
RESULTADOS

Leishmaniose Visceral Humana (LVH) ou calazar 
é uma zoonose,endêmica em Pernambuco. A 
síndrome clínica ė caracterizada por febre, 
emagrecimento, astenia, pancitopenia e 
hepatoesplenomegalia. Quando não tratada, pode 
evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. O 
objetivo deste trabalho foi identificar o tempo 
entres os primeiros sinais e sintomas e o 
tratamento dos óbitos por LVH na Região do 
Araripe

INTRODUÇÃO

O processo de Urbanização da Leishmaniose Visceral 
Humana atrelado as más condições socioeconômicas 
são fatores de risco. Portanto o diagnóstico oportuno do 
agravo se faz necessário para que se evite o elevado 
número de óbitos por LVH. Ressalta-se a escassez de 
incentivos em educação em saúde que envolvam o 
tema, afim de identificar os casos de forma satisfatória.

CONCLUSÃO

O tempo decorrido entre o início dos sinais e sintomas 
até o óbito variou de 5 a 90 dias. A sintomatologia mais 
relatada inclui febre, emagrecimento e fraqueza. Todos 
os pacientes que vieram a óbitos apresentaram 
hepatoesplenomegalia. Quanto às comorbidades 
encontradas no estudo relata-se tuberculose e etilismo 
em 22,2% dos pacientes. O método utilizado para 
diagnóstico foi a RIFI (Reação de Imunofluorescência 
Indireta). A alta taxa de mortalidade no sertão do Araripe 
Pernambuco , 22,5% dos casos confirmados, se deve à 
possibilidade de diagnóstico tardio, agravando o estado 
geral do paciente

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS
PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde-Prontuarios hospitalares Hospital Regional 
Fernando Bezerra, 2017.

ANÁLISE  CLÍNICA DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA NO SERTÃO DO 
ARARIPE PERNAMBUCANO, BRASIL, 2017

METODOLOGIA

E-mail: ana.marianomatos22@gmail.com

Ana Victória Matos¹; Ericson Jean  Macedo³; Felipe Farias¹; Maria da Conceição Castro4; Mariane Abreu¹; Mathias Regis¹; Rayane 
Vasconcelos¹; Renan Hazin¹; Sarah Mourão5; Talita Maranhão¹,  Regina Coeli F. Ramos²

¹Graduando em medicina da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP; ²Docente da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP; 
³Referencia Médica Regional, Hospital Regional Fernando Bezerra; 4Docente da Universidade Federal de Pernambuco; 5Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco-IX GERES

Gráfico 2. Correlação entre comorbidades e pacientes.

Gráfico 1. Correlação entre sinais e sintomas por pacientes.

Gráfico 3. Taxa de mortalidade no sertão do Araripe de PE.

Figura 1. Esquema metodológico da pesquisa
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