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RESUMO 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose endêmica da América Latina 
causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. Após um século da descoberta 
da doença, questões sobre epidemiologia e habitat do agente patogênico ainda 
não são completamente compreendidos. Os conhecimentos atuais sobre a 
endemia evidenciam sua estreita relação com fatores ambientais e sociais. Sob 
uma abordagem ecológica e utilizando o conceito de complexo patogênico de 
Max. Sorre para compreender o complexo da PCM, o presente estudo avaliou 
possíveis relações com áreas ocupadas por diferentes tipos de uso do solo – café, 
cana-de-açúcar, laranja, reflorestamentos e pastagem – e a distribuição espacial 
dos casos crônicos da doença em área hiper-endêmica no Estado de São Paulo. 
Os resultados apontaram que o cultivo cana-de-açúcar e os reflorestamentos são 
significativos em área onde o número de ocorrências foi maior que o esperado, 
enquanto o uso para pastagem é significativo onde o número de casos foi menor 
que o esperado. Os resultados indicaram, ainda, relação direta entre densidade de 
prevalência dos casos e percentual de área ocupada por cana-de-açúcar e inversa 
com as áreas ocupadas por pastagem. 
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INTRODUÇÃO 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma enfermidade infecciosa causada por um fungo de 
natureza termo-dimórfica, o Paracoccidioides brasiliensis. Trata-se de uma micose sistêmica 
que apresenta altas taxas de mortalidade no Brasil. COUTINHO et al. (2002) apontam a 
PCM como oitava maior causa de óbitos por doença predominantemente crônica ou 
repetitiva entre as infecciosas e as parasitárias, e a possuidora da maior taxa de mortalidade 
entre as micoses sistêmicas no país.1 

A endemia prevalece em populações rurais de baixa renda e em homens adultos entre 30 a 
50 anos de idade. Os acometidos pela PCM que atingem estados inflamatórios avançados 
podem ter alterações anatômicas e funcionais dos órgãos acometidos durante a infecção.2 
Tais fatos evidenciam o problema social e econômico provocado pela endemia, esta atinge 
diretamente a capacidade de trabalho do acometido e compromete sua qualidade de vida e 
a de seus dependentes. 

Embora a PCM legue conseqüências socioeconômicas negativas, não suscita investimentos 
das industrias farmacêuticas internacionais e carece de estudos nas diferentes áreas do 
conhecimento científico. A situação da doença insere-a na lista de doenças negligenciadas, 
caracterizando-a como grave problema de saúde pública.3 

Passados mais de cem anos da primeira descrição da doença pelo médico Adolpho Lutz, 
em 1908, lacunas no conhecimento da endemia persistem. Questões chave como o habitat 
natural do patógeno, seu ciclo de vida e as condições de infecção ainda são pouco 
compreendidos.4 Considerando essas lacunas no conhecimento da doença, a ciência 
geográfica pode contribuir na busca de compreensões. 
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A investigação das variáveis envolvidas na configuração de uma doença insere-se na linha 
de investigação tradicional da geografia da saúde, nesta desenvolve-se, em geral, estudos 
ecológicos que buscam padrões de regularidade em relação aos indicadores 
epidemiológicos, investigando, assim, a interdependência dos fatores físicos, biológicos e 
sociais envolvidos na produção de doenças.5,6 O geógrafo francês Maximillien Sorre 
desenvolveu seus notáveis estudos utilizando a ecologia como um método de investigação 
geográfica, um instrumento para a compreensão do fato geográfico.7  

As investigações orientadas pelo método ecológico consideram nas explicações as relações 
existentes entre os fatores geográficos, estes se interrelacionam em três planos - biológico, 
físico e humano.7 Nesta abordagem o conceito de complexo patogênico desenvolvido por 
Max. Sorre aponta que existe uma infinidade de relações que diferem em intensidade e 
duração entre meio natural, elemento biológico e ser humano, essas relações ocorrem em 
determinada extensão e produzem uma doença infecciosa, sendo a área de extensão da 
endemia correspondente a do complexo patogênico.8,9 De início, a investigação dessas 
relações no complexo da PCM, poderá contribuir para o reconhecimento da extensão do 
fenômeno e dos mecanismos de funcionamento do complexo. 

O objetivo principal deste estudo é aplicar o método ecológico para a compreensão do 
complexo da Paracoccidioidomicose, em especial na compreensão dos mecanismos de 
manutenção da endemia e de sua abrangência espacial, e avaliar seu o potencial. Para 
tanto, será avaliada a possível relação entre os usos do solo e a distribuição de casos 
crônicos em área hiper-endêmica no centro-oeste do Estado de São Paulo, entre os anos de 
1983 e 2006. 

O MÉTODO ECOLÓGICO E O COMPLEXO PATOGÊNICO 

A abordagem ecológica é uma das mais influentes em Geografia da Saúde. Essa 
abordagem considera as relações dos seres – humanos e biológicos – com seu meio 
ambiente, “porém, „relações recíprocas‟, já que se referem a uma massa de ações, reações 
e interações complexas” (p.19).10 Sendo assim, não é só no meio físico e nas relações entre 
meio físico e meio biológico que reside o interesse ecológico, mas sobretudo, nas 
interrelações entre os três planos – físico, biológico e humano.7 

Em sua obra, Max. Sorre assume a ecologia como uma posição metodológica para 
compreender o fenômeno humano em relação ao espaço.7 A preocupação em estudar a 
relação homem-meio com uma abordagem ecológica é percebida na função em que Sorre 
atribui a geografia: “La primera tarea de la geografía humana consiste en el estudio del 
hombre considerado como un organismo vivo sometido a condiciones determinadas de 
existencia y que reacciona a excitaciones recibidas del medio natural” (p.8).8 

Meio ambiente para Sorre é tudo que é exterior aos homens (o que inclui também suas 
próprias criações), ou a totalidade de condições nas quais os grupos exercem suas 
atividades. Refere-se ao conjunto de condições exteriores de vida do indivíduo ou do grupo. 
Esse meio tem características importantes, pressupostos de toda a obra sorreana – 
complexidade, dinamismo e interrelacionamento. No método ecológico o homem atua sobre 
o meio como um de seus elementos e juntamente com os outros diversos elementos 
formam inúmeras e variadas combinações. Esse quadro de combinações de elementos 
permite definir o meio como um complexo.11 

Max. Sorre estudou a importância da ação humana na complexa relação entre parasitas, 
hospedeiros e o ambiente em que vivem, formando, o que denominou, complexos 
patogênicos. Este conceito permitem abordar uma vasta quantidade de doenças infecciosas 
e parasitárias. Na observação do próprio Sorre, com a introdução do complexo patogênico, 
encontramo-nos na posse de um ponto de vista e de um método.9 

Na definição de Sorre, a interdependência dos organismos que intervem na produção de 
uma mesma doença infecciosa, permite inferir uma entidade de ordem superior: o complexo 
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patogênico. Este, além do ser humano e do agente patogênico, também inclui os vetores e 
todos os seres que condicionam ou comprometem sua existência.8 

O ser humano tem importante atuação na formação dos complexos, atua principalmente 
como vetor ou depositário dos parasitas, sendo assim, a grande capacidade de locomoção 
no globo leva a dispersão dos parasitas, expansão ou formação de complexos. Max. Sorre 
argumenta: 

En todas las comarcas tropicales o subtropicales, las grandes remociones de tierras para 

trabajos de interés público han sido seguidas de epidemias palúdicas, a menudo muy graves. 

(...) Conscientemente o no, el hombre es un agente activo de la formación de los complejos 

patógenos (p.278).
8
 

Em outro momento de sua obra, Max. Sorre complementa a explicação da ação 
humana e justifica a restrição à história natural dos grupos humanos em uma de 
suas obras: 

Nos Fundaments biologiques de la géographie humaine, restringi deliberadamente minha 

pesquisa aos equilíbrios fisiológicos e, por assim dizer, limitei meu campo à história natural dos 

grupos humanos, tratados como variedades de uma espécie viva. (...) Acrescento ainda que, 

em se tratando do homem, a noção de meio se enriquece. O meio social pesa muito mais que o 

meio inerte ou que o meio vivo sobre todas as iniciativas humanas. A saúde, a capacidade de 

reprodução de um grupo em dado momento dependem mais do ambiente humano, das 

representações e dos impulsos coletivos, que do clima e de outras condições físicas. Mesmo 

limitando-nos a estudar os aspectos fisiológicos da ecologia, devemos dar lugar – e um lugar 

considerável – ao meio social. Não obstante, temos falado pouco do meio social – sobretudo no 

que se refere aos complexos patogênicos –, por julgarmos conveniente aprofundar o assunto 

após um estudo mais completo das diferentes atividades dos grupos humanos (p.89).
12

  

 

Para Sorre, “a explicação histórica e a explicação ecológica são as duas modalidades de 
explicação invocadas por todas ciências das coisas vivas” (...) “a explicação histórica 
completa a explicação ecológica e impede seus excessos” (p.20).10 

Quanto à investigação do complexo patogênico, inicia-se com a tentativa de delimitar 
espacialmente a endemia, já que a mesma corresponderá a área de atuação do complexo. 
Deve-se localizar o agente patogênico neste ambiente e investigar as condições ambientais 
necessárias para a sobrevivência do mesmo.  

Los complejos patógenos muestran una dependencia más o menos acusada con respecto a las 

condiciones del ambiente. (...) El conjunto de estas exigencias ecológicas, o mejor, su 

resultante, determina un área de posibilidad máxima en cuyo seno se encuentran las áreas del 

óptimo ecológico en las cuales la endemia puede perpetuar-se originando explosiones 

epidémicas frecuentes (p.261).
8
 

Conhecer o ciclo evolutivo da doença é fundamental para determinar o complexo 
patogênico, deve-se conhecer todos os membros, o que inclui o ser humano, o parasita e 
eventuais hospedeiros. Deve-se conhecer também o ciclo de vida de cada membro e 
determinar o momento em que o mesmo porta ou transmite a doença e as condições de 
contágio. Sobre os fungos, causadores das micoses humanas, Sorre chama à atenção para 
uma característica que deve ser considerada nas investigações do complexo fúngico – “(...) 
Los hongos que provocan las micosis humanas no son obligatoriamente parásitos. En el 
ambiente exterior desarollan una vida saprofítica antes de adaptar-se a la existencia en el 
organismo que invaden por efracción” (p.236).8 
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Neste ponto de vista, outro geógrafo francês, Jean Brunhes, dialoga com o método de Sorre 
quando estabelece diretrizes para as investigações da geografia das doenças infecciosas – 
“A conexão entre o quadro natural e o homem se estabelece por intermédio de outros seres 
vivos, que precisam ser eles mesmos estudados em primeiro lugar” (p.423).13 Se há uma 
geografia dos agentes patogênicos e dos vetores, há, portanto, uma geografia das doenças 
por eles transmitidas. O mesmo autor estabelece que “o primeiro estágio da pesquisa, deve, 
pois, ser a pesquisa geográfica e, se possível, a figuração gráfica das zonas onde grassa 
essa ou aquela doença” (p.423). 

É importante verificar se há epidemicidade e atentar às condições ideais para a 
sobrevivência e reprodução do vetor ou do próprio agente patogênico e às condições limites, 
com especial atenção às áreas marginais à área nuclear. 

O conceito aponta que existe uma infinidade de relações que diferem em intensidade e 
duração entre meio natural, elemento biológico e ser humano. Investigar as circunstâncias 
que favorecem ou impedem a constituição do complexo ou sua manutenção parte de um 
trabalho de descrição das relações, essa constitui apenas uma etapa do conhecimento do 
complexo que prepara para a compreensão de seu dinamismo e de sua gênese.8,9 

APLICAÇÕES DO MÉTODO EM ÁREA ENDÊMICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Estudos vêm sendo desenvolvidos sob orientação do método ecológico em área endêmica 
de PCM no Estado de São Paulo. Trata-se de investigações acerca das condições de 
infecção e das características ambientais que condicionariam a existência do fungo nesta 
área.14,15,16,17 

A pesquisa tem como primeiro desafio escolher as variáveis para análise, visto que o 
complexo de interrelações que configura a endemia possui inúmeras combinações, graus e 
intensidades. Sobre o assunto, o geógrafo americano Richard Hartshorne18 argumenta que 
“a análise completa do „complexo total‟ não é praticável, como também não deve ser 
postulada como alvo teórico” (p.39), porém, não há como escapar do estabelecimento de 
uma base racional e consistente de aspectos variáveis. Neste sentido, “que padrão comum 
de medida poderá ser utilizado para determinar quais os aspectos que devem ser 
selecionados como mais, e não menos, significantes na formação do caráter variável de 
uma área?” (p.39).18 

A resposta, orientada pela abordagem ecológica, está no conhecimento já adquirido sobre o 
agente etiológico e no conhecimento epidemiológico da doença, cuja principal fonte é o 
doente. Nesta perspectiva, enumera-se as premissas adotadas para guiar os estudos de 
investigação da PCM: 

 O habitat do Paracoccidioides brasiliensis ainda não é completamente conhecido, mas 
prevalece o consenso de que seu habitat está no solo, provavelmente nas camadas 
próximas a superfície.15,19 

 O trato respiratório é a via de infecção, que se concretiza após inalação de propágulos 
infectantes do fungo.19 

 A PCM apresenta-se como PCM-infecção e PCM-doença. Possui duas formas clínicas, 
a aguda/subaguda (juvenil), com período de latência curto, e a forma crônica (adulta) 
que possui latência longa. 

 A presença do patógeno é determinada por condições ambientais específicas, logo 
estas condições também determinam a possibilidade de infecção. 

 A distribuição dos casos na América Latina é heterogênea, esta característica 
permanece em diferentes escalas de análise. 19 
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 A PCM é caracterizada como uma doença ocupacional, acometendo principalmente 
trabalhadores expostos diretamente ao solo, tais como trabalhadores rurais e da 
construção civil.2 

 

PCM E USOS DO SOLO 

Devido à atribuição do solo como o habitat natural do fungo e, principalmente, a 
relação da doença com atividades rurais e extrativas, conhecer as atividades 
econômicas desempenhadas nas áreas endêmicas torna-se chave para o 

entendimento da relação entre o patógeno, o ser humano e o ambiente. A ocorrência 
da doença no meio rural é maior que em meio urbano, já que as atividades rurais 
mantêm um maior número de pessoas em contato com o solo. As atividades rurais 

variam espacialmente e a distribuição espacial da PCM também é variável, desse 
modo, testes de verificação de uma possível relação entre uso do solo para 
agricultura e a distribuição espacial da Paracoccidioidomicose foram aplicados à 
área endêmica da micose no Centro-Oeste do Estado de São Paulo 

A área de estudo (Figura 1) abrange 44 municípios no centro-oeste do Estado de 
São Paulo, inclui o município de Botucatu, onde se localiza o hospital de referência 
para o tratamento da doença. Com base no município de residência dos casos 

confirmados atendidos no hospital entre 1983 e 2006 foi delimitada a área de 
estudo. O período de estudo de 1983 a 2006 foi definido e função da disponibilidade 
de dados de uso do solo por município e por ano. 

 

Pacific

             O
cean

São Paulo

km410  

Figura 1: Área de estudo 
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PROCEDIMENTOS 

Foram selecionados os casos crônicos da PCM (n=280) com residência na área de estudo 
(44 municípios), atendidos nas Divisões de Moléstias Infecciosas e Dermatologia do HC-
FMB-UNESP em Botucatu. Os casos foram submetidos a um teste para detecção de 
clusters espaciais altos e baixos, o teste envolveu apenas os casos crônicos, evitando assim 
a influencia das variações temporais nos casos agudos dependentes das variações 
climáticas.15 

Os teste consistiu na aplicação de estatística de varredura espacial realizado com o 
programa SaTScan.20 O objetivo era testar a hipótese de que os casos crônicos de PCM, 
entre 1983 e 2006, não tinham distribuição homogênea na área de estudo, devendo então 
ser maiores ou menores que o esperado ao acaso. Para tanto foram utilizados dados de 
população por município e por ano obtidos junto à Fundação Seade e idade e sexo entraram 
na análise como co-variáveis. 

Os dados de uso do solo por município entre 1983 e 2006 foram obtidos junto ao IEA 
(Instituto de Economia Agrícola de São Paulo), correspondem aos cultivos mais importantes 
na área de estudo - café, cana-de-açúcar, laranja, reflorestamentos e pastagem. As 
porcentagens das áreas ocupadas pelos cultivos foram calculadas e comparadas entre os 
clusters encontrados no teste de varredura espacial. Por meio de análise estatística 
utilizando o teste t de Student, procurou-se verificar o comportamento das áreas em 
produção de cada uso do solo dentro dos clusters espaciais encontrados. 

Outro teste estatístico, de regressão, verificou a relação entre a densidade de prevalência 
dos casos crônicos de PCM para cada município da área de estudo e as porcentagens de 
áreas de cada cultivo. 

RESULTADOS 

Foram encontrados três clusters espaciais importantes (Tabela 1) (Figura 2), sendo dois 
clusters altos, onde o número de casos foi maior que o esperado, e um cluster baixo, onde 
ocorreram menos casos do que o esperado. 

 

Tabela 1: Valores de significância estatística (valor-P) para os clusters alto e baixo e a taxa 
de incidência anual para cada cluster 

Cluster Municípios valor-P 
Incidência 

anual 

Cluster alto  

 

 

Botucatu, São Manuel, Pratânia, 
Pardinho, Areiópolis, Anhembi, Igaraçu 
do Tietê, Bofete e Itatinga 

<0,0001 
2,9/100.000 
hab 

Cluster alto 
secundário 

Cerqueira César <0,0001 
5,8/100.000 
hab 

Cluster baixo 

Espírito Santo do Turvo, Paulistânia, 
Cabrália Paulista, Santa Cruz do Rio 
Pardo, Lucianópolis, Águas de Santa 
Bárbara, Agudos, Óleo, Piratininga, Iaras 
e Bernardino de Campos 

<0,0001 
0,6/100.000 
hab 
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Figura 2 - Clusters espaciais dos casos crônicos de PCM na área de estudo 

para o período de 1983 a 2006 

As análises apontam diferenças no uso do solo estatisticamente significantes entre os 
clusters (Tabela 2). Cana-de-açúcar e reflorestamentos mostraram-se estatisticamente 
significantes no cluster alto, enquanto a área ocupada por pastagens mostrou diferença 
significativa no cluster baixo. Os outros usos, café e laranja, não mostraram diferenças 
significantes entre os clusters, tendo assim, comportamento homogêneo em toda a área de 
estudo. 

 

Tabela 2: Valores de significância estatística (valor-P) entre as porcentagens de áreas 
ocupadas pelos diferentes tipos de usos nos clusters alto e baixo 

 

 

Tipo de uso valor-P 

Café  0,89 

Cana-de-açúcar <0,0001 

Laranja 0,85 

Reflorestamentos  <0,0001 

Pastagens <0,0001 

Os resultados da regressão (Tabela 3) apontam que a densidade de prevalência aumenta 
conforme aumenta a área do município ocupada por cana-de-açúcar e diminui conforme 
aumenta a área de pastagem.  
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Tabela 3: Valores de significância (valor-P) e R² entre as porcentagens de áreas ocupadas 
pelos diferentes tipos de usos e a densidade de prevalência de casos crônicos 

 

Tipo de uso R² valor-P 

Café 0,04 0,11 

Cana-de-açúcar 0,24 0,0004 

Laranja 0,02 0,97 

Reflorestamentos 0,01 0,42 

Pastagens 0,10 0,02 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Admitindo-se que a distribuição dos casos é desigual pois os elementos que compõem  o 
complexo variam no espaço e na intensidade e duração de sua interrelações, o primeiro 
passo seria diferenciar a área de estudo quanto à distribuição dos casos. Os resultados 
apontaram dentro da área de estudo, diferenças espaciais significativas da ocorrência da 
doença, as áreas encontradas devem ser analisadas quanto às condições ambientais que 
possam caracterizar o habitat do fungo e outras variáveis correlatas à PCM. 

Os resultados dessa pesquisa contribuem para o conhecimento dos aspectos de uma área 
endêmica de PCM. Somente um conjunto de aspectos conhecidos desse complexo poderá 
auxiliar nas análises conclusivas sobre o funcionamento do mesmo. Assim os resultados 
aqui apresentados podem ser comparados as conclusões de outras pesquisas na mesma 
área de estudo, também com orientação ecológica, visando estabelecer as conexões 
existentes entre os elementos. 

Estudo semelhante envolvendo casos crônicos de PCM para a mesma área de estudo 
porém em período diferente ao apresentado na presente pesquisa, também demonstrou a 
presença de áreas distintas quanto à distribuição das ocorrências e que aparentemente 
obedecem a um padrão já que formam clusters.16 

Em estudo recente acerca da relação entre PCM e variações climáticas,15 ficou demonstrado 
que a incidência de PCM aguda/subaguda na área de estudo responde às variações 
climáticas. Esta conclusão constitui uma dos mais importantes para a elucidação das 
condições de ótimo ecológico do agente etiológico e ainda serve como guia para outras 
investigações sobre a doença. 

Em outra pesquisa de verificação entre textura de solo, precipitação e a distribuição da 
PCM,17 os resultados demonstraram que a densidade de prevalência dos casos crônicos 
tende a aumentar conforme aumenta a área ocupada por solos de textura argilosa com 
precipitação média anual entre 1400 e 1500 mm. 

A área de estudos nas pesquisas foi delimitada utilizando-se o critério de distribuição das 
ocorrências atendidas no hospital de referência de tratamento e diagnóstico da PCM. Outros 
critérios poderiam ser adotados, como a área de ocorrência do fungo caso seu habitat fosse 
conhecido, ou outro elemento integrante do complexo que fosse essencial para sua 
existência e tivesse extensão espacial definida. Seja qual fosse o critério adotado, os 
estudos desenvolvidos nessa área teriam caráter local, corresponderiam a condições de 
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manutenção e funcionamento do lugar, podendo ou não, ser semelhante a outras áreas 
endêmicas. 

O diferencial desses estudos é estabelecer em definitivo quais as variáveis envolvidas na 
configuração da doença e como elas se interrelacionam  para criar as oportunidades de 
infecção. 

Estudos importantes acerca da epidemiologia da PCM e da ecologia de agente etiológico 
apontavam possíveis condições ambientais que poderiam estar relacionadas a doença, tais 
como o fator de risco apresentado pelo hábito de palitar os dentes ou a associação entre 
cultivo de café e a incidência de PCM.21,22 Todos se baseavam na alta freqüência com que 
estes elementos eram percebidos em conjunto. À luz do conceito de complexo patogênico, 
os elementos integrantes do complexo são dinâmicos, desse modo variam temporal e 
espacialmente. Um conjunto de dados apenas representa um instante em um complexo 
dinâmico. Assim um estudo envolvendo quaisquer variáveis deve levar em conta esse 
dinamismo, aplicando procedimentos adequados para a análise. 

Do mesmo modo que as variáveis são dinâmicas elas também se interrelacionam e resultam 
em situações também dinâmicas. As variações espaciais de uso do solo e as modificações 
do padrão temporalmente influenciaram na distribuição espacial da endemia, já que os dois 
elementos são interdependentes, como ficou demonstrado nesta pesquisa. 

O estudo entre PCM e usos do solo evidencia a influência que intensas e rápidas 
modificações ampliadas pelo modo de vida da sociedade atual possuem na estrutura das 
endemias. Os resultados não apontaram preferências de espécie cultivada mas sim de uso 
do solo, e pode ser entendido sob a perspectiva de seu manejo. O manejo do solo envolve 
técnicas de colheita, adubação, aração, plantio etc, e cada uma varia entre os usos 
estudados. Os resultados sugerem que a incidência da micose é intensificada na proporção 
da intensificação das atividades humanas que causam revolvimento do solo e suspensão de 
material particulado que pode ser inalado, resultando, assim, na infecção. 
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