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A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave, de difícil controle. Nas
Américas, destaca-se o Brasil com a maior prevalência e registros em todas suas
regiões. O Nordeste (NE) é uma das mais endêmicas. Objetivou - se analisar e
descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de LV extraídos do
DATASUS entre 2007 a 2013, por meio de estudo descritivo, analítico e
retrospectivo em residentes no NE do Brasil. Os dados foram processados com
Microsoft Excel e Bioestat, utilizando estatística descritiva e/ou correlação de
Pearson, e significância com p<0,05. O nível de escolaridade não se aplicou em
44,8% (5880/13133) dos casos, pois 49,7% (6521/13133) tinham entre 0 a 9
anos. Pessoas pardas, 75,6% (9929/13133) e do sexo masculino, 63,4%
(8331/13133) foram a maioria dos casos. O principal tipo de entrada foi de casos
novos, com 89,4% (11737/13133) e a recidiva ocorreu em apenas 3,4%
(453/13133). A maioria dos casos foi confirmada por critério laboratorial, 82,5%
(10832/13133) e 17,5% (2295/13133) por clínico epidemiológico. Mesmo com a
seriedade da doença, 67,1% (8809/13133) dos casos da região NE evoluíram
para cura. As menores taxas de letalidade foram registradas nos estados
Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia e Rio grande do Norte, respectivamente, 4,9%
(167/3437), 5,5% (214/3859), 6,4% (96/1503) e 5,3% (120/2282) e 4,5% (29/644).
Por outro lado, as maiores ocorreram na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe, respectivamente, 7,9% (19/242), 7,8% (42/539), 7,7% (17/222) e 7,9%
(32/405).  Paraíba destacou-se pelos 18,2% (52/242) de casos confirmados com
coinfecção por HIV, havendo correlação positiva entre óbitos por LV e coinfecção
por HIV p=0,001. A maior casuística da região NE teve correlação positiva com a
taxa de cura, p < 0,0001, supondo-se que o risco inicial determinado pelo maior
número de casos, também apresentou a maior possibilidade de cura,
provavelmente por maior estrutura e experiência e das equipes de saúde na
condução do agravo.
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