
 

 

 

Características epidemiológicas e soropositividade para 
Leishmanioses Humanas no Estado de Pernambuco no ano 2015. 

 
 

Marco A. Dowsley1; Lucileide B. de Oliveira1; Suely C. Santos1; Genésia 
Alves1; Bruna P. Santos1; Thacianna B. da Costa1; Elcia M. C. Cauás1. 

 
1
Unidade de Imunologia, Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral 

(Lacen/PE) – Av.João Fernandes Vieira, S/N – Soledade - CEP. 50050-210 - Recife/PE, Secretaria 
de Saúde de Pernambuco. 

 

 
 
As Leishmanioses Humanas (Visceral e Tegumentar) são protozooses endêmicas 
de regiões tropicais e subtropicais. A forma visceral é a mais severa, 
caracterizada por complicações sistêmicas e alto potencial de letalidade. Este 
estudo teve como objetivo determinar a soropositividade para Leishmanioses 
Humanas (LH) em amostras recebidas pelo LACEN-PE das mesorregiões do 
Estado de Pernambuco, no período de janeiro a dezembro de 2015. O diagnóstico 
sorológico das LH foi realizado pela metodologia de Reação de 
Imunofluorescência Indireta (RIFI). A partir das informações dos livros de registros 
da Unidade de Imunologia/LACEN-PE, a análise da soropositividade foi realizada 
de acordo com as variáveis: mesorregião, sexo e faixa etária. No período 
analisado ocorreram 138 amostras com a RIFI reagente, sendo 90,6% referentes 
à Leishmaniose Visceral (LVH). Dentre as mesorregiões, a maior porcentagem de 
amostras reagentes foi encontrada no Sertão (45,7%) seguida pela mesorregião 
do São Francisco (30,4%), pela Metropolitana do Recife (18,1%) e pelo Agreste 
(5,8%). A Zona da Mata pernambucana não apresentou casos de amostras 
reagentes. Na distribuição por sexo da soropositividade para LH, 70,8% foi 
correspondente ao sexo masculino e 29,2% ao sexo feminino. Em relação a faixa 
etária, a distribuição das amostras reagentes foi: menores de 1 ano (3%), 1 – 4 
anos (22,5%), 5 – 9 anos (13,2%), 10 – 19 anos (9,3%), 20 – 39 anos (24,8%), 40 
– 59 anos (16,3%) e 60 anos ou mais (10,9%). Considerando as características 
epidemiológicas de cada mesorregião do Estado de Pernambuco, o diagnóstico 
precoce da LH é importante para o início do tratamento, sobretudo nos casos de 
LVH, cuja taxa de letalidade ainda é elevada, principalmente em crianças 
menores de 10 anos e idosos. 
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