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MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo,

descritivo, com análise de dados secundários obtidos a partir

de dados do Sistema de Informações de Agravos de

Notificação (SINAN). A população de estudo foi constituída

por todos os casos autóctones novos notificados no

município entre os anos de 2010 e 2016. Para a análise de

tendências, o modelo de regressão segmentado (joinpoint)

foi aplicado. O modelo testa se uma linha multisegmento é

melhor para explicar o comportamento temporal de um

evento particular quando comparado a uma linha reta ou

com uma linha menos segmentada. Para cada tendência

detectada, o Intervalo de Confiança (IC 95%) foi calculado.

Adotou-se nível de significância de 5%.

A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por

parasitas do gênero Leishmania. Está presente em países

com clima tropical, sendo endêmica no Brasil, incluindo a

região do baixo-médio vale do São Francisco, cujo centro

urbano Pernambucano é Petrolina. Leishmania infantum

chagasi é a principal espécie no Brasil, com uma taxa média

de incidência anual de dois casos por 100.000 habitantes

sendo que nas regiões endêmicas esse numero sobe

consideravelmente. Por isso, constitui um importante

problema de saúde pública devido ao número crescente de

novos casos diagnosticados e à expansão contínua da

doença em capitais e regiões metropolitanas adjacentes,

uma vez considerada uma doença rural, a LV passou por um

processo de urbanização associado a mudanças no

comportamento do vetor flebotomíneo, degradação

ambiental e migração de populações humanas e caninas

para centros urbanos maiores. Em Pernambuco, desde a

década de 1990, mudanças no perfil epidemiológico da

doença vêm ocorrendo em todas as suas mesorregiões, se

constituindo em um sério problema de saúde pública que

ameaça a população e alerta as autoridades sanitárias. Nas

últimas décadas, houve aumento da letalidade da doença de

acordo com dados do Ministério da Saúde.

INTRODUÇÃO

• A análise mostra que a cidade teve uma alta incidência de

LV no periodo estudado, comprovando que é uma região

endêmica.

• De acordo com o modelo empregado observou-se um

comportamento estacionário da LV no município, o que

pode indicar que as medidas de controle não tiveram um

efeito significativo na redução do número de casos nos

últimos anos.

• O presente estudo contribui para uma melhor compreensão

do comportamento da LV nos últimos anos e pode ajudar a

orientar medidas de controle da doença na região.

CONCLUSÕES

Um total de 107 casos autóctones foram notificados em

Petrolina entre 2010 e 2016. O número médio de casos por

ano no período estudado foi de 14 e foi observado uma

variação entre 2,8 e 6,1 casos por 100.000 habitantes. A maior

taxa de incidência foi observada no ano de 2014 com 6,1

casos por 100.000 habitantes, ao passo que o ano com a

menor taxa de incidência foi 2013 com 2,8 casos por 100.000

habitantes. Com a aplicação do modelo de regressão

segmentado, observamos um comportamento estacionário das

taxas de incidência com um p-valor = 0,9. O modelo não

demonstrou a existência de pontos de inflexão (p-valor = 0,8).

Em Petrolina, a variação percentual anual (APC) foi de 0,4%

(IC95% -11,8-14,2).
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE 

ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2016.
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OBJETIVO

O objetivo do estudo foi determinar a taxa de incidência da

LV no município de Petrolina entre 2010 e 2016.

RESULTADOS
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