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A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada pelo protozoário do gênero 
Leishmania, da espécie L. chagasi.  É uma doença sistêmica, caracterizada por 
febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras 
manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos 
casos. Considerada uma doença rural que tem se urbanizado nos últimos anos. A 
região Nordeste apresenta 51,9% dos casos do Brasil. Baseado nisso passamos a 
nos questionar: Como encontra-se a leishmaniose visceral em Fortaleza? Quem 
vem sendo acometido por essa doença? Qual a faixa etária mais acometida? Quais 
os meses de maiores registros? Para responder estes questionamentos 
objetivamos descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de 
leishmaniose em Fortaleza no período de 2010 a 2015. Trata-se de um estudo 
descritivo, de abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi realizada junto a 
Célula de Vigilância Epidemiológica (CEVEPI) no período de abril de 2016. Tivemos 
como fonte de dados o sistema de tabulação (TABWIN) do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN). Análise dos dados ocorreu através do sistema 
STARTA. Entre os anos de 2010 a 2015 foram confirmados 1148 casos de 
leishmaniose visceral destes 69,8% (801) ocorreram no sexo masculino, sendo que 
a faixa etária de maior prevalência foram a de 35 a 49 anos e 20 a 34 anos com 
24,4% (280) e 21,8% (250), respectivamente. Os anos de maior incidência foram 
os de 2010 e 2011 com 23,7% (272) e 2012 com 14,2% (163). Quanto à distribuição 
dos casos por mês detectou-se maiores incidências nos meses de março, setembro 
e junho, com 9,7% (11), 9,2% (106) e 9,1% (104), respectivamente. A doença 
apresenta 93,7% (1.076), de seus casos confirmados clinico-laboratorial e com 
evolução de 73,5% (865) de cura e 8,1% (93) de óbitos. Os altos índices registrados 
no município de Fortaleza, com média de incidência de 8 a 100 mil, mostra que a 
LV, constitui um importante problema de saúde pública, portanto devem-se 
estabelecer medidas eficazes de controle dos reservatórios e do inseto vetor. A alta 
incidência na população produtiva reforça a necessidade da realização de 
educação em saúde, objetivando diminuir a letalidade das doenças e o 
absenteísmo.   
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