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A Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como calazar, esplenomegalia 
tropical e febre dundun, é causada por um protozoário da espécie Leishmania 
chagasi. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor. O cão é 
a fonte de infecção mais comum para o vetor, podendo desenvolver sintomas da 
doença (emagrecimento, queda de pelos, crescimento e deformação das unhas, 
paralisia de membros posteriores, etc). É uma zoonose de evolução crônica, com 
acometimento sistêmico que se não tratada, pode levar ao óbito de até 90% dos 
casos. No humano, o diagnóstico clínico deve ser suspeitado na presença de 
febre e esplenomegalia associado ou não à hepatomegalia. As complicações 
infecciosas e as hemorragias são associadas à morte. Apesar de grave, tem 
tratamento para os humanos. O objetivo do trabalho foi avaliar a mortalidade e a 
porcentagem de casos confirmados laboratorialmente de leishmaniose em 
Sergipe, através de um estudo observacional dos dados da Sala de Apoio à 
Gestão Estratégica (SAGE), entre 2001 e 2014. Podemos observar que o Brasil 
registrou nesse período, 3091 óbitos por LV, sendo 60 (1,94%) desses óbitos em 
Sergipe. Em relação à confirmação laboratorial do diagnóstico, tanto a nível de 
Brasil quanto de Sergipe, não houve casos confirmados laboratorialmente entre 
2001 e 2006. A partir de 2007, os casos de LV apresentam esses registros. No 
Brasil a maior porcentagem de diagnostico ocorreu em 2009, com 89,22% dos 
casos e a menor em 2007, com 84,44%. Em Sergipe, essa porcentagem foi um 
pouco maior, sendo de 95,99% em 2010 e a menor de 83,87% em 2007. A 
carência de casos confirmados entre 2001 e 2006 pode refletir a falta de 
obrigatoriedade de notificações até esse momento. A partir da Portaria n° 5 de 
2006, a notificação passou a ser obrigatória. Mesmo assim, esses números 
podem estar subnotificados. Apesar disso, fica claro que a LV precisa ser 
diagnosticada e tratada precocemente, já que seu potencial letal sem tratamento 
pode chegar a 90% dos casos. 
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