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RESUMO

No Brasil, a leptospirose apresenta uma letalidade média de 9% e consiste em uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos 
chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às 
condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. A utilização de técnicas de geoprocessamento na análise da 
distribuição espacial dos problemas de saúde possibilita determinar locais de risco e delimitar áreas que concentram situações mais vulneráveis. 
Também é possível com o uso do geoprocessamento: planejar, programar, controlar, monitorar e avaliar as doenças em grupos segundo o seu 
risco de transmissão. Em Belém/PA, há fatores que favorecem a proliferação da doença, tais como: precárias condições de infraestrutura sanitária 
e alta infestação de roedores infectados, grande circulação de pessoas, produtos e serviço, habitações irregulares provenientes da ocupação 
desordenada e os serviços que compõe o saneamento básico ainda são deficientes. O objetivo deste trabalho foi o mapeamento de casos 
confirmados de leptospirose em Belém do Pará, no período de 2014 a 2018. Para isso, essa metodologia foi executada em duas etapas 
consecutivas e concomitantemente: Primeira etapa, coleta e tabulação dos dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN); 
bases cartográficas de Belém/PA da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM), bases
cartográficas do IBGE (bases cartográficas estaduais e nacionais) e Imagem digital do satélite Sentinel-2 do Serviço Geológico Americano 
(USGS)/NASA, disponibilizada gratuitamente em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA). Já a segunda etapa, foi o processamento e 
interpretação inicial dos dados, com utilização dos softwares ArcGIS Desktop versão 10.1 e também, o uso de sistemas inteligentes(Google Earth) 
para georreferenciamento dos casos confirmados de Leptospirose. Os resultados principais indicaram que os distritos do município de Belém/PA, 
mais acometidos pelo agravo foram o Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA) com 53 casos, Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC) 
com 32 casos, Distrito Administrativo do Entroncamento (ADENT) com 28 casos e Distrito Administrativo de Belém (DABEN) com 25 casos. Foram 
notificados 274 casos da doença, e georreferenciados, somente, os casos positivos que totalizou um total de 157. As análises espaciais da 
distribuição espacial mostrou a formação de aglomerados espaciais com destaque para os distritos de mencionados. Por tudo isso, a identificação 
correta por meio do georreferenciamento e as análises espaciais são ferramentas do geoprocessamento capazes de nortear as autoridades, no 
que diz respeito a melhorias em infraestrutura urbana com destaque para o saneamento básico e ações em saúde pública.
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