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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) encontra-se em franca urbanização e vem se 

tornando um importante problema de Saúde Pública. É uma doença que pode levar ao óbito 

em 95% dos casos não tratados e 10% quando não se institui o tratamento adequado. O 

município de Governador Valadares (GV) apresentou vários casos a partir de 2008, com alta 

taxa de letalidade, e diante disso, a metodologia proposta objetiva conhecer os fatores de risco 

associados aos óbitos ocasionados por essa enfermidade. 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo no qual foram analisadas variáveis 

demográficas, clínico-laboratoriais e epidemiológicas de pacientes residentes em GV, com 

diagnóstico de LV, que evoluíram para o óbito no período de junho de 2008 a junho de 2010. 

RESULTADOS: Foram analisados os onze óbitos ocorridos neste período, todos de 

moradores da zona urbana, sendo 72,7%  do sexo masculino e 27,3% do sexo feminino; dos 

óbitos analisados, 81,2% não tiveram o diagnóstico de LV no primeiro atendimento, sendo 

este realizado após seis semanas em 63,6% dos pacientes. Instituiu-se o tratamento em 72,7% 

dos pacientes. Identificou-se co-morbidade em 72,7% (n=8) dos óbitos; destes, quatro 

apresentaram co-morbidades associadas. Observou-se significância estatística (p= 0,051) 

entre a faixa etária e a co-morbidade, pela presença de um escore maior  nas faixas etárias 

acima dos 20 anos. A presença de sinais hemorrágicos (escore 5) foi a complicação que mais 

se destacou, estando presente em 10 dos 11 óbitos. 
CONCLUSÃO: Os resultados mostram que o retardo no diagnóstico, co-morbidades 

associadas ao uso de antimoniato de N-metil glucamina e a presença de complicações são 

possíveis fatores de riscos relevantes para o mau prognóstico da doença.  

Palavras Chave: Leishmaniose Visceral. Fatores de Risco. Óbito. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Entre as seis endemias consideradas 

prioritárias no mundo (TDR, 2009), a 

leishmaniose visceral (LV) vem se 

tornando um importante problema de 

Saúde Pública, devido à sua incidência e 

alta letalidade (MONTEIRO, 2005). 

 A doença é sistêmica, infecciosa, 

de evolução crônica, e letal quando não 

tratada. É caracterizada por febre irregular 

de média à longa duração, 

hepatoesplenomegalia, acompanhadas dos 

sinais biológicos: anemia, leucopenia, 

trombocitopenia, hipergamaglobulinemia e 

hipoalbuminemia. Outras manifestações 

clínicas se desenvolvem com a progressão 

da doença, em especial a diarréia, icterícia, 

vômito e edema periférico, sintomas que 

dificultam o diagnóstico diferencial, pois 

se confundem com os de outras patologias, 

retardando seu diagnóstico (OLIVEIRA et 

al, 2010). 

Estima-se em 12 milhões o número 

de indivíduos que sofrem de leishmanioses 

em 88 países, e a notificação é compulsória 

apenas em 32. O número de novos casos a 

cada ano é estimado na ordem de 2 

milhões, sendo que, destes, 500.000 são de 

LV. A incidência de 90% dos casos ocorre 

em Bangladesh, Brasil, Índia e Sudão 

(TESH, 1995, apud BORJA-CABRERA et 

al, 2002). 

Nas Américas, o agente etiológico é 

Leishmania (L.) chagasi, transmitido pelos 

vetores Lutzomia (Lu) longipalpis, e o Lu. 

cruzi, insetos denominados flebotomíneos, 

conhecidos popularmente como mosquito 

palha, tatuquiras, birigui, entre outros 

(BRASIL, 2006a). O Brasil representa o 

país de maior endemicidade para a LV no 

continente americano e é responsável por 

cerca de 97% de todos os casos. A doença 

afeta todas as regiões do país (BRASIL, 

2010) e é endêmica em 19 estados 

(70,3%), destacando-se entre eles Ceará, 

Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Minas Gerais (SALGADO FILHO 

et al, 2003). 

Na região sudeste, o estado de 

Minas Gerais apresentou maior número de 

óbitos da doença (Figura 1) no período 

2000-2009 (BRASIL, 2010a), e em 2009 

configurou no cenário nacional o segundo 

estado com maior número de casos 

confirmados da doença, perdendo apenas 

para o Ceará (BRASIL, 2010b). 

O município de Governador 

Valadares, situado no leste de Minas 

Gerais, era considerado área silenciosa em 

relação à transmissão ou risco da LV. No 

entanto, a partir de junho de 2008, 

ocorreram os primeiros casos autóctones 

da doença, todos já em fase adiantada.  

A doença pode levar ao óbito 95% 

dos casos não tratados e 10% quando não 

se institui o tratamento adequado 
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(SALGADO FILHO et al, 2003; 

GONTIJO e MELO, 2004). Segundo 

Alvarenga et al (2010), a gravidade das 

manifestações clínicas da LV pode estar 

relacionada à idade, ao estado nutricional e 

às características imunogenéticas dos 

indivíduos acometidos pela doença. Para 

Oliveira et al (2010), a associação de co-

morbidades como a desnutrição, o 

diagnóstico tardio da doença e a presença 

de complicações, como as infecções 

bacterianas e as hemorragias convergem 

para o aumento da letalidade por esse 

agravo.  

 

 

Nº. de óbitos por LV nos estados da região sudeste, 2000-2009
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Figura 1. Número de óbitos nos estados da região sudeste entre os anos de 2000 e 2009. 
Fonte: SINAN/SVS/MS  

 

Observa-se que, nos últimos anos, a 

letalidade da LV no Brasil, se manteve em 

ascensão, passando de 3,2% ao ano de 

2000 para 8,5% em 2003, representando 

um incremento de 165%, posteriormente 

passando por um declínio significativo, 

chegando em 2007 ao índice de 4,7%. Do 

período citado até 2009, houve um 

aumento de 23% na letalidade (BRASIL, 

2010c). 

Conforme análise dos dados 

disponíveis no Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN), o Brasil 

registrou uma taxa de letalidade por LV de 

6,52%, em média, no período entre 2000 e 

2009. No mesmo período, a taxa média em 

Minas Gerais ficou em torno de 8,97%, 

índice que representa 37,6% da média 

nacional. Em Governador Valadares, 

foram registrados 58 casos da doença de 

junho de 2008 a junho de 2010. Desses, 11 

evoluíram para o óbito. 

 Diante da situação epidemiológica 

da doença no município, a metodologia 

proposta baseia-se em identificar variáveis 

e relacioná-las com os óbitos, a fim de 

conhecer os fatores que contribuíram para 

a letalidade dos casos autóctones. 



 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado no município 

de Governador Valadares, localizado no 

leste de Minas Gerais, população estimada 

em 263.689 habitantes, segundo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). Foi calculada a taxa de 

letalidade, baseando-se na relação entre o 

número de óbitos e o número de casos 

confirmados. 

Trata-se de um estudo descritivo 

que permite identificar a distribuição de 

freqüências das variáveis, possibilitando o 

detalhamento do perfil clínico 

epidemiológico que contribuiu para o 

óbito. As variáveis analisadas incluem as 

demográficas (idade e sexo dos pacientes), 

além dos elementos clínico-laboratoriais, 

relacionados às queixas e dados clínicos 

dos pacientes quando da internação e do 

exame físico. Consideram-se também as 

co-morbidades, o tempo de início dos 

sintomas e a procura prévia por serviço 

especializado. Por fim, são relevantes 

também os aspectos epidemiológicos, tais 

como o tipo de diagnóstico, o tratamento e 

os efeitos colaterais dos medicamentos 

utilizados no tratamento. 

Como fontes de dados secundários, 

foram utilizados os prontuários 

hospitalares dos pacientes com diagnóstico 

clínico, epidemiológico e laboratorial de 

LV, que evoluíram para o óbito, 

registrados entre junho de 2008 e junho de 

2010. Todos os prontuários foram 

pesquisados e as prescrições foram 

revisadas. Como fontes de dados 

complementares, foram pesquisadas as 

fichas de notificação do Sistema Nacional 

de Agravos de Notificação (SINAN), 

processadas pelo Serviço de Vigilância 

Epidemiológica municipal, bem como 

cadastros e/ou prontuários das unidades 

básicas de saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde de Governador Valadares, dos 

respectivos pacientes, no período estudado.   

A coleta de dados foi realizada 

entre fevereiro e abril de 2011 e, para 

tanto, construiu-se um instrumento 

estruturado com as variáveis do estudo. O 

processamento e a análise dos dados 

coletados foram realizados por meio 

eletrônico, utilizando o software Excel 

2003-2007. 

Realizou-se a análise das variáveis 

utilizando-se de distribuições de 

freqüências e médias. As diferenças entre 

as médias foram verificadas pelo intervalo 

de confiança (IC) de 95%. Para avaliação 

da associação entre as proporções, utilizou-

se o teste exato de Fisher com nível de 

significância de 5% (P<0,05). A correlação 

entre as freqüências das variáveis foi 

determinada pelo teste bi caudal de 

Pearson, e a predição de valores das 

variáveis categóricas foi determinada pela 
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regressão logística, utilizando o programa 

SPSS statistics 17.0. 

 

 

RESULTADOS 

 

Observou-se a expansão da doença 

na área urbana (Figura 2), com distribuição 

em vários bairros,  sendo que  o 

Altinópolis foi o bairro com maior número 

de casos (n=10), observa-se também que o 

maior número de óbitos encontra-se nos 

bairros Altinópolis (n= 2) e Nossa Senhora 

de Lourdes (n=2 ). Nenhum caso foi 

identificado na zona rural.  

 

 

Figura 2. Evolução dos casos de LV, no período de junho 2008 a junho de 2010, por bairro. 

Fonte: SINAN/GEPI/DVS/SMS/GV  

 

Ao calcular a taxa de letalidade por 

LV (nº de óbitos ⁄ por nº de casos x 100) 

em Governador Valadares, no período de 

junho de 2008 a junho de 2010, verificou-

se um índice bastante elevado (19,3%) 

quando comparado à do Brasil e de Minas 

Gerais, segundo dados disponível no 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2010c) que 

foram de 5,8% e 13,6% respectivamente, 

no período 2009. 

Quando investigadas as condições 

socioeconômicas de moradia, verificou-se 

que 100,0% dos pesquisados possuíam 

casa de alvenaria com água canalizada. 

 Com relação ao perfil sócio-

demográfico, podemos observar que 72,7% 

(n= 8) dos pacientes que evoluíram para o 

óbito eram do sexo masculino e 27,3% (n= 

3) feminino. A faixa etária, em que ocorreu 

o maior número de óbitos foi entre 0 a 10 

anos entre o sexo masculino e feminino 

(n= 3), seguido da faixa etária de 41 a 50 

anos (n= 2) no sexo masculino (Tabela 1).  
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Na figura 3 observou-se que grande 

parte 63,6% (n=7) dos pacientes procurou 

o serviço de saúde antes da internação, 

18,2% (n=2) não procuraram e 9,1% (n=1) 

não têm registro. Dos que procuraram, em 

36,4% encontrou-se registro de 

atendimento ambulatorial tanto na 

estratégia saúde da família (ESF) quanto 

no hospital público, os demais possuíam 

registro apenas no hospital público 

(27,3%). Todos pacientes ficaram 

internados, sendo 90,9% (n=10) em 

hospital público e 9,1% (n=1) em hospital 

particular. 

 

Tabela 1 - Número de óbitos de LV, por faixa etária e sexo, no período de junho de 2008 a 

junho de 2010, ocorridos em Governador Valadares, MG. 

 

Faixa Etária Masculino Feminino 

n          % n         % 

  0-10 1         9,1 2        18,2 

11-20 1         9,1  

21-30 1         9,1  

31-40 1         9,1  

41-50 2       18,2  

51-60 1         9,1  

61-70 1         9,1 1          9,1 

Total 8       72,7 3        27,3 

Fonte: SINAN/GEPI/DVS/SMS/GV 

 

 

Figura 3. Procura por atendimento antes da internação hospitalar. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 2, observou-se que a 

distribuição na procura pelo serviço foi 

variável, sendo maior (n= 4) no tempo de 3 

a 5 semanas após o início dos sintomas, 

seguido do tempo menor especificado em 

duas semanas  para essa procura (n= 3). 
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Em geral, os indivíduos eram menores de 

20 anos, dois destes da faixa etária entre 0 

e 10 anos, demonstrando a intervenção 

familiar, o que não está claro nos demais 

casos. 

 

 

 Tabela 2 - Tempo em que procuram o serviço de saúde após início dos sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Grande parte dos pacientes 72,7% 

(n= 8) procurou por mais de 3 vezes o 

serviço de saúde, sendo que um dos 

pacientes, na faixa etária de 11 – 20 anos, 

procurou mais de 5 vezes (dados não 

mostrados).    

A pesquisa demonstrou que 81,8% 

(n= 9) dos casos não tiveram o diagnóstico 

no primeiro atendimento, sendo este 

possível somente em 9,1% dos casos. Em 

63,6% (n= 7), foi confirmada a 

enfermidade após seis semanas desde o 

início dos sintomas, segundo o SINAN 

(Figura 4). 

 

Relação do diagnóstico no 1° 

atendimento

9,1%

81,8%

9,1%

Diagnóstico após o

1° atendimento

Diagnóstico no 1°

atendimento

Sem Registro

           

Tempo de diagnóstico

9,1%

63,6%

27,3% Diagnóstico entre 2

e 6 semanas

Diagnóstico após 6

semanas

Sem Registro

 

Figura 4. Relação do diagnóstico no 1º atendimento e tempo de diagnóstico. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tempo (Semanas) Masculino Feminino 

n  % n %  

0 – 2  1 12,5 2 75,0 

3 – 5 3 37,5 1 25,0 

6 – 8 1 12,5 0 0,0 

9 – 12 0 0,0 0 0,0 

>12 1 12,5 0 0,0 

Sem Registro 2 25,0 0 0,0 

Total 8 100,0 3 100,0 



 

No momento da internação, os 

indivíduos, cuja doença culminou com o 

óbito, apresentaram sinais e sintomas 

variados que estão descritos na figura 5, 

sendo a esplenomegalia (81,8%), a 

prostração (81,8%), astenia (72,7%), 

icterícia (63,6%), dor abdominal (63,6%) 

os mais freqüentes, seguido de febre 

(45,4%) e hepatomegalia (36,4%). 
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Figura 5. Sinais e sintomas no momento da internação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Realizou-se a regressão logística 

para categorização e estratificação das 

variáveis, aplicando um escore aos sinais 

clínicos apresentados no momento da 

internação, sendo, esplenomegalia (1), 

prostração (2), astenia (3), icterícia (4), dor 

abdominal (5), febre (6), hepatomegalia 

(7), dispnéia (8), náuseas (9), vômito (10), 

cefaléia (11), hipertensão (12). A análise 

da regressão logística foi altamente 

significante (p= 0,000) (Figura 6).  
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Figura 6. Regressão logística da manifestação clínica no momento da internação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tiveram outras hipóteses 

diagnósticas, como hepatopatias (23,3%), 

dengue, tuberculose e HIV (18,2% 

respectivamente) e leptospirose (9,1%) 

(dados não mostrados). O diagnóstico da 

LV foi confirmado laboratorialmente em 

90,9% dos pacientes, sendo o exame 

sorológico de reação de imunofluorecência 

indireta (RIFI) positivo em 60,0% (n=10) 

dos casos, o parasitológico de aspirado de 

medula óssea em 55,5% (n=9), seguido de 

reação da cadeia de polimerase (PCR) 

positivo em um dos óbitos (dado não 

mostrado em tabela). Um dos pacientes, 

em que não foi possível a confirmação 

laboratorial, o critério clínico-

epidemiológico foi suficiente para a 

instituição da terapêutica.  

Instituiu-se o tratamento em 72,7% 

(n=8) dos pacientes. Nesse grupo, 75,0% 

utilizaram antimoniato de N-

metilglucamina, 12,5% anfotericina B e 

anfotericina B lipossomal, respectivamente 

(dado não mostrado em tabela). Dos  

pacientes que fizeram uso de 

antimoniato, 50,0% realizaram 

eletrocardiograma antes do início do 

tratamento, e 83,3% realizaram os demais 

exames, conforme descrito na tabela 3. 

Verifica-se nesta tabela também que as 

reações medicamentosas mais frequentes 

foram a taquicardia e a dispneia. A análise 

de regressão logística mostrou que quanto 

menor a idade dos indivíduos, maior o 

escore das reações indesejáveis (p= 0,040), 

independente da droga utilizada.  

 

Tabela 3 – Tratamento, exames antes da escolha do medicamento, e reações medicamentosa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  Siglas: Ant=Antimoniato, Anf B=Anfotericina B, Anf B L=Anfotericina B 

lipossomal, - = sem tratamento, H=hemograma, FH=Função Hepática (TGO, TGP, Bilirrubina total, Bilirrubina 

direta e Bilirrubina indireta) FR=Função Renal (Uréia e Creatinina), ECG=Eletrocardiograma. Reações 

adversas: T=Taquicardia (5), D=Dispneia (4), Vo=Vômito (3), Ve=Vertigem (2), N=Náuseas (1), CM=Confusão 

Mental (6); SR= Sem Registro (0).  

Faixa etária 

(anos) 

Droga Exames Reações às drogas 

 

0 a 10 - - - 

 Ant H,FH,FR T,D(9)  

 Anf B H,FH,FR T,D,Vo(12)  

11 a 20 Ant H,FH,FR T,D (9) 

21 a 30 Ant H,FH,FR,ECG Ve(2)  

31 a 40 - - - 

41 a 50 Ant SR SR 

 Ant H,FH,ECG N,Vo(4) 

51 a 60 Ant H,FH,FR,ECG CM(6)  

61 a 70 Anf B L H,FH,FR,ECG - 

 - - - 



 

A co-morbidade foi observada em 

72,7% (n=8) dos óbitos. Nesse grupo, 

quatro apresentaram co-morbidades 

associadas, sendo hipertensão e diabetes a 

associação detectada em maior índice. A 

tabela 4 mostra que 42,9% dos óbitos do 

sexo masculino apresentaram hipertensão 

seguida de diabetes (28,6%), insuficiência 

hepática e renal (14,3%), enquanto que um 

óbito do sexo feminino apresentou as co-

morbidades, câncer, diabetes e hipertensão.  

Segundo dados do SINAN, 100,0% 

dos óbitos com diagnóstico clínico e 

laboratorial de LV, tiveram o início de 

sintomas variando de 3 a 60 dias com 

média de 21,9 ± 16,9 dias, e tempo médio 

de internação de 13,27 ± 11,80 dias 

(Tabela 5).  

 

Tabela 4 - Presença de co-morbidades por sexo. 

 

Doenças pré-existentes 
Masculino (n=7)  

% 

Feminino (n=1) 

% 

Câncer 0,0 100 

Cardiopatia 0,0 0,0 

Diabetes 28,6 100 

Hipertensão 42,9 100 

HIV 0,0 0,0 

Insuficiência Hepática 14,3 0,0 

Insuficiência Renal 14,3 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 5 – Relação das co-morbidades, complicações, tempo do início dos sintomas e dias de 

internação, por sexo e faixa etária. 

Fonte: Dados da pesquisa. *Correlação de Pearson entre faixa etária, co-morbidade e complicações 

 

Faixa etária 

(anos)* 
Sexo 

Início 

Sintomas 

(dias) 

Internação 

(dias) 

Co-morbidades 

* 
Total Complicações* Total 

0 a 10 F 29 5 0 0 5,6,2 13 

 M 11 11 0 0 5,6,1 12 

 F 27 7 0 0 5,6,1 12 

11 a 20 M 29 1 0 0 6,2,4 12 

21 a 30 M 4 13 2 2 5,6,1 12 

31 a 40 M 3 24 3,1 4 5 5 

41 a 50 M 6 10 6,2 8 5,4 9 

 M 30 44 1 1 5,2,1 8 

51 a 60 M 30 11 3,1 4 5,3,4 12 

61 a 70 M 12 6 0 0 5,1 6 

 F 60 14 3,1,5 9 5,6,2,4 17 



 

Realizou-se a correlação de Pearson 

entre faixa etária, co-morbidade e 

complicações, aplicando escore a cada 

uma, sendo escore das co-morbidades, 

hipertensão (1), hepatopatias (2), diabetes 

mellitus (3), cardiopatias (4), câncer (5), 

insuficiência renal crônica (6), HIV (7); e o 

das complicações, co-infecção (1), 

alterações cardíacas (2), insuficiência 

hepática (3), insuficiência renal aguda, 

sinais hemorrágicos (5) e insuficiência 

respiratória (6). 

Ao serem analisadas as variáveis 

faixa etária, sexo, tempo de início de  

sintomas,  escore de co-morbidades e 

complicações (Tabela 5), observamos 

significância estatística (p= 0,051) pela 

correlação de Pearson (Figura 7) entre a 

faixa etária e a comorbidade, pela presença 

de um escore maior detectado nas faixas 

etárias acima dos 20 anos. Não foi 

observada correlação significante entre a 

idade e o escore das complicações. 
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Figura 7. Co-morbidade como fator de risco para o óbito na LV. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 6 observamos a relação 

dos medicamentos com as complicações 

apresentadas. Dos indivíduos (n=6) que 

receberam antimoniato de N-metil 

glucamina, 66,7% apresentou sinais 

hemorrágicos, 50%, insuficiência 

respiratória e  renal,  16,7% hepática e  

33,4% de alterações cardíacas.  No que  diz 

respeito ao uso de anfotericina B e 

anfotericina B lipossomal, observou-se que 

a utilização dos  medicamentos também  

induziram complicações, apesar de se 

tratar de somente um  indivíduo para cada 

terapia.
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Tabela 6 – Relação entre as drogas utilizadas e as complicações apresentadas  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na tabela 7,  observa-se, por sexo, 

os valores da média e  intervalo de 

confiança (IC) de 95% de alguns exames 

laboratoriais realizados durante a 

internação hospitalar, percebe-se através 

desses dados, que os pacientes 

apresentaram diminuição das hemácias,  

hematócrito, leucócitos, plaquetas, 

aumento das transaminases, bilirrubinas, 

ureia e creatinina, além de inversão do 

índice albumina/globulina, intercorrências 

detectadas quando comparadas aos valores 

de referência de normalidade.   

 

Tabela 7 – Média, desvio padrão e intervalo de confiança dos resultados de exames,  

realizados no início e nos últimos dias de internação. 

 

Exames 
Feminino Masculino 

Valores de referência 

Média I C 95% Média I C 95% 

Hemácia  3,2 2,26 - 4,14 3,3 -0,92 – 7,52 4,0-6,0 m/mm³ 

Hematócrito 24,5 14,97 – 34,05 26 20,50 – 31,59 35-46 % 

Hemoglobina  8,3 5,00 – 11,49 9,1 7,28 – 10,92 12-16 g/dL 

Leucócitos  3050,0 -1223,6 – 7323,6 2.450 908,49 - 3991,50 4600-10200 p/mm³ 

Plaquetas  37,0 11,47 – 62,52 49 19,38 - 78,61 140-440 k/uL 

Tgo 311,0 -12,75 – 634,75 112 8,12 - 215,88 37 UL 

Tgp  113,0 27,88 – 198,12 58 39,66 - 76,34 40 UL 

Bilirrubina T  16,6 9,77 – 23,33 4,9 0,018 - 9,78 0,2-1,0 mg/dl 

Bilirrubina D 5,8 2,46 – 9,14 50,5 0,21 - 3,39 0,1-0,4 mg/dl 

Bilirrubina I 10,8 7,31 – 14,19 1,1 0,56 - 7,83 0,1-0,6 mg/dl 

Uréia 82,0 63,3 – 100,7 6,1 19,89 - 81,11 10-50mg/dl 

Creatinina  2,1 1,80 – 2,39 1,85 0,50 - 1,69 0,4-1,4 mg/dl 

Proteinas T nr nr 6,1 4,50 - 7,69 6,0-8,5 g/100ml 

Albumina 1,5 1,25 – 1,84 1,8 1,23 - 2,47 3,5-5,5 g/100ml 

Globulina nr nr 4,3 3,49 - 5,11 1,5-3,0 g/100ml 

Fonte: Dados da pesquisa  Sigla: nr= Não Realizado 

 

Medicamento Sinais 

Hemorrágicos 

% 

Insuficiência 

Respiratória 

% 

Insuficiência  

Hepática 

% 

Insuficiência 

Renal 

% 

Alterações 

Cardíacas 

% 

Antim (n= 6) 66,7 50,0 16,7 50,0 33,4 

Anf B (n=1) 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Anf. B L ( n=1) 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 



 

Dentre as medidas de suporte mais 

utilizadas durante a internação, destaca-se 

a nebulização e a transfusão sanguínea, 

demonstrando a gravidade da evolução da 

doença (Figura 8).  

 

 

0
9,1

27,3

81,8
90,9

0

20

40

60

80

100

%

Diálise Hemodiálise Entubação Transfusão Nebulização

Medidas

Medidas de suportes ultilizadas

 

Figura 8. Intervenções durante a internação  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os sinais e sintomas 

desenvolvidos durante todo intercurso da 

doença, houve recorrência de febre e 

astenia (100,0%) em ambos os sexos, 

enquanto que a icterícia foi 100,0% no 

masculino e 66,7% no feminino, seguidas 

de edema de membros inferiores, 

prostração e esplenomegalia  em 75,0% 

dos casos masculinos e 100% dos casos em 

mulheres. Aplicou-se a regressão logística 

para verificar o nível de significância dos 

sinais e sintomas entre os sexos, obtendo 

resultado positivo (P < 0,01) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Manifestações clínicas durante todo o curso da doença. 
Fonte: Dados da pesquisa 



 

A avaliação da severidade da 

doença se deu através da aplicação de 

escore para cada sintoma, descritos como 

outros (1), cefaleia (2), náuseas (3), vômito 

(4), diarréia (5), tosse seca (6), febre (7), 

palidez (8), prostração (9), astenia (10), 

perda de peso (11), dor abdominal (12), 

aumento do volume abdominal (13), 

edema em membros inferiores (14), edema 

de pálpebras (15), icterícia (16) e óbito 

(17). Na tabela 8, observa-se o total de 

escore de acordo com sexo e faixa etária. 

 

Tabela 8 - Escore dos sinais e sintomas presente durante toda a doença, por sexo e faixa 

etária. 
 

Faixa etária (anos) Sexo Total de escore 

M F (153) 

0-10  1 120 

 1 140 

1  139 

11-20 1  101 

21-30 1  140 

31-40 1  87 

41-50 1  117 

1  124 

51-60 1  115 

61-70 1  94 

 1 82 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A correlação de Pearson (Figura 

10) mostrou que quanto menor é a idade do 

indivíduo maior o escore dos sintomas 

(p=0,0395). Isso leva a concluir que quanto 

menor a idade dos pacientes, maior é a 

complexidade da doença. 
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Figura 10. Severidade da doença com respeito à faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa 



 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo descreve fatores 

de riscos clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais que levaram ao óbito 11 

indivíduos com LV no período de 2008 a 

2010 em GV/MG. Dos casos estudados, 

100,0% eram moradores da área urbana, o 

que demonstra a franca urbanização da 

doença como descrito por outros autores 

(WERNECK, 2010). No que diz respeito à 

idade, observou-se que a faixa etária mais 

comprometida foi entre 0 a 10 anos 

(27,3%) dos acometidos. Uma importante 

característica da LV é que, quanto maior a 

incidência da doença, maior o risco para as 

crianças mais jovens, fato já documentado 

no Brasil, onde a preferência da doença 

pela população infantil vem se mantendo 

ao longo dos anos (MNS, 1999; CORREA 

JB, 1998; ALVES JGB, 1996 apud 

QUEIROZ, 2004 e CAMPOS JR D, 1995). 

Com relação ao sexo, o masculino foi o 

mais atingido, fato também observado por 

(BOTELHO E NATAL, 2009; OLIVEIRA 

et al 2010).   

A pesquisa apontou que 37,5% dos 

indivíduos estudados procuraram pelo 

serviço de saúde entre 3 a 5 semanas após 

o início dos sintomas, segundo dados do 

SINAN. Entretanto, 36,4% dos 11 óbitos 

possuíam registros em ficha de 

atendimento ambulatorial na ESF e/ ou no 

Hospital Público, contendo sinais e 

sintomas característicos da LV com tempo 

superior ao encontrado nas fichas do 

SINAN. Em especial, um dos pacientes 

teve data de início dos sintomas relatados 

no intervalo de aproximadamente 22 

semanas anteriores ao óbito. Pedrosa 

(2004) mostrou que a maioria dos 

pacientes estudados procurou pelo serviço 

entre 4 e 12 semanas da doença, 

coincidindo possivelmente com o 

aparecimento dos sinais e sintomas mais 

característicos da doença.  

Em relação à identificação da 

doença, 81,8% dos óbitos não tiveram o 

diagnóstico preciso no primeiro 

atendimento, sendo o mesmo efetuado 

somente após seis semanas em 63,6% dos 

casos, sendo que três pessoas tiveram o 

diagnóstico confirmado após o óbito. 

Devido a essa demora da instauração 

terapêutica, talvez seja esse o fator de risco 

determinante para os óbitos. Seaman J. et 

al 1996 apud Queiroz (2004) consideram o 

retardo do diagnóstico como um dos 

fatores de risco para a mortalidade.  

As manifestações clínicas 

frequentemente observadas na admissão do 

paciente foram esplenomegalia e 

prostração com maior freqüência, seguidas 

de astenia, icterícia, dor abdominal, febre e 

hepatomegalia, sintomas descritos também 

por outros autores (RIGO, RIGO e 

HONER 2009; PEDROSA, 2004). O 

diagnóstico laboratorial da doença foi 
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possível em 90,9% dos casos, assim como 

observado por Alvarenga et al (2010).  

Para o tratamento da LV no Brasil, 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b) 

recomenda o antimoniato de N-

metilglucamina. A pesquisa demonstrou 

que dos onze pacientes, oito receberam 

tratamento, enquanto que três não 

receberam, pois o diagnóstico foi 

confirmado somente após o óbito. A 

Porcentagem de 75% dos pacientes 

tratados receberam antimoniato de N-

metilglucamina, 12,5% anfotericina B, e a 

anfotericina B lipossomal, 

respectivamente. Esses últimos foram 

ministrados a uma criança e uma pessoa 

idosa. Alvarenga et al (2010) 

demonstraram que 85% dos pacientes 

tratados com antimoniato de N-

metilglucamina evoluíram para o óbito. 

Este achado sinaliza para os autores uma 

associação letal da droga em pacientes 

cardiopatas, doentes renais e hepatopatas. 

Nosso estudo mostrou que 66,7% dos que 

trataram com antimoniato de N-

metilglucamina, apresentavam co-

morbidades, sendo essa substância 

identificada como um importante fator de 

risco para o óbito. Como preconizado pelo 

Ministério da Saúde, para a escolha do 

tratamento foi realizado hemograma, 

pesquisa da função renal e hepática. 

Especialmente, em pacientes acima de 50 

anos, o eletrocardiograma foi realizado, 

descartando a hipótese da não realização 

de exames como possível fator de risco. 

Em decorrência da gravidade da 

doença e da agressividade do tratamento, 

os indivíduos estudados apresentaram 

sinais hemorrágicos, insuficiência 

respiratória, renal e hepática, alterações 

cardíacas que, em conjunto, com as co-

morbidades possivelmente contribuíram 

para os óbitos. Os estudos realizados por 

Oliveira et al (2010) e Queiroz (2004) 

demonstraram que tais complicações 

influenciam negativamente no prognóstico 

da doença frente ao tratamento, podendo 

levar os pacientes ao óbito. 

Os dados hematológicos 

demonstraram pancitopenia, em que a 

plaquetopenia pode ter sido um fator 

desencadeante das hemorragias graves, 

levando 81,8% dos pacientes a 

necessitarem de transfusão sanguínea. 

Queiroz (2004) e Sampaio et al (2010) 

apontaram a plaquetopenia e a neutropenia 

como marcadores severos para os óbitos 

por LV. A análise bioquímica laboratorial 

mostrou alterações da função renal e 

hepática, caracterizando outros fatores de 

riscos para o óbito.  

No que diz respeito aos sintomas 

apresentados na evolução da doença, 

nossos resultados mostraram correlação 

entre o escore e a idade, caracterizando 

maior número de sintomas nas pessoas de 

faixas etárias inferiores, especialmente em 
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crianças. Seaman et al 1996 apud Brasil 

(2006b) identificou a idade como possível 

fator de risco para o óbito em crianças 

menores de dois anos que apresentaram 

anemia, hemorragias e esplenomegalia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente casuística, identificou-

se como possível fator de risco para o óbito 

retardo no diagnóstico, que poderia estar 

relacionado ao aparecimento súbito da 

doença no município, o que provavelmente 

contribuiu para que os profissionais de 

saúde não incluíssem a LV no diagnóstico 

diferencial, atribuindo à clínica dos 

pacientes outras hipóteses diagnósticas 

como, por exemplo, a hepatopatia.  

Outro fator relevante foi o uso do 

antimoniato de N-metilglucamina em 

pacientes que apresentavam co-

morbidades, fato também observado por 

Alvarenga et al (2010) como agravante. Os 

autores sugerem que os profissionais de 

saúde levem em consideração as contra-

indicações preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, Brasil (2006b). Observamos ainda 

que complicações como hemorragias, 

insuficiência respiratória, renal e hepática e 

alterações cardíacas influenciaram no mau 

prognóstico da doença, assim como 

descrito por Campos (1995), Pastorino 

(2002) e Oliveira et al (2010). 

Embora descritas por diversos 

autores, ao longo dos anos, as principais 

causas imediatas de óbito por LV 

perduram nos dias atuais. Diante disso, 

ressalta-se a necessidade de capacitar os 

profissionais de saúde para o 

reconhecimento e tratamento precoce da 

doença, objetivando uma redução 

significativa da letalidade. 

 

POSSIBLE RISK FACTORS FOR LETHALITY VISCERAL LEISHMANIASIS IN 

GOVERNADOR VALADARES, MG 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION Visceral leishmaniasis is in frank and urbanization has become an 

important public health problem. Disease that can cause death in 95% of untreated cases and 

10% when not establishing the proper treatment. Governador Valadares (GV) presented 

several cases from 2008, with a high mortality rate, before that, the proposed methodology 

aims to know the risk factors associated with death.  

METHODS This descriptive study that analyzed demographic, clinical, laboratory and 

epidemiological studies of patients living in the GV, with a diagnosis of LV, who 

subsequently died from June 2008 to June 2010.  

RESULTS There were eleven deaths in this period, all of the urban area, being 72.7% male 

and 27.3% female, 81.2% of these had no diagnosis of VL in the first treatment, and this 

made after six weeks in 63.6% of patients. Treatment was instituted in 72.7% of patients. We 
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identified co-morbidity in 72.7% (n = 8) of the deaths of these, four had co-morbidities 

associated with hypertension and diabetes with the highest rate. We observed statistical 

significance (p = 0.051) between age and comorbidity corset, the presence of a score higher in 

age groups over 20 years. The presence of hemorrhagic signs (score 5) was the complication 

that stood out, being present in 10 of 11 deaths.  

CONCLUSION The results show that the delay in diagnosis, comorbidities associated with 

the use of antimony AAS presence of complications are possible risk factors relevant to poor 

prognosis of the disease.  

 

Key words:  Visceral Leishmaniasis. Risk Factors. Death.  
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