
A leishmaniose visceral (LV) é um importante problema de

saúde pública em muitas partes do mundo e é endêmica em

77 países, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais

da Ásia, Oriente Médio, África, América Central e América do

Sul. Ela é uma doença causada por um protozoário

intracelular obrigatório que afeta animais e humanos. A LV é

endêmica no Brasil, com uma taxa média de incidência anual

de dois casos por 100.000 habitantes. O processo de

urbanização da LV vem ocorrendo nos últimos 30 anos,

passando a apresentar-se de forma endêmica e epidêmica

em grandes cidades das macrorregiões do país,

principalmente na região Nordeste, atingindo vários estados

entre eles Pernambuco. Os municípios de Petrolina-PE e

Juazeiro-BA estão localizados na região do baixo-médio São

Francisco, onde a LV é historicamente endêmica. Os

municípios experimentaram um rápido aumento de

população infectada devido ao processo de industrialização e

expansão da agricultura.
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OBJETIVO

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo. Foram

incluídos no estudo todos os casos internados no Hospital

Universitário de Petrolina-PE e Hospital Regional de

Juzeiro-BA entre julho/2017 e maio/2018. Dados clínicos e

laboratoriais foram coletados através de pesquisa em

prontuários e tabulados em planilha no Microsoft Excel

2016.

INTRODUÇÃO

Em relação ao tratamento, 3 (18,75%) foram tratados com

Anfotericina B, 1 (6,25%) com Anfotericina Lipossomal e 12

(75%) com Glucantime, sendo que 5 (31,25%) pacientes tiveram

o tratamento modificado para Anfotericina B e 1 (6,25%) para

Anfotericina Lipossomal, por motivo de toxicidade ou por não

apresentarem resposta ao tratamento. Do total de pacientes

internados, 2 (13%) foram a óbito.

RESULTADOS
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ANÁLISE DESCRITIVA DE PACIENTES INTERNADOS COM LEISHMANIOSE VISCERAL EM 

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NA REGIÃO DO BAIXO-MÉDIO SÃO FRANCISCO

RESULTADOS

Foram internados no período estudado um total de 16

pacientes, sendo 15 homens (93,75%) e 1 mulher (6,25%),

em que 8 (50%) se encontram com idade entre 18-30, 6

(37,5%) entre 30-60 e 2 (12,5%) com mais de 60 anos.
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O objetivo do presente estudo foi descrever as

características clínicas e epidemiológicas de casos de LV

atendidos em dois hospitais de referência nos municípios de

Petrolina-PE e Juazeiro-BA.
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Mais da metade, 9 (56%), habitavam em zona rural, e 7 (44%)

em área urbana. Dos sintomas característicos, 15 (93%)

apresentaram febre, 16 (100%) astenia, 8 (50%) desconforto e 4

(25%) sangramentos. O tamanho do baço teve uma alteração

média de 12,56 cm, com um máximo de 26 e um mínimo de 0

cm. No hemograma, foi identificado neutropenia leve em 2

(12,5%) pacientes, 10 (62,5%) com moderada, e 4 (25%) com

neutropenia grave. Um total de 12 (75%) deram entrada com

quadro de Calazar grave.
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CONCLUSÕES

• A maioria dos pacientes internados apresentou quadro de

calazar grave, o que pode ser explicado por se tratarem de

hospitais de referência na região.

• Foi evidenciado um maior acometimento em homens entre

18-30 anos e que moram em zona rural, o que corrobora

com dados da literatura.

• O presente estudo apresenta dados clínicos e laboratoriais

importantes dos casos de LV internados em dois hospitais

de referência localizados na região do baixo-médio São

Francisco, região endêmica para LV.


