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A Leishmaniose vem sendo identificada como uma das doenças de alta
prioridade de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). É
causada por um protozoário do gênero Leishmania e transmitido por picada
de mosquitos da família dos flebotomíneos (LUNDAR, 2018).

A Leishmaniose Visceral (LV) é potencialmente fatal e endêmica na
América. Prova disso é durante os anos de 2001 a 2016, 55.530 casos de LV
em humanos foram relatados nas Américas e cerca de 96% dos casos
existentes são concentrados no Brasil (PAHO, 2018). A população mais
afetada, cerca de 62%, é formada por homens, enquanto que 36% de todos
os pacientes são crianças cuja idade é menor que 5 anos. Além disso, a aids
vêm sendo considerada uma doença emergente nessa região geográfica e a
OMS estima que houve aproximadamente 83000 novos casos em 2011. O
histórico dessas infecções em áreas rurais e urbanizadas podem ter
influenciado o ciclo de transmissão e a epidemiologia natural da LV, tendo
em vista o processo de imunossupressão da aids, aumentando ainda mais,
então o risco de infecção por LV em áreas endêmicas. Sabe-se que de 2001
a 2010 mais de 35 mil casos de LV foram notificados no Brasil, sendo a
maior parte no Nordeste, contando com 55,1% das notificações (LINDOSO,
2014). Sabe-se ainda que de 2001 a 2010 mais de 35 mil casos de LV foram
notificados no Brasil, sendo a maior parte no Nordeste, contando com
55,1% das notificações (SPIRYDES et al., 2012).

Quanto ao diagnóstico, deve ser realizado pelos sinais e sintomas, como
hepatoesplenomegalia, aumento de volume abdominal, taquicardia,
icterícia, perda de peso, mal-estar, febre, astenia e manifestações
hemorrágicas (PASTORINO, et al., 2002). Como forma de ratificar o
diagnóstico, deve-se fazer exames laboratoriais de preferência menos
invasivos e mais específicos, como o teste rápido (TR) rK39. Em casos de
negatividade do TR, mielograma e biópsia esplênica podem ser realizadas
quando há forte suspeita de LV, intensificando o tratamento e melhorando
o prognóstico (SUNDAR; SINGH, 2018).

INTRODUÇÃO

No período de 2013 a 2017 a região do nordeste brasileiro apresentou um total de
7.881 casos da Leishmaniose Visceral (LV). Evidenciando-se que a maioria dos casos
dessa patologia ocorreram no estado do maranhão, ceará e Bahia, com 2.715, 1.705
e 1244 casos acumulados no período, contribuindo para um total de 73% dos casos
notificados no Nordeste.

No Ceará, as notificações atingiram 486 casos em 2015, apresentando uma pequena
queda gradativa até 2017 (329 casos), no entanto o ano de 2013 verificou-se a
menor ocorrência da doença nesse estado (65 casos). Esta queda gradativa também
foi observada na Paraíba e em Alagoas a partir de 2015 com 37 e 33 casos
respectivamente.

RESULTADOS
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OBJETIVOS

METODOLOGIA

 GERAL:

Realizar uma análise epidemiológica dos casos confirmados de LV no
Nordeste brasileiro caracterizando a incidência e o aumento desta
patologia.

ESPECÍFICOS:

- Analisar a quantidade de casos de LV no nordeste.

- Realizar a incidência de casos de LV no nordeste.

- Comparar a quantidade de casos e a incidência de LV para verificar o
seu aumento no nordeste brasileiro.

DISCUSSÃO
A LV, é uma doença de caráter endêmico no Brasil, segundo o presente estudo,
ainda constitui um grave problema de saúde pública, devido ao elevado número de
casos confirmados, que persistem no Nordeste. De acordo com Cavalcante et al.
(2014), na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos ocorreram na região
Nordeste. Com a expansão geográfica da doença, observou-se uma diminuição
considerável da participação da região Nordeste chegando a 56% em 2005 segundo
os dados do ministério da saúde. Os estados do Piauí, Pernambuco e Rio Grande do
Norte mostram índices de aumento gradativos para esta patologia enquanto que
Alagoas, Sergipe e Paraíba apresentaram um decaimento para os casos notificados.
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Nos cinco anos de pesquisa, o maior número de casos absolutos foi
registrado no ano de 2017, sendo 4.511. Desses, 2.993 (15,99%) forma na
região Norte do país, 10.699 (57,15%) na região Nordeste, 3.651 (19,50%)
na região Sudeste, 51 (7,0%) região Sul e 1.326 (7,08%) região Centro-
Oeste. Na região nordeste, a mais prevalente, observou-se que os estados
com maior número de casos foram Maranhão (3.439 casos absolutos) e
logo em seguida Ceará (2.362 casos absolutos).

Figura 1. Ranking decrescente da quantidade de casos absolutos e em percentual.
Coluna da esquerda do 1º ao 5º, coluna da direita do 6º ao 9 lugar.

Deste modo o presente estudo permitiu evidenciar um elevado número de casos
confirmados para LV nos estados do nordeste brasileiro e uma tendência crescente
de casos em alguns estados desta região, no período considerado, oferecendo
subsídios à formulação de novas políticas de controle e enfrentamento dessa
doença.

CONCLUSÃO


