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RESUMO: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária causada por 

protozoários do gênero Leishmania, que afetam células do sistema fagocítico 

mononuclear de seus hospedeiros. É uma infecção que pode afetar tanto animais 

quanto o homem, sendo o cão o principal reservatório doméstico. Este estudo 

objetivou retratar os casos de LV notificados no Brasil, entre 2014 e 2018, delineando 

um perfil epidemiológico de acordo com as informações disponíveis na plataforma do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No período avaliado, 

foram notificados 19.053 casos de LV no Brasil, com o ano de 2017 apresentando a 

maior porção de registros (23,39%). A região nordeste demonstrou a maior ocorrência 

de notificações (56,7%). Apesar de uma quantidade significativa de diagnóstico 

parasitológico ou imunológico ter sido realizada, houve um predomínio de testes não 

realizados, representando, respectivamente, 62,46% e 58,98% dos casos. A faixa 

etária mais acometida correspondeu a crianças entre 1 e 9 anos (32%). Na distribuição 

de casos por gênero, o sexo masculino demonstrou maior proporção em todas as 

regiões estudadas (65,71%). Em relação à evolução clínica dos indivíduos, a grande 

maioria culminou em cura (69%), com apenas uma pequena parcela destes resultando 

em óbito (7,54%). Conclui-se que o perfil elaborado apresentou semelhança entre os 

estudos já existentes na literatura. O número de casos permanece alto, demonstrando 

a necessidade da implementação de medidas estratégicas preventivas, visando a 

redução dos casos e o controle da doença. 
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ABSTRACT: Visceral Leishmaniasis (VL) is a parasitic disease caused by protozoa of 

the genus Leishmania, which affect cells in the mononuclear phagocytic system of their 

hosts. It is an infection that can affect both animals and man, with the dog being the 

main domestic reservoir. This study aimed to portray the cases of VL reported in Brazil, 

between 2014 and 2018, outlining an epidemiological profile according to the 

information available on the platform of the Notifiable Diseases Information System 

(SINAN). During the period evaluated, 19,053 cases of VL were reported in Brazil, with 

the year of 2017 presenting the largest portion of records (23.39%). The northeast 

region showed the highest occurrence of notifications (56.7%). Although a significant 

amount of parasitological or immunological diagnosis was performed, there was a 

predominance of tests not performed, representing, respectively, 62.46% and 58.98% 

of the cases. The most affected age group corresponded to children between 1 and 9 

years old (32%). In the distribution of cases by gender, males showed a higher 

proportion in all regions studied (65.71%). Regarding the clinical evolution of 

individuals, the vast majority culminated in cure (69%), with only a small portion of 

these resulting in death (7.54%). It is concluded that the profile presented 

demonstrated similarity to the studies existing in the literature. The number of cases 

remains high, demonstrating the need to implement strategic preventive measures, 

aiming at reducing cases and controlling the disease. 

Keywords: Brazil, Health Profile, Visceral Leishmaniasis. 

 

RESUMEN: La Leishmaniasis Visceral (LV) es una enfermedad parasitaria causada 

por protozoos del género Leishmania, que afectan a las células del sistema fagocítico 

mononuclear de sus huéspedes. Es una infección que puede afectar tanto a los 

animales como al hombre, siendo el perro el principal reservorio doméstico. Este 

estudio tuvo como objetivo retratar los casos de LV reportados en Brasil, entre 2014 y 

2018, describiendo un perfil epidemiológico de acuerdo con la información disponible 

en la plataforma del Sistema de Información de Enfermedades Notificables (SINAN). 

Durante el período evaluado, se notificaron 19.053 casos de LV en Brasil, y el año 

2017 presentó la mayor parte de los registros (23,39%). La región noreste mostró la 

mayor ocurrencia de notificaciones (56.7%). Aunque se realizó una cantidad 

significativa de diagnóstico parasitológico o inmunológico, hubo un predominio de las 

pruebas no realizadas, que representan, respectivamente, el 62,46% y el 58,98% de 

los casos. El grupo de edad más afectado correspondió a niños entre 1 y 9 años (32%). 
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En la distribución de casos por género, los hombres mostraron una mayor proporción 

en todas las regiones estudiadas (65.71%). Con respecto a la evolución clínica de los 

individuos, la gran mayoría culminó en una cura (69%), y solo una pequeña parte de 

ellos resultó en la muerte (7,54%). Se concluye que el perfil elaborado presentó 

similitud entre los estudios existentes en la literatura. El número de casos sigue siendo 

alto, lo que demuestra la necesidad de implementar medidas preventivas estratégicas, 

con el objetivo de reducir los casos y controlar la enfermedad. 

Palabras clave: Brasil, Leishmaniasis Visceral, Perfil de Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose causada por protozoários 

denominados tripanossomatídeos do gênero Leishmania. Estes, que são 

heteroxênicos e intracelulares obrigatórios, afetam células do sistema fagocítico 

mononuclear de seus hospedeiros. É uma infecção que pode afetar tanto animais 

quanto o homem, sendo o cão o principal reservatório doméstico (BRASIL, 2014). 

A principal forma de contaminação do parasita para o homem e outros 

hospedeiros mamíferos é por meio da hematofagia da fêmea de flebotomíneos 

infectados, sobretudo da espécie Lutzomyia longipalpis, conhecido popularmente por 

“mosquito-palha”, que é o vetor fundamental da doença no Brasil. No ambiente 

urbano, o cão é considerado um importante hospedeiro e fonte de contágio para os 

vetores, tornando-se um dos alvos nos meios de controle da doença (SANTOS et al., 

2017). 

As principais manifestações clínicas, que podem ser discretas ou acentuadas, 

são caracterizadas por hepatomegalia, associada ou não à esplenomegalia, palidez 

cutâneo-mucosa, diarreia, perda de peso e febre de longa duração, dentre outros 

sintomas. Apresenta uma alta taxa de mortalidade em doentes não tratados, 

indivíduos infectados pelo vírus HIV e crianças desnutridas (COMIRAM et al., 2016). 

Logo, pode-se comprovar nos exames complementares em diferentes graus: 

anemia, trombocitopenia, leucopenia, hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia. A 

LV pode evoluir para óbito e, mesmo quando tratada, a enfermidade pode resultar em 

taxas de letalidade em torno de 10% a 20%. Outrossim, a morte é determinada por 

hemorragias e/ou infecções bacterianas (ORTIZ e ANVERSA, 2013). 
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A LV é a segunda parasitose mais incidente no mundo, seguida da malária, e 

é responsável por cerca de 200.000 a 400.000 infecções a cada ano. Globalmente, 

cerca de 90-95% das infecções por leishmaniose visceral compreendem-se entre a 

maioria dos países subsaarianos, asiáticos e latino-americanos (GODANA, MWALILI, 

ORWA, 2019). 

Entre os países que apresentam os maiores índices de casos de LV, estão 

Bangladesh, Índia, Nepal e Sudão. No ocidente, a forma mais severa da doença 

ocorre nas Américas Central e do Sul, com a maioria dos casos sendo notificados no 

Brasil, com a região de maior incidência localizada no nordeste do país, devido à 

ocorrência dos casos estar intimamente ligada às condições sanitárias precárias 

(CARDIM et al., 2016; ALVES e FONSCECA, 2018). 

A doença era considerada tradicionalmente de áreas rurais até meados dos 

anos 70, onde sua transmissão ocorria de forma doméstica e peri-doméstica. No 

entanto, com o passar dos anos, houve um crescimento significativo de casos nos 

grandes centros urbanos, o que gerou uma grande preocupação. Esse fato pode ser 

atribuído principalmente ao chamado êxodo rural, que estava em evidência naquela 

época, devido à revolução industrial (RODRIGUES et al., 2017). 

Entretanto, a enfermidade que antes era limitada às áreas rurais do nordeste, 

progrediu para outras regiões indenes, atingindo inclusive a periferia de grandes 

centros urbanos, resultando, diante disso, em um sério problema de saúde pública 

(COMIRAN et al., 2016). 

O diagnóstico da LV pode ser difícil quando esta ocorre em áreas com menor 

ocorrência, como também ser confundida com múltiplas doenças hematológicas pela 

semelhante sintomatologia apresentada (BAY et al., 2018). 

Após o tratamento, faz-se necessário que o paciente seja assistido, por um 

período de 12 meses, pela equipe de saúde que o atendeu. Se no término desse 

período o paciente não apresentar os sintomas novamente, ele é considerado curado 

clinicamente. Caso os sintomas reapareçam, o paciente é tratado por um período de 

tempo maior, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde 

(SOUSA et al., 2019). 

Diante da problemática abordada, o presente estudo objetivou retratar os casos 

de Leishmaniose Visceral notificados no Brasil, durante o período de 2014 a 2018, 
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traçando, assim, um perfil epidemiológico de acordo com as informações disponíveis 

na plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

METODOLOGIA 

A seguinte pesquisa trata-se de um estudo transversal retrospectivo, sendo 

realizado através da coleta de dados referente aos casos de Leishmaniose Visceral 

que foram notificados no Brasil durante o período de 2014 a 2018, através da 

plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados 

consultados são inteiramente de domínio público e estão disponibilizados na 

plataforma do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS). 

Além do número total de casos notificados por região, no Brasil, durante o 

período estipulado de cinco anos (2014 a 2018), foram coletados também outros 

dados, tais como: gêneros (masculino e feminino), faixa etária, diagnósticos 

(parasitológico e imunológico) e evolução da doença (cura e óbito). Os resultados 

coletados foram organizados em gráficos e tabelas utilizando-se do programa 

Microsoft Office Excel® 2016. 

Para o referencial teórico, por meio de busca avançada, foram acessadas as 

bases de dados do Capes Periódicos, Medline, Scielo e Pubmed, onde os termos 

delimitadores de pesquisa foram: “visceral leishmaniasis AND epidemiology” e  

“human visceral leishmaniasis”. Este processo envolveu atividades de busca, 

identificação e análise dos artigos selecionados. 

 

RESULTADOS 

De acordo com os resultados localizados na plataforma do SINAN, no período 

entre 2014 e 2018 foram notificados 19.053 casos de LV no Brasil, com uma média 

de 3.810,6 (± 391,94) casos registrados por ano. 

Embora a diferença entre o número de casos em cada ano não seja tão 

discrepante, 2017 foi o ano com o maior registro de casos do quinquênio, com 23,39% 

(4456) dos casos, contrariando os níveis dos demais anos, dentre os quais o ano de 

2016 apresentou o menor número de casos do período analisado, com 18,13% (3455). 

É possível observar através do gráfico 1 que o ano de 2017 apresentou a maior 
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prevalência de casos em todos os meses em relação aos outros anos do período 

analisado. 

 
Gráfico 1. Casos de LV por ano, entre o período de 2014 a 2018. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 
  

Devido à carência de necessidades básicas e de medida preventivas mais 

eficazes na região nordeste, a ocorrência de casos notificados nessa região foi maior 

que em outras regiões durante todo o período da pesquisa, totalizando 56,65% 

(10.794) dos casos confirmados, como mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2. Casos de LV por região, entre o período de 2014 a 2018. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

 

As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, diagnósticos parasitológico e 

imunológico, os quais são os tipos de exames que foram utilizados para a identificação 

e notificação da LV. 

O diagnóstico parasitológico foi realizado em 37,10% (7069) dos casos, 

enquanto o diagnóstico imunológico foi realizado em 40,61% (7733) dos casos. 

Contudo, a maioria das notificações não teve como diagnóstico a realização dos 

exames parasitológico e/ou imunológico, totalizando, de modo respectivo, 62,46% 

(11901) e 58,98% (11237) dos casos. O diagnóstico de 0,44% (83) dos casos não foi 

informado. 
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Tabela 1. Diagnóstico parasitológico dos casos de LV por região, durante o período 
de 2014 a 2018. 

REGIÃO POSITIVO  NEGATIVO  
NÃO 

REALIZADO 
 BRANCO 

 V.A. %  V.A. %  V.A. %  V.A. % 

NORTE 534 9,51  128 8,80  2596 21,81  1 1,20 

NORDESTE 3409 60,72  916 62,96  6393 53,72  76 91,57 

SUDESTE 1288 22,94  298 20,48  2123 17,84  2 2,41 

SUL 33 0,59  3 0,21  25 0,21  0 0,00 

CENTRO-
OESTE 

350 6,23  110 7,56  764 6,42  4 4,82 

TOTAL 5614 100,00  1455 100,00  11901 100,00  83 100,00 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 
 

Tabela 2. Diagnóstico imunológico dos casos de LV por região, durante o período de 
2014 a 2018. 

REGIÃO POSITIVO  NEGATIVO  
NÃO 

REALIZADO 
 BRANCO 

 V.A. %  V.A. %  V.A. %  V.A. % 

NORTE 1787 28,44  202 13,93  1269 21,81  1 1,20 

NORDESTE 2633 41,91  800 55,17  7285 53,72  76 91,57 

SUDESTE 1257 20,01  325 22,41  2127 17,84  2 2,41 

SUL 22 0,35  9 0,62  30 0,21  0 0,00 

CENTRO-
OESTE 

584 9,29  114 7,86  526 6,42  4 4,82 

TOTAL 6283 100,00  1450 100,00  11237 100,00  83 100,00 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

 

Através da análise de dados, pode-se observar que a faixa etária de 01 a 09 

anos apresentou a maior prevalência dentre as notificadas no Brasil, compreendendo 

32% (6.097) dos casos, tendo a segunda faixa etária mais ocorrente no país como a 

de 20 a 39 anos, apresentando 23,11% (4.404) dos casos, de acordo com o gráfico 3. 

Entretanto, como mostra a tabela 3, apenas as regiões norte, nordeste e 

sudeste apresentam concordância em sua faixa etária mais prevalente em relação à 

ocorrência no Brasil. As regiões sul e centro-oeste exibem a faixa etária de 20 a 39 

como a mais acometida, com 29,51% (18) e 25,81% (317) dos casos destas regiões, 
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respectivamente. No nordeste, houve um caso cuja idade não foi notificada, 

representando aproximadamente 0,01% dos casos da região e 0,005% dos casos no 

país. 

 

Gráfico 3. Casos de LV por faixa etária, entre o período de 2014 a 2018. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

 

 

Tabela 3. Casos de LV distribuídos por faixa etária e região, entre o período de 2014 
a 2018. 

REGIÕES FAIXA ETÁRIA V.A. % 

NORTE 

<01 338 10,37 

01-09 1278 39,21 

10-19 339 10,40 

20-39 715 21,94 

40-59 418 12,83 

60-79 148 4,54 

+80 23 0,71 

TOTAL 3259 100,00 

NORDESTE 

Não informado 1 0,01 

<01 984 9,12 

01-09 3588 33,24 

10-19 1063 9,85 

20-39 2514 23,29 

40-59 1879 17,41 

60-79 674 6,24 

+80 91 0,84 

TOTAL 10795 100,00 
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SUDESTE 

<01 217 5,85 

01-09 939 25,30 

10-19 276 7,44 

20-39 840 22,64 

40-59 916 24,68 

60-79 444 11,96 

+80 79 2,13 

TOTAL 3711 100,00 

SUL 

<01 3 4,92 

01-09 12 19,67 

10-19 4 6,56 

20-39 18 29,51 

40-59 11 18,03 

60-79 12 19,67 

+80 1 1,64 

TOTAL 61 100,00 

CENTRO-OESTE 

<01 104 8,47 

01-09 280 22,80 

10-19 73 5,94 

20-39 317 25,81 

40-59 288 23,45 

60-79 140 11,40 

+80 26 2,12 

TOTAL 1228 100,00 

TOTAL  19053 100,00 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

  
Em relação ao gênero, dos 19.053 casos que foram registrados em todo o país 

durante os cinco anos, 65,71% (12.520) são do sexo masculino, enquanto 34,29% 

(6.533) são do sexo feminino. O gráfico 4 aborda a distribuição de casos por gênero 

em cada região do Brasil, demonstrando que o número de notificações em homens é 

maior em todas as regiões do país. 
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Gráfico 4. Casos de LV distribuídos por sexo e região, no período de 2014 a 2018. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 
 

Quanto à evolução clínica dos casos notificados no período estudado, 69,00% 

(13.146) evoluíram para a cura da LV, dado substancialmente maior do que o número 

de óbitos causados pela LV, que compreendem 7,54% (1.436) dos casos, de acordo 

com o gráfico 5. 

Os demais casos, que compreendem 23,46% (4.471) das notificações, devem-

se às seguintes situações: óbito por outra causa, abandono, transferência ou dado 

não informado, sendo o último responsável por 60,37% (2.699) destes. 

 

Gráfico 5. Evolução clínica dos casos de LV por região, entre o período de 2014 a 
2018. 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 
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DISCUSSÃO   

Não foram localizadas pesquisas epidemiológicas acerca da incidência anual 

de LV no Brasil para a realização de comparação dos dados no intervalo analisado 

por essa pesquisa, evidenciando, assim, a necessidade de novos estudos para 

comparações futuras, possibilitando uma avaliação mais acurada acerca da 

epidemiologia da LV no Brasil. 

A região nordeste concentra o maior número de estados com situações 

socioeconômicas menos favorecidas. De acordo com Farias et al. (2019), o aumento 

da ocorrência dos casos de LV pode ser explicado pela falta de recursos humanos e 

de outros motivos como a não prática das medidas de prevenção e controle da LV 

preconizadas pelo ministério da saúde no Brasil. 

As medidas e ações de combate a todas as fases do ciclo de transmissão, 

eliminação dos insetos com inseticidas nas áreas internas e externas de um domicílio 

e a erradicação de cães infectados por meio da eutanásia, além da educação em 

saúde, são essenciais para a redução tanto da morbidade como da mortalidade. Em 

vista disso, podendo ser uma das explicações para o avanço territorial da doença e 

do crescimento da morbimortalidade da LV (FARIAS et al., 2019). 

No que se refere ao diagnóstico da LV, apesar do índice de pacientes 

diagnosticados por teste parasitológico e/ou imunológico ter sido relativamente alto, 

houve uma quantidade substancialmente maior de paciente que não os realizaram, 

apresentando, respectivamente, 62,46% (11901) e 58,98% (11237) dos casos 

identificados com teste não realizado, como apresentado nas tabelas 2 e 3. Isso se 

deve à investigação realizada através de acompanhamento clínico e epidemiológico 

que, apesar de apresentar eficácia, necessita de uma análise definitiva da presença 

do protozoário através de métodos confirmatórios (SANTOS et al., 2017). 

No que concerne à faixa etária de maior ocorrência, a LV acomete 

principalmente em crianças, e esta pesquisa confirmou maior prevalência entre 1 e 9 

anos de idade. Conforme o estudo de Rodrigues et al. (2017), a enfermidade na sua 

forma clássica atinge todas as idades, entretanto, na maior parte das áreas 

endêmicas, 80% dos casos notificados advém de crianças com idade menor que 10 

anos. Além disso, em outras parte endêmicas existe também uma disposição de altas 

taxas no grupo de adultos jovens. 
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Uma explicação para a preferência da LV pela infância deve-se à maior 

susceptibilidade desta faixa etária à infecção, em razão da menor competência 

imunológica observada nestes indivíduos, influenciando em sua morbimortalidade. 

Contudo, a desnutrição, presente em classes de baixa condição socioeconômica, é 

um outro fator contribuinte (QUEIROZ, ALVES e CORREIA, 2004). 

O gênero masculino foi predominante em todas as regiões do país e durante 

todo o período estudado. Contudo, a causa para essa condição ainda não foi 

esclarecida totalmente (COIMBRA et al., 2019). 

Não obstante, algumas pesquisas demonstram que fatores hormonais, bem 

como a maior exposição ao vetor, a falta de cuidados com os fatores de risco, a falta 

de medidas preventivas e a resistência à procura de um serviço de saúde podem ser 

fatores influentes à maior propiciedade dos adultos do gênero masculino em contrair 

LV (CUNHA et al., 2020). 

No que diz respeito à evolução dos casos de LV, o que vem sendo relatado em 

estudos realizados recentemente é que os pacientes apresentam um prognóstico 

relativamente positivo, levando-os à cura da doença. Contudo, as novas pesquisas 

evidenciam também que os casos de óbito podem apresentar aumento quando os 

pacientes acometidos pela LV são adultos igual ou com a idade superior a 45 anos e 

possuem o sistema imunológico com as funções comprometidas (OLIVEIRA et al., 

2010). 

Entre algumas das condições mais importantes que podem levar ao aumento 

dos óbitos por LV está também na demora do diagnóstico do paciente, causando 

assim um crescimento da doença e um acometimento em pessoas que são 

consideradas de risco, causando complicações infecciosas e hemorrágicas (SANTOS 

et al., 2017).  

Segundo o estudo de Sousa et al. (2019), o Ministério da Saúde lançou em 

2016 o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (PVCLV), onde 

medidas foram criadas baseando-se no diagnóstico e no tratamento precoce dos 

casos humanos, redução da população de flebotomíneos, eliminação de reservatórios 

e atividades de educação em saúde. Esta foi uma forma encontrada pelas autoridades 

de monitorar os casos e diminuir, não só as estatísticas que crescem em todo o país, 

como também para diminuir a taxa de letalidade da doença. 

 



14 
 

CONCLUSÃO 

Este estudo proporcionou a avaliação epidemiológica da prevalência de 

Leishmaniose Visceral no Brasil, no período de 2014 a 2018. As informações que 

fundamentaram esta pesquisa qualificaram diferentes características da população 

alvo, comparando-as com períodos anteriores.  

O ano de 2017 foi o que mais se destacou em número de casos, com ênfase 

também para a região nordeste, que apresentou maior prevalência da doença em 

relação às outras regiões. Quanto ao gênero e à faixa etária, as notificações que mais 

predominaram foram do gênero masculino, e em crianças de 1 a 9 anos de idade. 

Vale ressaltar que em relação aos diagnósticos parasitológico e imunológico, a 

prevalência ocorreu nos casos em que não foi realizado nenhum dos métodos. 

Contudo, a cura esteve prevalente em todo o período e local estudados, enquanto a 

taxa de letalidade apresentou decaimento em todas as regiões do país. 

Ainda que existam diversos meios e procedimentos de diagnóstico, bem como 

medidas de prevenção, a LV no Brasil continua a ser considerada uma doença 

negligenciada e é de suma importância que haja a tomada de decisões objetivando a 

reversão deste quadro, como o incentivo a estudos que exponham dados 

epidemiológicos fidedignos e atualizados, possibilitando, assim, a adoção de 

estratégias visando a redução dos casos.  
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