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RESUMO

Tema Geral e problema da pesquisa: No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, favorecida pelas inundações, que propiciam a 
disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Em Belém, há fatores que favorecem a 
proliferação da doença, como precárias condições de saneamento, alta infestação de roedores, grande circulação de pessoas, produtos e serviços 
e ocupação desordenada do meio físico urbano. Desta forma, a saúde pública e o meio ambiente são influenciados pelos padrões de ocupação do 
espaço, tornando-se possível o uso do geoprocessamento (ferramenta matemática e computacional que expressam análises combinadas de 
dados socioeconômicos, demográficos, mapas temáticos, imagens digitais de satélites, dados de GPS, possibilitando análises nas mais diversas 
áreas do conhecimento, tais como: ambiental, saúde pública e afim) na análise e na distribuição espaço-temporal de agravos. Objetivos e/ou 
hipóteses: O objetivo geral deste projeto foi avaliar a distribuição espaço-temporal da leptospirose, no período de 2011 a 2015, no Distrito 
Administrativo de Icoaraci (DAICO), em Belém, Pará. Tendo como objetivos específicos: Fazer a aquisição e depuração do banco de dados; 
georreferenciamento dos casos confirmados de leptospirose; construção do banco de dados georreferenciado; e distribuição e análise espacial 
dos casos confirmados de leptospirose. Metodologia: Foram utilizadas bases de dados epidemiológicas do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN); dados cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); imagens digitais de satélites Landsat 8 
disponibilizadas pelo Serviço Geológico Americano (USGS). Além disso, foram georreferenciados em campo os casos confirmados da doença, com 
o uso do receptor GPS garmin 64s. Na sequência, foi realizado o processamento e a interpretação dos dados no software ArcGIS Desktop versão 
10.3 do Instituto Evandro Chagas (IEC) em parceria com a Faculdade Estácio de Belém- campus IESAM. Resultados: Dos 100 casos confirmados, 
foram georreferenciados 100% em campo e/ou via google earth no laboratório. Os bairros com maior número de casos foram: Tenoné e Paracuri 
(18), Agulha (12), Maracacuera (10), Cruzeiro (9), Ponta Grossa (7) e Águas Negras (3). A análise espacial usando o método de Kernel (expressa à 
densidade de casos pontuais de leptospirose por áreas) mostrou zonas com o maior foco da doença. Além disso, foram criadas zonas de 
influências usando a ferramenta de geoprocessamento denominada de buffer (zonas de amortecimento ou influência) que variou de 250m a 
1000m ao redor de canais que sofrem alagamentos sazonais. Vale ressaltar que, outros produtos cartográficos relacionados a dados 
socioeconômicos, evidenciaram a que as áreas mais acometidas pela doença apresentaram boa parte da população com baixa renda, com menos 
saneamento básico, entre outros. Conclusões: Dessa forma, essas áreas são prioritárias para o controle do agravo ou doença em questão, 
servindo de instrumento para o poder público tomar as decisões no que se refere às medidas de prevenção e remediação da doença.
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