
A Leishmaniose Visceral no Estado de Pernambuco, de 2007 a 
2013. 

 
 

Grasyelle R. V. B de Lima1; Ialla A. T do Nascimento2; Ayla M. A. S Gomes2,3; 
Marina E. V Silva4; Sabrina N Vasconcelos5; Ytallo M. O da Silva6. 

 
1
Associação Caruaruense de Ensino Superior – ASCES, discente do curso de Biomedicina. 
Faculdade ASCES, Av. Portugal, 584, Bairro Universitário – Caruaru – PE – Brasil. Email: 

grasyelle_lima@hotmail.com. 
2
Associação Caruaruense de Ensino Superior – ASCES, discente do 

curso de Biomedicina. Faculdade ASCES, Av. Portugal, 584, Bairro Universitário – Caruaru – PE – 
Brasil. 

3
Programa de Pós-Graduação de Medicina Tropical. Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), 50670-901 Recife, PE, Brasil. 

 
 
A Leishmaniose Visceral Americana ou Calazar é uma doença crônica 
generalizada, causada por protozoários intracelulares da 
espécie Leishmaniainfantum (chagasi). Caracteriza-se por febre, emagrecimento, 
debilidade progressiva, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatia, anemia, 
leucopenia, podendo evoluir para óbito caso não seja corretamente tratado. É 
uma endemia que apresenta ampla distribuição, tanto no velho mundo como 
nas Américas. Inicialmente sua ocorrência era predominantemente rural, 
atualmente a doença é registrada em centros urbanos de médio e grande porte, 
em área domiciliar ou peridomiciliar. A sua ocorrência está 
relacionada à existência de múltiplos fatores: agente etiológico, vetor, 
reservatório, homem susceptível e fatores ambientais. Constitui-se um crescente 
problema de saúde pública no país e principalmente na região nordeste. Segundo 
fontes essa infecção encontra-se em expansão neste Estado. O objetivo do 
trabalho foi identificar a frequência e distribuição dos casos confirmados da 
doença em Pernambuco durante o período de 2007 a 2013, utilizando dados 
secundários do banco do SINAN no DATASUS/Ministério da Saúde, analisando 
as informações destas fontes de pesquisa, dos casos confirmados nesse período 
considerando como sujeitos do estudo os residentes em Pernambuco. Foi 
realizada uma análise descritiva do período do estudo, registrando um total de 
539 casos confirmados de Leishmaniose Visceral Humana, afetando 
principalmente crianças de 0 a 04 anos e na maioria do sexo masculino, 
distribuídos nos185 municípios (100% do total de municípios do estado). Segundo 
a fonte, demonstra-se em urbanização e em expansão no Estado de 
Pernambuco. 
 
Palavra chave: Leishmaniose Visceral, Leishmaniainfantum, epidemiologia. 
 
 
 
 

 

mailto:grasyelle_lima@hotmail.com

