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OBJETIVOS

O presente estudo se propõe a relatar a incidência de casos de
filariose linfática no estado de Pernambuco, no período de 2013
a 2016.

A filariose linfática é ocasionada principalmente pelo parasita
nematóide Wuchereria bancrofti, sendo o homem o hospedeiro
definitivo. É uma doença de caráter crônico, transmitida através
de mosquitos infectados da espécie Culex quinquefasciatus. De
acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem
aproximadamente 120 milhões de indivíduos filarêmicos no
cenário mundial. No entanto, apesar do elevado número de
pessoas afetadas, essa doença ainda é negligenciada,
especialmente em regiões notoriamente precárias em suas
condições sanitárias e ambientais.

INTRODUÇÃO

Dessa forma, com a ampliação dos serviços sanitários, os casos notificados
da doença se restringiram principalmente a indivíduos que não possuem
acesso a esse tipo de serviço, demonstrando relação direta com a diminuição
de pacientes infectados e resultados mencionados.

CONCLUSÕES

Mesmo com a diminuição no número de notificações de pacientes infectados
com a doença, a filariose ainda é um problema de saúde pública,
principalmente para indivíduos que habitam em áreas de risco, que se tornam
susceptíveis a infecção principalmente por fatores como crescimento rápido e
desordenado dos centros urbanos e criação de condições que favorecem a
multiplicação dos focos de mosquitos transmissores.
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE FILARIOSE LINFÁTICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO/BRASIL, 
NO PERÍODO DE 2013 A 2016

DESENHO DO ESTUDO

Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura e
coleta de dados fornecidos pelo Ministério da Saúde.

E-mail para contato: vanessa_mjp@hotmail.com

MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e de revisão de
literatura, realizado através da coleta de dados indexados no
período de 2013 a 2016, na plataforma do Ministério da Saúde.

RESULTADOS

No período de 2013 a 2016, na região metropolitana do Recife, foi observado
um total de 174.517 pacientes infectados com filariose linfática, os quais
realizavam tratamento com uso de dietilcarbamazina. O ano de 2013 foi o
que mais apresentou casos de indivíduos em tratamento quando comparado
com os anos seguintes, com um total de 85.709 notificações. Em
contrapartida, no período de 2014 a 2016, foi evidenciada uma diminuição
significativa na taxa de indivíduos filarêmicos.

Fonte: http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150226165222-wuchereria-
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Figura 1: parasita Wuchereria brancofti
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Gráfico 1: Nº de Casos Registrados


