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MATERIAL E METÓDOS 

Trata-se de um estudo transversal do tipo caso controle. Os
dados utilizados no estudo foram extraídos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis
utilizadas foram demográficas e clínicas. A casuística inclui todos
os casos novos confirmados por critério laboratorial, através dos
métodos parasitológico direto, intradermorreação de
Montenegro ou histopatologia. Foram definidos como casos
aqueles que apresentaram lesões mucosas, sendo os demais
considerados controles. Análise de regressão logística foi
realizada para avaliação da associação dos fatores associados ao
desenvolvimento de LM. Variáveis com p<0,20 na análise
univariada foram selecionadas para a análise multivariada. Nessa,
foram mantidas no modelo final, apenas variáveis com p<0,05
(Figura 1). As análises estatísticas foram realizadas através do
software Stata v.13.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

O sexo masculino foi o mais acometido (84,18%), sendo a faixa
etária de 20 a 39 anos a mais presente (38,78%) e a raça/cor
mais frequente foi à parda (65,82%). Pouco mais da metade dos
casos (54,08%) ocorreu em zona urbana. A droga mais utilizada
no tratamento foi antimonial pentavalente (80,95%). Entre os
casos, 1,7% apresentaram coinfecção com o Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e 31,50% presença de cicatrizes
cutâneas (Figura 2). No modelo final de associação, as variáveis:
sexo, escolaridade, coinfecção com HIV, doença relacionada ao
trabalho e o tempo entre a data do diagnóstico e o início do
tratamento não deram significativas. Apenas o aumento da
idade (OR=1,0248; p=0,000) apresentou uma associação positiva
com os casos de LM (Tabela 1). Possivelmente, tal relação ocorra
devido à característica de complicação secundária que a doença
possui, além do comprometimento do sistema imune em
pessoas com idade mais avançada (2,3).

REFERÊNCIAS

1. Reithinger, R., Dujardin, J.-C., Louzir, H., Pirmez, C., Alexander, B., & Brooker, S.
(2007). Cutaneous leishmaniasis. The Lancet. Infectious Diseases, 7(9), 581–
596.

2. Lessa MM, Lessa HA, Castro TWN, Oliveira A, Machado P, Carvalho EM, et al.
Leishmaniose mucosa: aspectos clínicos e epidemiológicos. 2007;73(6):843–7.

3. Ministério da Saúde. Manual De Vigilância Da Leishmaniose Tegumentar. 2017.

AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE LEISHMANIOSE MUCOSA OU MUCOCUTÂNEA 
EM UM ESTADO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

TEGUMENTAR AMERICANA NO AMAZONAS

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Brasil

rodriguesgabriela016@gmail.com

55 92 98222-8672

CONCLUSÕES 

Os resultados indicam que ações de prevenção e educação em saúde devem ser focadas
em pessoas do sexo masculino com faixa etária laboral e de que o aumento da idade é um
fator importante que deve ser levado em consideração no tratamento e no
acompanhamento pós – terapêutico desses pacientes no estado.

A Leishmaniose Mucosa ou Mucocutânea (LM) é considerada a
forma clínica mais grave da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) devido aos danos que pode causar, que incluem
o óbito (1). O objetivo deste trabalho foi estudar os fatores
associados ao desenvolvimento da forma mucosa da doença no
estado do Amazonas no período de 2007 a 2015.

Tabela 1. Fatores associados à forma mucosa de LTA no estado do Amazonas no período de
2007 a 2015.

* RC=razão de chances; IC=intervalo de confiança. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

RC * (IC * 95%)

Valor de 

p RC * (IC * 95%)

Valor de 

p

Forma mucosa de LTA

Idade 1,025 (1,019 - 1,031) 0,000

1,0222 (1,016 -

1,029) 0,000

Sexo

Feminino 1 -- 1 --

Masculino 1,384 (1,050 - 1,827) 0,021 1,278 (0,906 - 1,798) 0,161

Raça/Cor

Branca 1 -- 1 --

Indígena 0,889 (0,527 - 1,499) 0,660 ... ...

Amarela 0,411 (0,056 - 3,020) 0,382 ... ...

Preta 0,921 (0,510 - 1,664) 0,788 ... ...

Parda 0,616 (0,450 - 0,843) 0,003 0,647 (0,504 - 0,831) 0,001

Escolaridade

Analfabeto 1 -- 1 --

1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental (EF) 2,196 (1,598 - 3,013)  0,000 1,155 (0,747 - 1,784) 0,517

4ª série completa do EF (antigo 1° grau) 1,788 (1,159 - 2,757) 0,009 0,917 (0,601 - 1,394) 0,685

5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1°grau) 1,525 (1,105 - 2,100) 0,010 0,817 (0,610 - 1,094) 0,174

Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1° grau) 1,742 (1,099 - 2,759) 0,018 0,802 (0,504 - 1,275) 0,351

Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2° grau) 1,619 (0,998 - 2,629) 0,051 1,089 (0,522 - 2,266) 0,820

Ensino médio completo (antigo colegial ou 2° grau) 1,377 (0,888 - 2,134) 0,153 0,685 (0,449 - 1,050) 0,083

Educação superior incompleta 2,412 (0,866 - 6,714) 0,092 1,479 (0,440 - 4,962) 0,527

Educação superior completa 0,986 (0,308 - 3,154) 0,983 ... ...

Co-infecção vírus da imunodeficiência humana (HIV) 0,570 (0,207 - 1,571) 0,278 ... ...

Doença relacionada ao trabalho 0,647 (0,506 - 0,830) 0,001 0,865 (0,635 - 1,181) 0,365

Figura 2. Características demográficas e clínicas dos casos na forma mucosa de LTA.

Figura 1. Fluxograma das análises realizadas no estudo.


