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OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi descrever as

características epidemiológicas dos casos de Leishmaniose

Visceral (LV) notificados no estado do Ceará, no período

de 2010 a 2017. Desenho do estudo: Estudo retrospectivo.

A leishmaniose visceral humana (LVH) é uma doença infecciosa

crônica causada por protozoário do gênero Leishmania,

transmitida por inseto fêmeas no gênero Lutzomyia. A

distribuição desta doença em diferentes países do mundo pode

ser verificada no mapa abaixo (Figura 1).

INTRODUÇÃO

Discussão: O diagnóstico tardio é um dos principais fatores que contribuem

para o aumento da letalidade da LVH. A identificação precoce dos pacientes é

de fundamental importância para reduzir a letalidade por meio da instituição de

medidas profiláticas e terapêuticas oportunas. No Brasil, a LVH acomete

pessoas de todas as idades, em alguns focos urbanos estudados existe uma

tendência de modificação na distribuição dos casos por faixa etária, com

ocorrência de altas taxas também em adultos jovens. Conclusão: Neste estudo,

constatou-se que a LVH continua sendo endêmica no Estado do Ceará, apesar

da nítida redução no número de casos e de óbitos da LVH. Portanto, é

necessário que as medidas de prevenção e controle doença no Ceará sejam

contínuas e com foco principalmente nas áreas com maior número de casos da

doença como Fortaleza.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Foram confirmados 3.860 casos de leishmaniose visceral no período de estudo,

sendo a média anual de 482,50 casos. A taxa de prevalência da LV no Ceará no

período de oito anos foi de 5,81 casos/100.000 habitantes com redução de 40%

do número de casos. Taxa de letalidade durante a série analisada foi 6,9 óbitos

por 1000 habitantes, ocorrendo redução de 80% no número de óbitos. Os

resultados da análise do perfil demográfico da população com leishmaniose

visceral no Ceará mostraram maior predomínio do sexo masculino durante todo

o período de estudo com 59%, na faixa etária de 1 a 4 anos com 23%, com grau

de escolaridade incompleto correspondendo a 59%. De todas as macrorregiões

de saúde do Estado do Ceará analisadas Fortaleza apresentou maior

prevalência com 3,31 casos por 100 habitantes, correspondendo a 57% dos

casos confirmados.

RESULTADOS
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MÉTODOS

Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN) e SIM (Sistema de

informações sobre mortalidade), gerido pela Secretaria

Estadual de Saúde. Os dados analisados foram o

coeficiente de prevalência, perfil demográfico dos

portadores de LV e taxa de letalidade no estado do Ceará.
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RESULTADOS

•3.860 casos de Leishmaniose Visceral Humana (LVH);

•Média anual: 482,5 casos;

RESULTADOS

•Taxa de prevalência: 5,81/100.000 habitantes;

•Taxa de letalidade: 6,9 óbitos/1.000 habitantes;

RESULTADOS

•Maior prevalência das macrorregiões: Fortaleza;

•3,31 casos/100 habitantes (57% dos confirmados).

Figura 2 – Desenho esquemático da fonte de dados

epidemiológicos relacionados a Leishmaniose Visceral

Humana (LVH) no presente estudo.

Figura 1 – Endemicidade da Leismaniose Visceral no

mundo (2015).

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2017.

Fonte: Própria.

Fonte: Própria.

Figura 3 – Esquema do número de casos, taxa de prevalência e letalidade

da Leishmaniose Visceral Humana no Ceará.
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