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INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de grande 
importância epidemiológica sendo transmitida por insetos do 
gênero Lutzomya, comum em áreas tropicais. No Brasil, a 
doença é endêmica em diversas regiões tendo sido observada 
uma tendência à urbanização nas últimas décadas. É
considerada pela OMS uma doença negligenciada, a qual a 
erradicação deve ser priorizada. O presente trabalho verificou a 
prevalência de LV no estado de Pernambuco em uma análise 
temporal de 11 anos, bem como os óbitos relacionados à doença 
isolada e na coinfecção com o HIV.

Foi realizado um estudo do tipo ecológico na base de dados do 
SINAN - Ministério da Saúde (Brasil). Foram pesquisados dados 
referentes ao total de casos com diagnóstico confirmado de LV 
nos últimos 11 anos (2007-2017). As variáveis relacionadas à
faixa etária, ano de diagnóstico, coinfecção com HIV, critério de 
confirmação diagnóstica e óbitos foram também coletados e 
tabulados. Os resultados foram apresentados por análise 
descritiva (valores absolutos e percentuais). 
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No estado de Pernambuco, houve registro de 1179 casos de LV 
nos últimos 11 anos (prevalência de 0,0049%), sendo 2017 o ano 
de maior prevalência (178 casos, prevalência de 0,00189%). Para 
este mesmo período, foram registrados 95 óbitos o que 
representou 8,05% do total de indivíduos acometidos pela
doença. O sexo masculino foi o mais afetado com 62,35% do total 
de casos (n=704). Com relação à faixa etária, a maior prevalência 
ocorreu entre 1-4 anos (n= 319; 27%) seguida de 20-39 anos 
(n=260; 22%) que coincidem com a maior taxa de coinfecção com 
HIV. A coinfecção com HIV mostrou que as faixas etárias 20-39, 
40-59 e 1-4 anos são as mais afetadas em ordem decrescente, 
embora haja um percentual elevado de coinfecção ignorada entre 
os registros. Os exames laboratoriais representaram a ferramenta
diagnóstica mais utilizada para diagnóstico conclusivo do agravo 
e 0,42% de abandono do tratamento. 

RESULTADOS

Houve registro da doença em todas as faixas etárias nos últimos 
11 anos. A maior prevalência foi no sexo masculino e nas faixas 
etárias 1-4 e 20-39 anos. Houve aumento do número de casos ao 
longo dos anos com pico significativo em 2014. Em relação ao 
HIV, as faixas etárias de 20-39, 40-59 e 1-4 anos foram as mais 
afetadas. Diante de um percentual elevado de registros
ignorados de coinfecção entre LV e HIV recomenda-se o 
preenchimento completo das fichas de notificação para realização 
do controle epidemiológico desta endemia.

CONCLUSÕES
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