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INTRODUÇAO

A leishmaniose tegumentar ou cutânea Americana (LTA),

popularmente conhecida na região norte do Brasil como ferida

brava ou úlcera de bauru é considerada pela (OMS), como uma

das seis doenças infecciosa mais importante devido seu alto

nível de detecção e capacidade de produzir deformidades.

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

Pode se manifestar em duas principais formas viscerais ou

calazar e tegumentar (COSTA, et al., 2009), a visceral possui

uma importância por ser sistêmica e crônica, o indivíduo

acometido tem febre prolongada, esplenomegalia, anemia e

entre outras manifestações clínicas, podendo ocorrer uma

evolução do quadro, caso não tratada (PELUSO & CAVALLI,

2017).

O agente etiológico é o protozoário Leishmania que pertence à

família Trypanosomatidae, parasito intracelular obrigatório.

Sendo encontrado de duas formas o promastigota (flagelada)

que é encontrada no tubo digestivo do flebotomíneo inseto

transmissor ou vetor, e a amastigota (aflagelada) analisada nos

tecidos dos hospedeiros vertebrados (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2007).

O diagnóstico baseia-se, primeiramente pela avaliação clínica,

considerando os sintomas e sinais comuns, exames

laboratoriais a partir da pesquisa direta, além disso, os métodos

imunológicos, sorológicos (CRUZ, 2016).

Estima-se que anualmente, cerca de 1,5 a 2 milhões de casos

novos são diagnosticados.A região amazônica apresenta

características que influenciam no ciclo de transmissão da LTA,

por possuir características socioambientais. Desta forma,

objetivou-se avaliar a letalidade epidemiológica da patologia, em

um estudo retrospectivo no município de Ji-Paraná, Rondônia,

no período de 2005 a 2015.

CONCLUSÃO

A falta de notificação diminui os recursos que são destinados ao

município. Segundo o estudo, observa-se uma má distribuição de

informação nos sistemas disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O

principal fator determinante é o descuido na coleta de dados.

Proporcionando a diminuição de recursos que são liberados pelo Governo

Federal para as localidades que estão em situação de agravo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Não houve registro de nenhum caso de letalidade nesse período.

Podendo ter ocorrido devido a negligência na coleta ou o despreparo em

manusear as plataformas disponíveis pelo Ministério da Saúde.
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ANÁLISE DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA DE 2005 A 2015 NO 

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada por levantamento de dados através

das fichas de Investigação do Sistema de Informação de

Agravos e Notificação (SINAN) dos casos de letalidade de

Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Ji-

Paraná, Rondônia, Estão inclusos no estudo os pacientes de

ambos os sexos e faixa etária diferentes com diagnóstico

positivo para LTA, entre 2005 a 2015.

Fonte: Google Imagens

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR / LEISHMANIOSE VISCERAL


