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A Região Nordeste é responsável pelos maiores índices de notificação de casos 
de Leishmaniose Visceral (LV) e a Bahia é o quinto estado com maior número de 
casos. O objetivo do estudo foi descrever o perfil epidemiológico e a distribuição 
espaço-temporal dos casos humanos de LV notificados no município de Juazeiro-
BA no período de 2007 a 2013. Os dados referentes ao número absoluto e 
epidemiológicos dos casos humanos foram obtidos do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) e os dados referentes ao município e sua 
população no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os 
coeficientes de incidência foram calculados por 100.000 habitantes. A distribuição 
espacial foi analisada por meio do método de estimação de densidade de Kernel. 
Foram confirmados 100 casos de LV em Juazeiro, dos quais 77 residiam no 
município e os demais em áreas circunvizinhas. Em análise à zona de residência, 
constatou-se o predomínio da urbana, com 87% (67/77). No período estudado foi 
calculada uma média de 11 casos por ano, com a maioria desses casos (n= 21; 
27,2%) ocorridos no ano de 2009. A maior parte dos casos ocorreu em pacientes 
entre um a quatro anos de idade, representando 31,1% (24/77). 
Aproximadamente 66,2% (51/77) dos pacientes eram do sexo masculino e 33,8% 
(26/77) do sexo feminino. No que se refere à evolução dos casos, 64 (83,1%) 
evoluíram para a cura clínica, ocorrendo cinco (6,4%) óbitos por LV durante o 
período de estudo. O critério de confirmação mais empregado foi o laboratorial 
(62/77- 80,5%). Dentre estes, executou-se o diagnóstico imunológico em 85,7% 
(66/77) das notificações e o diagnóstico parasitológico em 6,4% (5/77). Quando 
efetivados, foram positivos em 80,3% (53/66) e 40% (2/5), respectivamente. O 
interpolador de densidade Kernel com o raio de 500 metros sobre os casos 
positivos identificou três aglomerados, indicando serem estas as áreas prioritárias 
para aplicação das medidas de vigilância e controle para este agravo. 
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