)

13 to 40 Variation in Peru, from 1985 to 1994

11.5 Brazil (average 2001-2010)



Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)

CICLOS: silvestre, peri-doméstico e doméstico
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Resultados:

1. Dissertação de Mestrado em Promoção de Saúde (2013) de Mateus Duarte Ribeiro: identificação dos principais componentes envolvidos com a hiperendemicidade
de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado do Acre, entre 2001 e 2010, por meio do uso de ferramentas de análise estatística multivariada nos dados 
oficiais do Sistema de Informacao de Agravos de Notificação (SINAN-MS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Foram realizados estudos 
descrevendo o perfil epidemiologico da LTA e correlacionando os 10.984 casos notificados no período de estudo com o desmatamento no Acre, com localização e 
condições de moradia e saneamento, bem como com dados secundários de clima (temperaturas, umidade e vento) para o Acre (2001-2010);

2. Dissertação de Mestrado em Promoção de Saúde (2013) de Natália Gonçalves Amâncio: validação dos principais componentes envolvidos com a hiperendemicidade
de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado do Acre (entre 2001 e 2010) para o município de Assis Brasil (AC), através de estudo qualitativo com 
abordagem etnográfica para o levantamento das condições de vida e de conhecimento, atitudes e práticas (KAP) do universo de 45 indivíduos acometidos por LTA, 
entre agosto de 2011 e julho de 2012, em Assis Brasil-AC;

3. Trabalho de Mestrado em Promoção de Saúde de Dennys S. Ortiz (em andamento, a ser concluído em 2014): atualização da fauna de vetores de LTA encontrada no 
município de Assis Brasil (AC), através da identificação dos flebotomíminios coletados em 12 meses consecutivos por armadilhas luminosas tipo CDC colocadas em 
domicílios localizados em zonas urbana, peri-urbana e rural; as armadilhas, localizadas no interior do domicílio, no peri-domicílio, na transição Peri-domicílio/mata e 
no interior da mata são montadas ao crepúsculo e retiradas na manhã seguinte, durante 5 noites consecutivas das Luas Novas de abril de 2013 a março de 2014; 
nos locais de coleta, além das armadilhas, são colocados termômetros/anemômetros/higrômetros para monitoramento dos dados de micro-clima;

4. Trabalho de Mestrado em Promoção de Saúde de Diones A. Borges (em andamento, a ser concluído em 2014 ): atualização da fauna de leishmanias causadoras de 
LTA encontradas no município de Assis Brasil (AC), através da identificação (por Reação em Cadeia da Polimerase - PCR) das espécies encontradas nas fêmeas dos 
flebotomíminios coletados no interior do domicílio e no peri-domicílio (zonas urbana, peri-urbana e rural);

5. Trabalho de Doutoramento em Promoção de Saúde de Raquel R. Cesario (em andamento, a ser concluído em 2014) sobre os padrões de migração regional 
(nacionais e internacional) e suas políticas públicas, relacionando-os à (re)emergência de LTA na região da fronteira Brasil-Peru;

6. Desenvolvimento (em andamento, a ser concluído em 2014) de ferramentas de Tecnologia de Informação para dispositivos portáteis (smartphones & tablets) que 
integrarão um sistema de alerta precoce para Leishmanioses na fronteira tri-nacional da Amazônia Sul-ocidental, incluindo interfaces para visualização de casos, 
vigilância epidemiológica trans-fronteiriça e  para apoio remoto ao diagnóstico.
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Resultados:

1. Dissertação de Mestrado em Promoção de Saúde (2013) de Mateus Duarte 
Ribeiro: identificação dos principais componentes envolvidos com a 
hiperendemicidade de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado do 
Acre, entre 2001 e 2010, por meio do uso de ferramentas de análise estatística 
multivariada nos dados oficiais do Sistema de Informacao de Agravos de 
Notificação (SINAN-MS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
Foram realizados estudos descrevendo o perfil epidemiológico da LTA e 
correlacionando os 10.984 casos notificados no período de estudo com o 
desmatamento no Acre, com localização e condições de moradia e saneamento, 
bem como com dados secundários de clima (temperaturas, umidade e vento) 
para o Acre (2001-2010);
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Table 2: Factor Analysis’ results on the correlation between 

ACL’s Detection Coefficient and Climate Variables

Factor Analysis Factor 1 Factor 2

ACL’S Detection Coefficient -0.830819 0.226101

Deforestation -0.849222 -0.056496

Minimum Max. Air Temperature 0.047625 0.786695

Average Max. Air Temperature -0.062968 0.772486

Maximum Max. Air Temperature -0.248758 0.293173

Minimum Min. Air Temperature 0.221165 0.635337

Average Min. Air Temperature 0.818958 0.242140

Maximum Min. Air Temperature 0.443614 -0.445737

Total Precipitation 0.015655 -0.265823

Maximum Precipitation -0.153052 0.289414

Varimax Rotation



Análise de Componentes Principais

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

Feminino -0.721606926 -0.520434599 -0.142312417 -0.330597118 0.049650008

Masculino 0.721606926 0.520434599 0.142312417 0.330597118 -0.049650008

Periurbana 0.340902513 0.225483553 -0.283665312 -0.343895441 -0.723371523

Rural -0.550667687 0.761396267 -0.249319514 -0.085080585 0.095429592

Urbana 0.506018116 -0.780030658 0.279622200 0.123920073 -0.011075486

Cutânea 0.624237874 -0.211426815 -0.616937151 0.274409566 0.088199389

Mucosa -0.624237874 0.211426815 0.616937151 -0.274409566 -0.088199389

0--|10 -0.888349514 -0.253983475 -0.215152581 -0.162593484 0.026420946

10--|20 -0.658280914 0.056899872 -0.086056421 0.609919201 -0.153970301

20--|40 0.684490629 0.514023297 0.312277748 0.028797018 -0.165666551

40--|60 0.760562178 -0.348915465 0.057665948 -0.379065193 0.114978315

>60 0.693950541 -0.156734409 -0.153312663 -0.190333580 0.483783558

Amb Agropecuário 0.351064721 0.793384068 -0.077890179 -0.113745978 0.262510299

Amb Rur Domiciliar -0.818212040 -0.242003453 -0.120854962 0.093842634 -0.012108140

Amb Florestal -0.574346882 0.125364893 0.062211745 0.166336210 0.220460829

Amb Rur Outros 0.149200508 0.053373186 -0.656318160 -0.097806686 -0.126954652

Amb Urbano 0.405786432 -0.809280576 0.113052709 0.178755363 -0.191888125



Análise de Componentes Principais



Análise de Componentes Principais

CP1

CP2



Análise de Agrupamento Hierárquico



Mapa Análise de Agrupamento
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Resultados:

2. Dissertação de Mestrado em Promoção de Saúde (2013) de Natália Gonçalves 
Amâncio: validação dos principais componentes envolvidos com a hiper-
endemicidade de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado do Acre 
(entre 2001 e 2010) para o município de Assis Brasil (AC), através de estudo 
qualitativo com abordagem etnográfica para o levantamento das condições de 
vida e de conhecimento, atitudes e práticas (KAP) do universo de 45 indivíduos 
acometidos por LTA, entre agosto de 2011 e julho de 2012, em Assis Brasil-AC;



Características das moradias dos sujeitos

Tabela 5 

Características epidemiológicas da população estudada

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS

(n) %

Animais de criação em baixo da casa

Sim 24 53,3%

Não 21 46,7%

Quantos

0   |--- 20 7 29,1%

20 |--- 40 9 37,5%

40 |--- 60 6 25%

60 |--- 80 1 4,2%

80 |--- 100 1 4,2%

Criação de animais no quintal 

Sim 39 86,7%

Não 6 13,3%

Quantos

0   |--- 40 26 66,7%

40 |--- 80 9 23%

80 |--- 120 2 5,1%

120 |---160 1 2,6%

160 |--- 200 1 2,6%

Animais com lesão cutânea de pele ou mucosa 10 22,2%

Presença de matéria orgânica ao redor da casa

Sim 38 84,5%

Não 7 15,5%

Destino do lixo

Coletado 20 44,5%

Queimado (na propriedade) 18 40%

Enterrado (na propriedade) 4 8,8¨%

Céu aberto 3 6,7%



ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

Tabela 6 

Conhecimento sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana

Questões abordadas n %

Já  ouviu falar em LTA 

Sim 43 95,5%

Não 2 4,5%

Conhece outro nome para essa doença

Sim 45 100%

Qual

Ferida Brava/Braba 45 100%

Conhece o mecanismo de transmissão da LTA

Sim 36 80%

Não 9 20%

Conhece o inseto que transmite LTA

Sim 27 60%

Não 18 40%

Nome do inseto que transmite LTA

Catuqui 15 33,3%

Pium 2 4,5%

Carapanã 7 15,6%

Caba 1 2,2%

Catuqui Palha 1 2,2%

Mutuca 1 2,2%

Esqueceu ou Não sabe informar 18 40%



Quadro 3: Opinião dos sujeitos com relação a transmissão de LTA

Categorias Falas mais representativas

Conhece transmissão

n (14)

f (31,1%)

Sangue (hereditariedade)

n(5)

“Sim, eu acho que eu não sei, né. Porque disse que esses que pega pelo

sangue. Que o pai do meu marido deu, meu marido deu. Aí falam que é

do sangue”. Sujeito 36

“... ele é pouco visível. Ele é que nem esses mosquitos comum

mesmo. A gente não vê ele”. Sujeito 27

“...pela picada do mosquito. Mas as vezes ela começa até por causa de

uma mordida de carrapato, de cabelo que inflama, aí a gente vai

rancar, vira um carocinho e dali vira a ferida” Sujeito 33

“Sim, acho que é porque não é todos que ferra a gente que tem a ferida

brava. Porque tem muita gente que é ferrada pela carapanã, mas não

é todas carapanã que tem o vírus. Aí nem todo mundo é ferrado

pela carapanã que tem o vírus”. Sujeito 44

“Sim. Acho que as pessoas que tem animais muito próximo da casa,

tem mais facilidade de pegar leishmaniose”. Sujeito 12

“Sim. Eu penso que é mais as pessoas que convivem mais com os

animais tipo cachorro, ou que fica muito na mata. Sujeito 20

“Sim. Ah isso é destino. As vezes a gente vai em lugar onde tem ele,

e pega né. Eu já tô com quase 30 anos de vida na região amazônica e

nunca tinha pegado isso”. Sujeito 27

Picada de inseto

n(5) 

Presença de animais no 

peridomicílio

n(3)

Destino

n(1)

Não conhece transmissão

n (31)

f (68,9%)

“Eu não sei dizer não. Porque se a gente soubesse como pega essa

doença, a gente dava um jeito de nem pegar”. Sujeito 14

“Não, mas rapaz eu já ouvi falar que todo mundo pega. Que não tem

jeito de não pegar não, quem não deu ainda vai dar”. Sujeito 21

“Não, é as vezes eu fico pensando, por que será que umas pega e

outras não. Eu tenho minhas dúvidas”. Sujeito 33



Quadro 6: Falas mais representativas dos entrevistados sobre medidas preventivas contra LTA

Categoria Falas mais representativas

Não há nada a se fazer 

n(28)

f (62%)

“Eu acho que não tenho que fazer nada. Porque moro na cidade e os insetos é atraído pelas luzes”.

Sujeito 2

“Nada, todo mundo está sujeito a ser picado pelo mosquito”. Sujeito 9

“Eu acho que não, porque vem dos insetos que ferra a gente. E os insetos ninguém acaba”

Sujeito 26

Cuidados (mata/ animais feridos/

corpo/ferida LTA)

n(6)

f (13%)

“Se cuidar, se tiver animal com a ferida, o cara não ficar”. Sujeito 6

“Eu acho que deve ter bastante cuidado com o corpo. E se a pessoa pegar uma ferrada de espinho,

brevemente ela tem que tratar, porque senão vira ferida”. Sujeito 13

“Eu acho assim que é meio difícil. Agora tendo contato assim com o mato com o campo, a gente deve de

evitar mais”. Sujeito 27

“Eu acho que não tem como fazer nada não. Eu acho que pra gente, é se cuidar da ferida a tempo que ela

vire uma outra coisa ruim” Sujeito 33

Fazer uso de repelente/mosquiteiro

n(4)

f (9%)

“Fazer uso de repelente”.  Sujeito 8

“Usar mosquiteiro”. Sujeito 11

“Colocando tela em casa, evitando ir pra zona rural”. Sujeito 19

“Rapaz eu não sei não como é que fica isso não. Só se for com cortinado né na hora de dormir. E a

hora que for pro seringal a pessoa evitar ficar de noite no rio pra tomar banho, passear”. Sujeito 45

Vacinação 

n(4)

f (9%)

“Ah, a vacina não existe. Acho que deve criar a vacina para evitar a leishmaniose. Combater o mosquito

é difícil, pois ele está em toda parte”. Sujeito 3

“Que nem o pessoal comenta, tomar a vacina contra a ferida”. Sujeito 21

“Rapaz eu acho que aqui só se for vacina mesmo. Se for matar, borrifar para matar o catuqui

palha nessa região, imagina a imensidão de floresta que aqui tem. O quadro de leishmaniose no

Peru é mais alarmante do que aqui. E eles procuram demais remédio aqui. Se fosse vender

glucantime que descartei dos meus no meu tratamento, igual eu descartava todo dia 60ml , dava no

fim 10 ampola, 10 ampola no Peru é R$2.000,00.” Sujeito 23

Não criar animais no 

peridomicílio/domicílio

n(3)

f (7%)

“Não criar cachorro, só isso”. Sujeito 1

“Rapaz o que a gente já faz, e as pessoas fazer sua parte, já dá para diminuir os casos, como não ter

galinha, cachorro próximo às casas”. Sujeito 12

“Ter mais cuidado né com os bichos debaixo da casa”. Sujeito 30
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technological innovation aiming at adaptation to the negative impacts of Global Climate Change on Human Health

Resultados:
3. Trabalho de Mestrado em Promoção de Saúde de Dennys S. Ortiz (em andamento, a ser 

concluído em 2014): atualização da fauna de vetores de LTA encontrada no município de 
Assis Brasil (AC), através da identificação dos flebotomíminios coletados em 12 meses 
consecutivos por armadilhas luminosas tipo CDC colocadas em domicílios localizados em 
zonas urbana, peri-urbana e rural; as armadilhas, localizadas no interior do domicílio, no 
peri-domicílio, na transição Peri-domicílio/mata e no interior da mata são montadas ao 
crepúsculo e retiradas na manhã seguinte, durante 5 noites consecutivas das Luas Novas 
de abril de 2013 a março de 2014; nos locais de coleta, além das armadilhas, são 
colocados termômetros/anemômetros/higrômetros para monitoramento dos dados de 
micro-clima;

4.Trabalho de Mestrado em Promoção de Saúde de Diones A. Borges (em andamento, a ser 
concluído em 2014 ): atualização da fauna de leishmanias causadoras de LTA encontradas 
no município de Assis Brasil (AC), através da identificação (por Reação em Cadeia da 
Polimerase - PCR) das espécies encontradas nas fêmeas dos flebotomíminios coletados 
no interior do domicílio e no peri-domicílio (zonas urbana, peri-urbana e rural);
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Gráfico 1: Número de flebotomíneos coletados em Assis Brasil-AC, em 2013,

por mês (abril a setembro) e local da armadilha (intra e peridomicílio, e mata).
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Early Warning System for (Re)Emerging Infectious Diseases in Southwestern Amazonia: 

technological innovation aiming at adaptation to the negative impacts of Global Climate Change on Human Health

Resultados:

5. Trabalho de Doutoramento em Promoção de Saúde de Raquel R. Cesario (em 
andamento, a ser concluído em 2014) sobre influência das políticas públicas 
sobre os padrões de migração e acesso à saúde, na região da fronteira Brasil-
Peru:

• A inauguração da Rodovia Interoceânica facilitou o movimento de pessoas entre os países;
• Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Parte do MERCOSUL, Bolívia e Chile
beneficiou migrantes de forma diferente, a depender da sua nacionalidade e condição
socioeconômica
• O nível de escolaridade dos migrantes peruanos é maior do que o dos brasileiros;
• A migração, em geral, é laboral, mas, mais do que dinheiro, estão em jogo questões como
características da legislação trabalhista em ambos os países;
• Peruanos trabalham com comércio ou estudam (graduação e pós-graduação);
• Brasileiros são empreendedores de pequenos serviços (cabeleireiro, manicure, churrasquinho
na rua), grandes empresas (madeireira e distribuidora de bebidas), missionários em igrejas; e
trabalham como empregados em comércio (lojas e restaurantes) e na extração de madeira e ouro.



Early Warning System for (Re)Emerging Infectious Diseases in Southwestern Amazonia: 

technological innovation aiming at adaptation to the negative impacts of Global Climate Change on Human Health

Resultados:

6. Desenvolvimento (em andamento, a ser concluído em 2014) de ferramentas de 
Tecnologia de Informação para dispositivos portáteis (smartphones & tablets) 
que integrarão um sistema de alerta precoce para Leishmanioses na fronteira 
trinacional da Amazônia Sul-ocidental, incluindo interfaces para visualização de 
casos, vigilância epidemiológica transfronteiriça e  para apoio remoto ao 
diagnóstico.



nu-case prototype system



Futuras propostas de Adaptação às Mudanças Climáticas Globais ao PFPMCG : 

1 - “INSERIR BUGS NO TUPÃ”
• integrar os dados de micro-clima (temperaturas, umidade e vento) registrados por ocasião das coletas 
entomológicas em Assis Brasil-Acre aos dados locais de clima (parceria a confirmar com Prof. Alejandro 
A. Fonseca Duarte e Prof. Foster Brown - UFAC) e aos dados climáticos e de LUCC regionais/globais 
(parceria a confirmar com Profa. Maria Victoria R. Ballester - CENA USP);
•avançar a identificação dos vetores de LTA encontrados em Assis Brasil-AC e das suas condições 
ambientais ideais (parceria confirmada com Profa. Mara Pinto - UNESP Araraquara e a confirmar com 
Prof. Carlos Navas-USP);
• incluir os dados eco-epidemiológicos acima no Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global
(parceria a confirmar com Prof. Paulo Nobre – CPTEC INPE);

2 – “BRINCAR DE COMUNICAR CIÊNCIA E MUDAR COMPORTAMENTO”
• desenvolver uma ferramenta lúdica para mudança comportamental através de “Serious Games” para 
smartphones & tablets (parcerias confirmadas com Profa. Mara Pinto - UNESP Araraquara , Prof. Iucif
Nascif Jr. - Veterinária UNIFRAN; Dr. Saturnino Luz - Trinity College Dublin, Ireland; Dr Masood Masoodian
- Waikato University, New Zealand).



“Quando eu era pequeno, tinha muita mata, 
muito bicho, muita fruta; 

nosso rio era grande e muito fundo.

Hoje ninguém nada mais, a água fica nas canelas;
falta fruta, tem pouco peixe e pouco bicho;

o clima mudou muito!

Tô ficando velho, e cada vez mais preocupado 
com o que vai ser dos meus netos...”

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Testemunho de um 

serigueiro:


