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OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi
analisar o perfil clínico epidemiológico
dos casos de Leishmaniose Visceral
atendidos em Hospital de referência em
Doenças Infectocontagiosas do estado
de Alagoas entre 2013 a 2017.

A Leishmaniose Visceral é uma doença
endêmica no Brasil, caracterizada como
uma doença crônica e sistêmica que
pode evoluir para óbito em 90% dos
casos quando não tratada. As
manifestações clínicas mais comuns
são: febre de longa duração, perda de
peso, astenia, hepatoesplenomegalia,
entre outros. Na área urbana, o cão é a
principal fonte de infecção, pois atua
como reservatório dos insetos
Lutzomyia longipalpis e L. cruzi.
Indivíduos menores de 5 anos e
maiores de 60, bem como os co-
infectados com HIV são os mais
susceptíveis.

INTRODUÇÃO

Leishmaniose Visceral é uma doença grave,
potencialmente fatal, muitas vezes negligenciada e
que requer atenção especial. Evidencia-se a
importância do conhecimento sobre a patologia e
da assistência a cada paciente de modo singular a
fim de diagnosticar a patologia precocemente e
evitar o seu agravamento.

CONCLUSÃO

A avaliação dos dados constatou prevalência
(69,02%) do sexo masculino, da faixa etária
entre 1 e 4 anos (29,35%) e do número de
pardos (96,20%). Em relação a co-infecção com
HIV, (10,33%) possuiam, salienta-se que em
(44,57%) dos casos esta informação foi
ignorada. Quanto a sintomatologia
apresentada, destacam-se, respectivamente:
Esplenomegalia (85,33%), febre (82,07%),
emagrecimento (79,89%), hepatomegalia
(77,17%), palidez (76,63%) e fraqueza (63,59%).
Os municípios com maior número de casos
foram, respectivamente: Palmeira dos Índios
(11,96%), Estrela de Alagoas (8,70%) e Maceió
(7,07%). Com relação a evolução do caso,
(23,9%) obtiveram cura; (3,80%) foram a óbito
por LV, em (62,50%) a informação foi ignorada
ou deixada em branco.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo restrospectivo com
abordagem quantitativa de dos dados
obtidos através da plataforma TabWin,
onde foram analisados os casos atendidos
no Hospital Escola Dr. Hélvio Auto entre
2013 e 2017. No período do estudo foram
notificados 184 casos.
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