
Óbitos por leishmaniose tegumentar no Brasil, 2007 a 2012 
  

Carolina S. A. Souza 1, Verônica Faria 2, Líndicy L. Alves 3, Eliane M. 
Teixeira 4, Mariana J. Pedras 5, Taynãna C.Simões 6, Ana Rabello 7, Gláucia F. 

Cota 8  

 
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2Apoio Técnico, 3Mestranda 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 4Pesquisadora bolsista, 5Tecnologista, 
6Pesquisadores. Grupo de Pesquisas Clínicas e Políticas Públicas em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, Centro de Pesquisa René Rachou-Fiocruz/Minas, Av. Augusto de Lima, nº 1715, 

sala 237, 30190-002, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 

O Brasil figura entre os dez países responsáveis por 75% dos casos de 
leishmaniose tegumentar (LT) no mundo, doença negligenciada com 
morbidade expressiva e taxa de letalidade esperada próxima de zero. O 
objetivo deste trabalho foi analisar os óbitos relacionados a LT no Brasil nos 
últimos anos. Realizou-se análise dos dados individuais do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação no período de 2007 a 2012. Foram 
notificados 139.254 casos, dos quais 107 evoluíram para o óbito, o que 
representa taxa de mortalidade de 0,009 óbitos/100 mil habitantes e de 
letalidade de 0,077%. Entre os pacientes falecidos por LT, a média de idade 
registrada foi de 65 anos, sendo 63,6% deles do sexo masculino. Quanto ao 
diagnóstico para LT, 79% dos casos foram definidos por critério clínico-
laboratorial e 21% por critério clínico-epidemiológico, sendo a taxa de 
mortalidade para o primeiro 3,86 vezes a taxa do segundo. A taxa de 
mortalidade entre homens foi 1,81 vezes a taxa das mulheres, enquanto a taxa 
de letalidade entre mulheres foi 1,49 vezes a taxa entre homens. Cinquenta e 
oito por cento dos casos foram registrados como forma cutânea e 42%, como 
forma mucosa, esta última relacionada a uma letalidade que é 11,35 vezes 
àquela da forma clínica cutânea. O tempo médio entre início do tratamento e o 
óbito foi de 22 dias e a mediana de 36 dias. Entre os óbitos, 89% foram casos 
classificados como novos, entretanto a taxa de letalidade para os casos de 
recidivas foi 2,35 vezes a taxa observada para os casos novos. As taxas de 
mortalidade e letalidade estiveram estáveis no período compreendido entre 
2007 e 2012, mas apresentaram variação entre as regiões brasileiras e 
estados. A mortalidade por LT no Brasil é significativa e varia em subgrupos 
populacionais. Considerando a evolução natural não letal da doença, estes 
dados representam um alerta e evidenciam a necessidade de investigação.    
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