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RESUMO
A leishmaniose tegumentar americana é uma doença zoonótica causada pelo protozoário do gênero  leishmania,  de
transmissão vetorial pelos mosquitos flebotomíneos. No Brasil a leishmaniose tegumentar americana se manifesta em
todas as regiões do país, com perfis epidemiológicos diferentes. No Paraná as regiões endêmicas estão próximas as
locais silvestres, áreas florestais e nas bacias de rios, com destaque para a região norte, onde o número de casos tem
se elevado. O objetivo do presente estudo foi avaliar e compreender o perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar
americana no período de 2007 a 2017, no município de Maringá.  Para este propósito, foi realizada uma abordagem
transversal descritiva de dados secundários obtidos das Fichas de Notificação/Investigação de Leishmaniose ao Sistema
de  Informação  de  Agravos  de  Notificação,  analisando  as  características  sociodemográficas, gerais  do  diagnóstico,
complementares  das  notificações  e  do  tratamento  farmacológico  e  acompanhamento  da  leishmaniose.  No  período
investigado foram registrados 216 casos, com predomínio na faixa etária entre 40 a 79 anos, com idade média de 51,4
anos, com uma prevalência do sexo masculino.  Todos os casos foram tratados com o emprego de agente antimonial
pentavalente,  consumindo em média  74,3  ampolas  do fármaco por  paciente,  onde  na  maioria  dos  casos  houve  a
presença de lesão sendo a maioria mucosa.  Estes resultados preliminares permitem concluir  que a população mais
vulnerável ao desenvolvimento da LTA compreende os indivíduos do sexo masculino, entre 40 e 79 anos, sendo a forma
mucosa a que mais afetou estes pacientes, havendo a presença de lesões em mais 66% dos casos.

PALAVRAS CHAVES: Leishmaniose tegumentar americana; Flebotomíneos; Leishmania;Epidemiologia.

1 INTRODUÇÃO

A  leishmaniose  tegumentar  americana  (LTA)  é  uma  doença  zoonótica  causada  pelo
protozoário do gênero  Leishmania, cujos relatos em humanos datam do século I d.C. (BASANO;
CAMARGO, 2004). Além de acometer humanos de ambos os sexos e todas as faixas etárias, o
parasita infecta animais domésticos e silvestres através de transmissão vetorial  pelos mosquitos
flebotomíneos, podendo se manifestar nas formas cutânea, mucocutâneo ou visceral (CURTI et al.,
2009; LOLLI et al., 2011; LEATTE et al., 2014).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é endêmica em 88 países,
ultrapassando 12 milhões de casos, cerca de 2 milhões de infecções por ano,sendo considerada
umas das seis maiores doenças infecciosas (WHO, 2009).  Apesar  de estar  presente em vários
países, em apenas 30 países realizam sua notificação compulsória (GONTIJO; CARVALHO, 2003;
NEGRÃO; FERREIRA, 2014).

No  Brasil,  existem  sete  espécies  de  Leishmania que  causam  a  doença  e  mais  de  200
espécies de flebotimíneos associados à transmissão (BASANO; CAMARGO, 2004; ALVES; SILVA,
2013). A primeira referência da LTA data de 1827, em um documento da Pastoral Religiosa Político-
Geográfica (BASANO; CAMARGO, 2009),  sendo encontrada em todas as regiões do país,  com
perfis epidemiológicos diferentes (ALVES; SILVA, 2013).

A  incidência  da  LTA  sofreu  aumento  na  América  Latina,  principalmente  no  Brasil,  onde
período de 1980 a 2005 foram registrados 605.062 casos, sendo que nesse período, 13.384 (2,2%)
casos foram notificados na região sul do país, dos quais 13.206 (98,7%) no Paraná (MONTEIRO et
al;2008;CURTI et al., 2009;MONTEIRO et al.,  2009).Em 2015 foram notificados 19.395 casos de
LTA em todo o território nacional (BRASIL, 2017).
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No Paraná o agente etológico que predomina é a Leishmania (Viannia) braziliensis (LEATTE
et al.; 2014)e as espécies de flebotomíneos prevalentes são Nyssomyiawhitmani e Nyssomyianeivai 
(MONTEIRO et al., 2006).Neste estado, a LTA foi endêmica no período de 1930 e 1950, sofrendo
uma redução significativa no número de novos casos a partir  de 1950,  todavia,  desde 1980,  a
doença  voltou  a  se  manifestar,  tornando-se  novamente  endêmica  (LONARDONI  et  al.,  1993;
MONTEIRO et al., 2008; CURTI et al., 2009), ocorrendo registros de notificação em 276 dos 399
municípios,  principalmente  nas  regiões  Norte  e  Oeste  (ZANZARINI  et  al.,  2005).As  regiões
endêmicas estão próximas as locais silvestres, áreas florestais e nas bacias de rios (LEATTE et al.,
2014), com destaque para a região Norte, onde o número de casos tem se elevado (LOLLI et al.,
2011).No ano de 2012, o Paraná apresentou uma incidência da LTA de 3,86/100.000 habitantes e
478 casos da doença notificados em 2015 (BRASIL, 2013; BRASIL, 2017).

Em Maringá, município localizado na região noroeste do estado do Paraná, há remanescentes
de floresta atlântica em parques e reservas ambientais em seu perímetro urbano, sendo importantes
para  a  manutenção  da  fauna  silvestre,  constituindo  um  possível  foco  de  transmissão  da  LTA
(VOLTARELLI  et  al.,  2009).  Maringá  concentrou  23,6%  dos  casos  de  LTA  registrados  nas
mesorregiões norte central, centro ocidental e noroeste do Paraná entre os anos de 1987 a 2004,
sendo  o  município  com  o  maior  número  de  casos  da  doença  no  período  (MONTEIRO  et  al.
2008).Entre 2000 a 2008,foram registrados em Maringá 222 casos da doença(LOLLI et al., 2014),
possivelmente  relacionados  às  reservas  florestais  presentes  no  município,  que  facilitam  a
reprodução  dos  vetores  e  animais  que  são  reservatórios  naturais  da  Leishamania (LEATTE  et
al.,2014).

Diante do exposto, se faz necessária uma avaliação do perfil epidemiológico da doença no
município de Maringá/PR para a compreensão da incidência e prevalência,  dando condições de
analisar o comportamento do padrão da doença nesta microrregião, analisando perfil epidemiológico
da LTA no município de Maringá/PR, no período de 2006 a 2016, analisando a evolução temporal
dos  casos  notificados  ao  SINAN,  com características  sociodemográficas, gerais  do  diagnóstico,
complementares das notificações e do tratamento farmacológico e acompanhamento da LTA.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal descritivo de dados secundários obtidos das Fichas de
Notificação /Investigação de Leishmaniose ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) no período de 2007a julho de 2017. O universo amostral incluiu todos os casos notificados
da doença nesse período ao Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde
de Maringá. O município está localizado na Região Noroeste do Estado do Paraná e possuía em
2010, segundo o IBGE, uma população de 357.117 habitantes e estimada para 2016 em 403.063
habitantes.

A coleta de dados foi realizada após liberação do CECAPS da Secretaria Municipal de Saúde
e aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UniCesumar com o parecer sob o
número 2.067.725 de 2017, tendo sido firmado um Termo de Proteção de Risco e Confidencialidade.

As  variáveis  estudadas  foram  categorizadas  em  quatro  grupos:  I)  características
sociodemográficas; II) características gerais do diagnóstico; III) características complementares das
notificações; VI) características do tratamento farmacológico e acompanhamento.

Os  dados  coletados  foram  registrados  em  uma  tabela  no  programa  estatístico
StatisticalPackage for Social Sciences (SPSS) versão 16.0. Para análise dos dados será empregada
estatística descritiva baseada na distribuição de frequências e medidas de tendência central.  As
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comparações das proporções e  médias  ano a  ano,  serão analisadas por  meio  dos testes  Qui-
Quadrado e ANOVA, respectivamente ao nível de significância α = 0,05 e IC = 95%.

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Distribuição da média, mínimo, máximo, desvio padrão do numero de ampolas, peso (g) e da idade dos 
pacientes avaliados.

Variáveis n Média Mínimo Máximo Desvio Padrão

Número de ampolas 210 74,3 3,0 520,0 49,5

Idade (anos) 213 51,4 10,0 90,0 17,8

Ao total  foram analisados 216 casos de LTA notificados no período de 2007-2017, houve
predomínio da incidência na faixa etária entre 40 a 79 anos, com idade média de 51,4 anos (Tabela
1 e 2), tal fato pode ser explicado em função da maior exposição dos indivíduos pertencentes a esta
faixa  etária  aos  vetores  da  doença,  uma  vez  que  abrangem  ampla  parcela  da  população
economicamente ativa. Estes resultados concordam com estudo realiza do anteriormente na mesma
área, em que é relatado predomínio da doença na mesma faixa etária (CURTI et al., 2009).

Tabela 2. Distribuição do perfil dos pacientes avaliados segundo o ano de notificação dos pacientes avaliados.

Variáveis

Ano de notificação*

2007
(n=27)

2008
(n=20)

2009
(n=19)

2010
(n=9)

2011
(n=17)

2012
(n=22)

2013
(n=6)

2014
(n=30)

2015
(n=38)

2016
(n=26)

2017
(n=2)

Gênero            

Masculino
88,9 95,0 89,5 88,9 100,0 72,7

100,
0

90,0 78,9 73,1 50,0

Feminino 11,1 5,0 10,5 11,1 0,0 27,3 0,0 10,0 21,1 26,9 50,0

Faixa etária

Até 18 anos 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 6,7 7,9 7,7 0,0

De 18 a 39 anos 22,2 15,0 10,5 11,1 17,6 27,3 0,0 26,7 31,6 42,3 0,0

De 40 a 59 anos 25,9 45,0 31,6 55,6 29,4 31,8 50,0 43,3 23,7 30,8 50,0

De 60 a 79 anos 44,4 35,0 36,8 22,2 52,9 18,2 50,0 23,3 31,6 11,5 50,0

80 anos ou mais 3,7 5,0 10,5 11,1 0,0 13,6 0,0 0,0 5,3 7,7 0,0

Ignorada 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Presença de Lesão

Sim
96,3 95,0 89,5 88,9 88,2 90,9 66,7 96,7 89,5 84,6

100,
0

Não 3,7 5,0 10,5 11,1 11,8 9,1 33,3 3,3 10,5 15,4 0,0

Tipo de LA

Mucosa
92,6 95,0 84,2 88,9 82,4 86,4 66,7 93,3 86,8 84,6

100,
0

Cutânea 7,4 5,0 15,8 11,1 17,6 13,6 33,3 6,7 13,2 15,4 0,0
*Teste qui-quadrado não significativo considerando nível de significância de 5%

Quanto  ao  sexo,  a  maioria  casos  notificados  acometeram  indivíduos  do  sexo
masculino(Tabela  2),  podendo  estar  relacionado  a  maior  exposição  decorrente  do  trabalho  e
atividades de lazer(CURTI et al.,  2009; LOLLI et  al.,  2011; LEATTE et al.,  2014).  Outro aspecto
relevante para determinar a incidência da LTA é o local de domicílio, residências próximas as áreas
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que permitiriam a passagem dos flebotomíneos de remanescentes de florestas para o domicilio,
implicam na vulnerabilidade em relação à exposição ao vetor, possibilitando transmissão no intra e
peridomicilio, que resulta no aumento da incidência da LTA (LOLLI et al., 2011).

Todos  os  casos  foram  tratados  com  o  emprego  de  agente  antimonial  pentavalente,
consumindo em média 74,3 ampolas do fármaco por paciente (Tabela 1). Os agentes antimoniais
são  a  primeira  escolha  para  o  tratamento  da  LTA,  na  dose  de  20mg/Kg/dia,  sendo,  portanto
individualizada  para  cada  paciente,  atendendo  às  diretrizes  de  tratamento  estabelecidas  pela
Organização Mundial de Saúde (GONTIJO; CARVALHO, 2003; RATH et al., 2003).

A presença de lesões ocorreu na maior parte dos casos, variando entre 66,7% a 100,0%,
como um reflexo da disseminação hematogênica e/ou linfogênica do parasita após um período de
latência clínica que pode durar meses, segundo Gontijo e Carvalho, (2003). 

A forma clínica predominante foi a mucosa, relacionada a cerca de 66% a 100% dos casos
notificados. Esta condição pode estar relacionada em primeira instância com o agente etiológico, e
em  ultima  análise,  pode  ser  também  relacionada  a  evolução  da  forma  cutânea  para  esta
manifestação tardia  nos casos onde ocorre  demora da cicatrização primária  e  tratamento  inicial
inadequado ou refratário (GONTIJO; CARVALHO, 2003; RATH et al., 2003).

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

Estes  resultados  preliminares  permitem  concluir  que  a  população  mais  vulnerável  ao
desenvolvimento da LTA compreende os indivíduos do sexo masculino, entre 40 e 79 anos, sendo a
forma mucosa a que mais afetou estes pacientes, havendo a presença de lesões em mais 66% dos
casos. Outras análises estão em andamento para que um cenário mais abrangente a cerca das
características  sociodemográficas,  gerais  do  diagnóstico,  complementares  das  notificações  e  do
tratamento farmacológico e acompanhamento possam ser descritas.
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