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A Leishmaniose visceral (LV)é uma doença infecciosa, crônica e sistêmica; 
causada por protozoários flagelados das subespécies do complexo Leishmania 
donovani transmitida por mosquitos flebotomíneos. Dada a sua incidência e alta 
letalidade, principalmente em indivíduos não tratados e crianças desnutridas, e 
também considerada emergente em indivíduos portadores da infecção pelo vírus 
da imunodeficiência adquirida (HIV) atualmente, encontra-se entre as seis 
endemias consideradas prioritárias no mundo. Este estudo objetiva analisar os 
casos de LV diagnosticados nos dois serviços de referência do estado de 
Sergipe. Trata-se de um estudo descritivo, cujos dados foram obtidos do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação estadual dos casos notificados no 
Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e Hospital Universitário (HU) nos anos 
de 2007 a 2015. Dos 589 casos de LV notificados em Sergipe, 479 (81,3%) foram 
atendidos nas duas unidades estudadas, o HUSE (56,2%) e o HU (25,1%). O 
sexo masculino predominou em ambas as unidades (69,9%), e a faixa etária de 
1 a 4 anos (25,9%), sendo a média de idade dos casos no HUSE de 20,4 e no 
HU de 23,9. A maioria dos casos eram autóctones (92,3%) e de zona urbana 
(64,5%). A confirmação laboratorial ocorreu em 93,9% dos casos, os demais 
foram confirmados clinicamente. Os sinais e sintomas mais encontrados foram 
febre (98,3%), esplenomegalia (96%), hepatomegalia (88,1%), fraqueza 
(83,3%), palidez (80,3%) e emagrecimento (78,5%).  Em algumas características 
houve diferença significativa entre as duas unidades, como a presença de 
icterícia e edema foi significativamente maior nos casos internados o HUSE 
(p<0,01). A co-infecção com HIV foi diagnosticada em 3,8% dos casos. A cura 
ocorreu em 82,9% dos casos, com uma letalidade de 11%. As unidades de saúde 
são responsáveis por quase a totalidade do atendimento aos casos de LV em 
Sergipe, destacando-se a alta letalidade e a grande taxa de urbanização dos 
casos, fenômeno que tem ocorrido nas antigas e novas áreas de transmissão. 
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