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RESUMO

Introdução:  A  leishmaniose  víscera  humana  (LVH)  é  uma  zoonose  de
transmissão  vetorial,  evolução  crônica  e  de  elevada  letalidade  que  se
apresenta  em  franca  expansão  no  território  brasileiro.  Diante  disso,  este
trabalho  tem  por  objetivo  conhecer  o  perfil  epidemiológico  e  temporal  da
leishmaniose visceral no estado do Piauí. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional descritivo retrospectivo, analisando o perfil  epidemiológico dos
casos de notificados de leishmaniose visceral no estado do Piauí, no período
de 2010 a 2018, por meio de informações contidas no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN).Resultado e Discussão: Observou-se uma
variação  da  notificação  por  LVH,  predomínio  no  sexo  masculino  67,6%
(n=1296), co-infecção HIV em 12,1% (n=232),o  critério de confirmação foi  o
laboratorial  87,7%  (n=1681),  sendo  o  diagnostico  laboratorial  positivo   em
53,1% (n=1018) e  o diagnóstico  imunofluorescência indireta apenas 17,4%
(335).  Por  fim,  a  evolução  clínica  prevalente  foi  a  cura  50,2%
(n=962).Conclusão:  Dada  sua  relevância  e  taxa  de  mortalidade  elevada,
conclui-se que uma abordagem diagnóstica efetiva e os tratamentos específico
e suportes adequados devem ser oferecidos aos pacientes com leishmaniose
visceral.

Palavras-chave  – Perfil  de Saúde;  Epidemiologia;  Incidência;  Vigilância em
saúde.
______________________________________________________________

ABSTRACT

Introduction:  Human  viscera  leishmaniasis  (LVH)  is  a  vector-transmitted
zoonosis,  chronic  evolution  and  high  lethality  that  is  expanding  rapidly  in
Brazilian territory. Therefore, this study aims to understand the epidemiological
and  temporal  profile  of  visceral  leishmaniasis  in  the  state  of  Piauí.
Methodology: This is a retrospective descriptive observational study, analyzing
the epidemiological  profile of  cases of  visceral  leishmaniasis  reported in  the
state  of  Piauí,  from  2010  to  2018,  through  information  contained  in  the
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Notifiable  Diseases  Information  System  (SINAN). Result  and  Discussion:
There was a variation in notification by LVH, predominance in males (67.6%,
1296),  HIV  co-infection  in  12.1%  (n  =  232),  the  confirmation  criterion  was
laboratory (87.7%; n = 1681), the laboratory diagnosis being positive in 53.1%
(n = 1018) and the indirect immunofluorescence diagnosis only 17.4% (n=335).
Finally, the prevalent clinical evolution was cure 50.2% (n=962). Conclusion:
Given its relevance and high mortality  rate,  it  is  concluded that an effective
diagnostic approach and specific treatments and appropriate supports should
be offered to patients with visceral leishmaniasis.

Keywords - Health Profile; Epidemiology; Incidence, health surveillance.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

As leishmanioses são enfermidades tropicais ocasionadas por protozoários do
gênero Leishmania e disseminadas por mosquitos da família dos flebotomíneos
(MARTINS et al., 2018). E em suas diferentes formas clínicas continua como
uma das doenças mais negligenciadas (FARIAS et al.,2019). Atingem mais de
350  milhões  de  pessoas  que  vivem em áreas  de  risco  distribuídas  em 88
países (MARTINS et  al.,2018). O Brasil  é  um dos cinco países que detém
90,0% dos casos de leishmaniose. Uma das formas clínicas é a leishmaniose
visceral humana (LVH), doença infecciosa grave mais comum em populações
menos favorecidas socioeconomicamente (FARIAS et al.,2019).
No Brasil, a doença é endêmica nas áreas rurais. Porém, atualmente, observa-
se  que  a  doença  tem  apresentado  uma  expansão  para  áreas  urbanas
(CAVALCANTE; VALE,2014). Sua atual distribuição abrange principalmente a
região Nordeste, com o registro de casos em grandes centros urbanos, como
Belo  Horizonte,  Fortaleza,  Teresina,  Campo  Grande.  Em  virtude  das
características epidemiológicas e do conhecimento ainda insuficiente sobre os
vários elementos que compõem a cadeia de transmissão da LV, o controle está
centrado no diagnóstico e tratamento precoce de casos humanos, vigilância,
monitoramento  e  controle  de  reservatórios  e  vetores  (MATOS  et  al.,2006).
Sendo  um  desafio  tanto  para  os  profissionais  da  saúde  quanto  para  as
autoridades  competentes  (MARTINS  et  al.,2018).  Desse  modo,  o  presente
trabalho  tem o  objetivo  de  conhecer  o  perfil  epidemiológico  e  temporal  da
leishmaniose visceral no estado do Piauí, Brasil, no período de 2010 a 2018.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  quantitativo  e  de  base  populacional,
utilizando-se  dados  secundários,  no  qual  foi  realizada  uma  pesquisa
epidemiológica dos casos por  leishmaniose visceral  notificados no estado do
Piauí, entre os anos de 2010 a 2018. Os dados foram coletados no site do
DataSUS,  a  partir  do  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação
(SINAN). As informações estão na seção de informação de saúde (TABNET),
na  opção  epidemiologia  e  morbidades.  As  variáveis  estudadas  foram  às
seguintes:  Ano,  Primeiros  Sintoma(s),  gênero,  co-infecção  HIV,  diagnóstico
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parasitário, diagnóstico por imunofluorescência,  evolução clínica e critério de
confirmação.  Os  dados foram expostos  em tabelas  e  gráficos  e  calculados
através  de  frequências  absolutas  e  percentuais,  sendo  processados  nos
programas  Microsoft  Office  e  Microsoft  Excel  2019  e  Tab  para  Windows
(TabWin) versão 4.14.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1- Notificações por leishmaniose visceral segundo Ano 1° Sintoma (s),
no período de 2010-2018, no estado do Piauí-Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINANNet.
Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

Na figura 1, observa-se uma variação da notificação por LVH, a maior infecção
ocorre  em  função  de  vulnerabilidades  da  população,  como  precária
infraestrutura sanitária, criação de animais que atuam como reservatórios do
parasita,  condições  climáticas  favoráveis  à  proliferação  do  vetor,  cobertura
vegetal,  crescimento  desordenado  de  áreas  urbanas  e  negligência  dos
primeiros  sintomas  da  doença  (MARTINS  et  al.,2018).  Enquanto  que  para
(FARIAS  et  al.,2019).  Isso  justifica  pela  carência  de  recursos  humanos
capacitados,  como  a  não  realização  pelos  municípios  das  medidas  de
prevenção e controle da leishmaniose visceral preconizadas pelo Ministério da
Saúde no Brasil (FARIAS et al.,2019).

Tabela 1: Notificações por  leishmaniose visceral segundo o critério clinico e
epidemiológico no período de 2010-2018, no estado do Piauí-Brasil.

Variáveis N %
Gênero

Masculino 1296 67,6
Feminino 621 23,4

Critério de confirmação
Laboratorial 1681 87,7

Clínico-Epidemiológico 236 12,3
Co-infecção HIV

Ign/Branco 230 12,00
Sim 232 12,1
Não 1455 75,9

Diag. Parasitário
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Ign./Branco 7 0,36
Positivo 1018 53,1
Negativo 379 19,7

Não realizado 513 26,7
Diag. imun. IFI.

Ign./ Branco 7 0,36
Positivo 335 17,4
Negativo 138 7,2

Não realizado 1437 74,2

Legenda: Diag. imun. IFI.-Diagnóstico imunofluorescência
Fonte: Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN Net.
Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

O predomínio da doença no sexo masculino nesse estudo de 67,6%(n=1296)
se justifica pela presença destes em áreas que oferecem maior risco em função
de desempenharem atividades ocupacionais e comportamentais mais próximas
à fonte de infecção(FARIAS et al.,2019). E uma vez que a AIDS é a principal
causa de imunodeficiência no mundo, a infecção por HIV aumenta seriamente
os riscos decorrentes da coinfecção por LV, sendo observada uma incidência
em 12,1% dos indivíduos nesse estudo, (CAVALCANTE; VALE,2014). Desse
modo, os pacientes com HIV/AIDS que vivem em áreas endêmicas de LVH
apresentam maior risco de manifestá-la e que a coinfecção LVH-HIV acelera o
curso  clínico  da  infecção  por  HIV,  configurando-se  em importante  infecção
oportunista (FARIAS et al.,2019).
O exame parasitológico direto foi realizado foi utilizado em 53,1% dos casos
associado e o imunológico (RIFI) 17,4% e 87,7% foi confirmado pelo critério
laboratorial.  Em relação  ao critério  de  confirmação,  resultados  semelhantes
foram  obtidos  por  Duarte  (2010),  em  que  o  diagnóstico  foi  confirmado
laboratorialmente  em 96% dos casos.  Os  métodos  diagnósticos  podem ser
diretos ou indiretos. O direto inclui a identificação de amastigotas no aspirado
de medula óssea, baço, fígado ou linfonodo, por meio do isolamento em cultura
e areação em cadeia da polimerase. O indireto cita-se a sorologia (ELISA ou
IFI) e teste imunocromatográfico, A sorologia (ELISA ou IFI) indica contato com
leishmania, atual ou passado (AGUIAR; RODRIGUIS,2017).

Figura  02-Notificação  de  casos  confirmados  por  leishmaniose  visceral  na
evolução clinica  dos pacientes  (s)  no  período de 2010-2018,  no  estado do
Piauí- Brasil.
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN Net.
Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

O  aumento  observado  na  letalidade  de  6,25%  da  LVH  é  um  indicador
preocupante decorrente do diagnóstico tardio, falha terapêutica, abandono do
tratamento e comorbidades (BRASIL,2018). E ainda associada a consequência
de complicações causadas pelas formas graves,  uso inadequado ou efeitos
adversos  aos  medicamentos  utilizados  no  tratamento  especifico  da  doença
(OPAS, 2018). 

CONCLUSÕES

A LV é uma doença grave, muitas vezes negligenciada e que requer atenção
especial por parte das autoridades de saúde pública. É necessário um controle
mais efetivo da doença no Piauí, visando identificar precocemente os casos e
diminuir a transmissão, através do controle dos reservatórios e dos vetores, a
fim de reduzir a morbimortalidade relacionada a doença.
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