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Introdução: A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) é uma zoonose, caracterizada
por uma evolução clínica grave e sistêmica que pode levar à morte quando não tratada
adequadamente desencadeada quando o homem entra em contato com o ciclo de
transmissão do parasita. No ano de 2015, Minas Gerais foi considerado o terceiro
estado brasileiro com maior número de registros de LVH, representando 12,7 % dos
casos e o primeiro lugar de todos os óbitos ocorridos no Brasil, com percentual de
14,7% dos casos. O conhecimento acerca dos óbitos de LVH pode corroborar na
implementação de políticas públicas mais eficazes para esta doença. Objetivo:
Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos que evoluíram a óbito por LVH
dos 35 municípios que ficam sob a jurisprudência da Superintendência Regional de
Saúde de Coronel Fabriciano, de 2007 a 2017. Metodologia: Trata-se de estudo
descritivo, realizado com dados epidemiológicos extraídos do SINAN-Net, que foram
a óbito por LVH, nos 35 municípios que ficam sob a jurisprudência da
Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, de 2007 a 2017. As
variáveis analisadas foram: óbitos, idade, sexo, manifestações clínicas, testes
diagnósticos e tratamento inicial. Os dados foram analisados com o auxílio dos
softwares Excel (versão Windows Vista) e Epi-Info. Resultados: Foram registrados 34
óbitos, sendo 24 (70,6%) do sexo masculino e 10 (29,4%) feminino, com idade média
de 44 anos e desvio padrão de 26,28 anos. A média de tempo entre o início dos
primeiros sintomas e a notificação foi de 30 dias, com desvio padrão de 31,22. Do
critério de classificação, 33 (97,06%) foram confirmados por exames laboratoriais e
1(2,94%) por critério clínico-epidemiológico. Em relação aos dados laboratoriais para
classificação dos casos, 6 (17,65%) realizaram o parasitológico, 16 (47,06%) o de
imunofluorescência indireta (RIFI) e 14 (41,18%) outros exames. As manifestações
clínicas e coinfecções mais frequentes foram: febre (94,12%), fraqueza (94,12%),
palidez (55,88%), esplenomegalia (55,88%), seguidos de emagrecimento (55,88%),
hepatomegalia (35,29%), quadro infeccioso (41,18%), tosse (47,06%), edema
(67,65%), fenômenos hemorrágicos (38,24%), icterícia (32,35%) e co-infecção
Leishmania/HIV (14,71%). Para o tratamento inicial da LVH, o medicamento mais
utilizado foi o Anfotericina B lipossomal representando 14 (45,16%), seguido pela
anfotericina B com 6 (19,35%) dos casos. Conclusão: O óbito por LVH foi mais
frequente no sexo masculino, sendo a febre e fraqueza as manifestações clínicas mais
comuns. Considerando que diversos fatores podem influenciar no processo
saúde-doença, destaca-se a importância da utilização de indicadores epidemiológicos
como ferramenta para a implementação de políticas públicas eficazes. 
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