
A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) constitui um grave 

problema de saúde pública, negligenciada pelos órgãos 

responsáveis, podendo ser observado um aumento dos casos a 

cada ano, sendo notificado no Sistema de Agravo e Notificação - 

SINAN (PAULA et al., 2015). No Brasil os casos de LVA são 

causados pela espécie Leishmania chagasi. Esta parasitose 

pode levar a óbito os portadores, pois, o parasito acomete 

órgãos como a medula óssea, fígado e baço, comprometendo o 

funcionamento dos mesmos, gerando uma inflamação crônica e 

megalias. O Brasil registrou 59.129 novos casos da doença 

desde 1980 a 2005. De todos os casos, 82,5% (48.783) 

ocorreram na região Nordeste, tendo o coeficiente de incidência 

anual variando entre 2,3 a 4,03 casos por 100 mil habitantes, 

mantendo-se assim maior do que a média anual brasileira, que é 

cerca de 2 casos para cada 100 mil habitantes  (CASTRO et al., 

2016).  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

REFERÊNCIAS 

 

 ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA NO MUNICÍPIO DE 

JUAZEIRO DO NORTE-CE 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com 

abordagem quantitativa, sendo a coleta dos dados realizada em 

um banco de dados eletrônicos, disponibilizado pelo Sistema de 

Informação de Agravo e Notificação (SINAN). Para análise, 

organização e tabulação dos registros disponíveis, foi utilizado 

o programa Microsoft Excel® 2010.  
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2. OBJETIVOS 

Realizar uma análise epidemiológica da Leishmaniose Visceral 

Americana no município de Juazeiro do Norte-CE com o intuito 

de determinar a evolução da doença, no período de 2010 a 

2017. 

4. RESULTADOS 

Após coleta dos dados foi possível constatar que, no período 

de 2010 a 2017 ocorreram 89 casos de LVA, sendo o ano de 

2010 o período com o maior número de casos de morbidade, 

notificando 16 (18%) casos. Já o ano de 2016 caracterizou-se 

pela menor morbidade observada nesse período, com apenas 6 

(7%) casos. Quando se avalia a mortalidade, constata-se que 

nos anos 2013 e 2014 registrou-se o maior índice com 2 (25%) 

óbitos (Quadro 1). A zona urbana teve uma maior prevalência, 

com 79 casos (89%), enquanto que na zona rural ocorreu 

apenas 10 casos (11%). Quando se refere à faixa etária, as 

crianças foram mais acometidas, onde a faixa etária de maior 

contaminação foi entre 1 a 4 anos, registrando 19 casos (21%) 

(Tabela 1). 

5. CONCLUSÃO 

Os dados encontrados nesse estudo nos fazem refletir sobre a importância de uma 

intervenção dentro da zona urbana do município de Juazeiro do norte com o controle 

dos reservatórios e conscientização da população com cuidados com os resíduos e 

lixo próximos a suas residências e atuação do sistema de limpeza para evitar a 

proliferação do hospedeiro intermediário, e palestras para os pais de família com 

crianças recém nascidas uma vez que esse grupo também se destaca no estudo. 
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Quadro 1: Ocorrência da morbimortalidade de Leishmaniose Visceral Americana 

notificada no período de 2010 a 2017, município de Juazeiro do Norte - CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Incidência de Leishmaniose Visceral Americana conforme o grupo 

etário, no período de 2010 a 2017, Juazeiro do Norte - CE. 

 

 

 

 

 
 

 


