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MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo realizou uma análise espaço-temporal do

número de casos confirmados para Leishmaniose na cidade de

Recife, visando demonstrar a situação atual da doença no

município. Foi realizado um levantamento do número de casos

confirmados para Leishmaniose visceral e tegumentar na base

de dados do sistema DataSUS, no período de 2013 a 2017. Os

dados também foram analisados de acordo com o sexo. .

Leishmanioses são um grupo de patologias causada por

protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. Estes são

transmitidos de seus reservatórios para o homem através da

picada de insetos flebotomíneos, e clinicamente a doença

possue as formas visceral e tegumentar. A forma visceral é

caracterizada por febre prolongada, palidez, emagrecimento,

aumento do volume abdominal, hepatoesplenomegalia e edema

(Aguiar, Rodrigues., 2017). A forma tegumentar se apresenta

como lesões quase sempre indolores na pele, que inicialmente

são pequenas feridas, com fundo granuloso, purulento e bordas

avermelhadas, que vão aumentando de tamanho e demoram

em cicatrizar. Considerada uma doença tropical negligenciada a

Leishmaniose está presente em cerca de 100 países e há mais

de 1,3 milhões de novos casos detectados a cada ano (Negrão,

Ferreira., 2014).
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RESULTADOS E DISCURSSÃO
Foi observado um total de 146 casos de Leishmaniose no

período, sendo 48 casos da doença visceral e 98 da

tegumentar. Para a Leishmaniose visceral foram observados

29 casos do sexo masculino e 19 casos do sexo feminino; com

pico de incidência no ano de 2014 (18 casos). Para a

Leishmaniose tegumentar foram observados 76 casos do sexo

masculino e 22 casos do sexo feminino; com pico de incidência

no ano de 2015 (37 casos). Assim, concluímos que a maior

ocorrência da doença em homens possivelmente está

associada a maior exposição destes que, em função do

trabalho, permanecem em trânsito, em locais e horários que

coincidem com os de alimentação do flebótomo, possuindo

maior risco de infecção. Já os picos de incidência observados

nos anos de 2014 e 2015 para a doença visceral e tegumentar

respectivamente, podem refletir uma melhora no diagnóstico e

no sistema de notificação, bem como a maior mobilidade das

pessoas e obras realizadas no período anterior, durante e

imediatamente após o evento da copa do mundo, no qual a

cidade do Recife sediou diversos jogos.

ariostodireito@gmail.com

emiliamendes.farma@gmail.com

enf.isabelalira@hotmail.com

aline.limabrito@hotmail.com

danielsaur40@gmail.com

adrienesmelo@gmail.com

Desta forma, estes resultados são úteis à medida que poderão subsidiar o

planejamento de políticas públicas mais amplas e articuladas, visando um

melhor controle da leishmaniose na área estudada.

Figura 2: Casos de leishmaniose tegumentar americana por

sexo e ano na cidade do Recife

Figura 3: Casos de leishmaniose visceral por ano na cidade do
Recife

Figura 1: Casos de leishmaniose visceral por sexo e

ano na cidade do Recife

Figura 4: Casos de leishmaniose tegumentar americana

por ano na cidade do Recife


