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As parasitoses são doenças causadas por seres dos filos Protozoa, 
Platyhelminthes, Nematoda, Acantocephala e Arthropoda capazes de produzir 
patologias isoladas ou surtos epidêmicos, sendo um problema de saúde pública. 
No Brasil, como em qualquer país em desenvolvimento, as parasitoses são 
prevalentes; e acontecem mais frequentemente em regiões com condições 
socioeconômicas vulneráveis, como no norte e nordeste brasileiro. O estudo 
objetivou analisar a ocorrência de doenças parasitárias em um hospital público 
referência em patologias infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 
2015. Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo, a partir da análise dos 
dados casos confirmados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital. 
Foram notificados 100 (100%) casos de doenças parasitárias dos quais: 49 (49%) 
de leishmaniose visceral destes, 7 (14,28%) casos com manifestação de calazar 
em pacientes imunocomprometidos, em decorrência do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV). Houve 49 (49%) casos de leishmaniose tegumentar americana e 2 
(2%) casos de malária. Em relação à letalidade por patologia, ocorreram 3 (7,1 %) 
óbitos por calazar e 3 (42,9 %) por calazar associado ao HIV. Os casos de 
leishmaniose e malária revelam que medidas de controle sanitário devem ser 
adotadas para evitar a reprodução de mosquitos; além disso, em ambas as 
parasitoses a principal prevenção é a proteção mecânica ou química contra as 
picadas dos insetos, fazendo uso de roupas que cubram a maior parte do corpo ou 
com uso de repelentes, especialmente nos horários de maior atividade dos vetores. 
Convém destacar ainda que os animais domésticos são reservatórios naturais do 
parasita da leishmaniose, dificultando o controle da zoonose. Sendo assim, ambas 

parasitoses demonstram a necessidade de implementar medidas públicas que 
visem a ampliação de educação em saúde como forma de controlar a proliferação 
de vetores e o cuidado com os animais, como forma de prevenir morbidade por 
parasitas. 
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