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METODOLOGIA

Foi realizado estudo observacional, descritivo, do tipo série de

casos. A população do estudo compreendeu a totalidade de

casos e óbitos de LV confirmados em todo território nacional no

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Abrangência do estudo compreendeu os registros de casos e

óbitos de coinfecção LV-HIV confirmados nas Unidades

Federadas das cinco regiões geográficas do país no período de

2014 a 2016. Considerou-se como caso de LV todos aqueles

notificados no SINAN cuja variável classificação final estivesse

preenchida como “confirmado”. Como óbito considerou-se todos

os casos confirmados no SINAN cuja variável evolução

estivesse preenchida como “óbitos por LV”.

A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose de

relevância mundial com mortalidade estimada em 59.000 óbitos

por ano. Anualmente são estimados cerca de 50.000 a 90.000

novos casos de LV no Mundo, sendo 90% destes concentrados

em sete países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão

do Sul e Sudão (WHO, 2017). No Brasil, atinge 22 estados das

cinco regiões, sendo que a maioria dos casos estão

concentrados na região Nordeste. O objetivo do trabalho foi

descrever o perfil dos casos e óbitos de leishmaniose visceral no

Brasil, no período de 2014 a 2016, por faixa etária, sexo e

região.

INTRODUÇÃO

Observou-se que houve redução no número de casos de LV na região

Nordeste e aumento de casos em outras regiões durante o período analisado.

Esta expansão para outras regiões, bem como a urbanização da infeção

decorrem de alterações ambientais provocadas pela ação humana e pela

rápida e intensa migração de populações rurais para periferias urbanas, sem

contar com condições adequadas de moradia e infraestrutura sanitária. Outro

fator relevante é a adaptação do vetor ao ambiente domiciliar e às novas

regiões do país (SALOMÓN et al., 2015; SOUZA et al., 2017). Alguns fatores

vem sendo relacionados com a ocorrência dos óbitos por LV. Segundo De

Araujo et al., (2012) além da falta de tratamento oportuno, outros fatores já

foram descritos como associados ao óbito por LV no Brasil, são eles: status

nutricional, faixa etária, presença de sinais e sintomas indicando mau

prognóstico, infecções secundárias, bem como coinfecção com outras doenças

imunossupressoras, como o HIV/AIDS. Por ser uma doença amplamente

distribuída, ocorrendo na maioria das capitais brasileiras, fica clara a

necessidade de avaliação das estratégias de controle, bem como estudos que

elucidem os fatores de risco para ocorrência de casos e óbitos considerando

principalmente as variáveis relacionadas ao sexo.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

No período, foram registrados 797 óbitos por LV. A média de óbitos, por ano, foi

de 265,6, com desvio-padrão de 7,37, demonstrando pouca variação entre os

anos, o que pode sugerir dificuldade na assistência prestada ao paciente com

LV. A região Nordeste concentrou 58,3% dos óbitos no período, seguida pelas

regiões Sudeste (24%), Norte (9,5%), Centro Oeste (7%) e Sul (1%). Em relação

ao sexo, tem-se que 67,5% dos óbitos ocorreu no sexo masculino. Considerando

a faixa etária, 28% ocorreu entre 40 e 59 anos, seguido pelos menores de 10

anos (25%), e por 20 a 39 anos, com 20,5%. Nos menores de 10 anos, o perfil

dos óbitos é maior no sexo feminino, no entanto, há inversão desse perfil após

essa idade.
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CASOS DE LEISHMANIOSE 

VISCERAL

NO BRASIL ENTRE 2014 e 2016

Observou-se maior número de casos na região Nordeste nos 3

anos. Os estados com maior número de casos são o Ceará e o

Maranhão, tendo este último 1.601 casos confirmados (14,09%).

Na região Nordeste, ocorreu decréscimo de 24,53% dos casos

de 2014 para 2016. Em 2014, registrou-se o primeiro caso

humano de LV no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu; e a

expansão da doença no estado do Rio Grande do Sul com o

aparecimento do primeiro caso canino na capital, Porto Alegre,

município distante daqueles com casos no estado. A maior

incidência dos casos brasileiros ocorreu em homens (65,43%).

Com relação à faixa etária observa-se dois picos, um na faixa de

20 a 59 anos e outro em menores de 10 anos. Considerando o

sexo e faixa etária, observa-se que nos menores de 10 anos

não houve diferença significativa no número de casos entre os

sexos.
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