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I. RESUMO 
 

Leishmaniose visceral em pessoas idosas [Natan Ferreira Cruz Ribeiro]. A 

Leishmaniose Visceral (LV) está entre as seis doenças prioritárias no mundo, segundo 

Organização Mundial de Saúde, mesmo assim é negligenciada e apresenta elevada taxa 

de letalidade quando não tratada. Objetivo: avaliar casos de LV em pessoas maiores de 

60 anos, descritos na literatura, e em bases de dados de Vigilância Epidemiológica do 

Brasil. Metodologia: foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados MedLine, 

LILACS e SciElo, enquanto número de casos e taxa de letalidade por LV foram 

extraídos das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) do período de 2007 a 

2012. Resultados: foram encontrados 6 artigos que apresentavam distribuição da LV por 

faixas etárias, mas nesses foram escassos indicadores clínicos de LV nas pessoas idosas. 

Pelos dados do SUS/Brasil, taxa de letalidade naqueles com ≥60 anos de idade foi 4,98 

vezes maior que observada nos menores de 5 anos. Discussão: mesmo limitados, os 

dados descritos na literatura e taxas de letalidade notificada ao SUS indicam forte 

associação entre envelhecimento e risco de óbito pela LV. Conclusão: não obstante, 

carece de maior definição quais indicadores clínicos estão mais associados à faixa etária 

com ≥60 anos de idade e se alguns desses têm associação ao risco de óbito pela LV. 

 

Palavras chaves: 1. Leishmaniose visceral; 2. Pessoa idosa; 3. Letalidade; 4. Brasil. 
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II. OBJETIVOS 

 

Principal 

Avaliar casos de leishmaniose visceral em pessoas 

maiores de 60 anos, descritos na literatura e em bases de 

dados de Vigilância Epidemiológica do Brasil. 

 

 

Secundários 

1) Comparar quadro clínico e taxa de letalidade de 

casos leishmaniose visceral em maiores de 60 anos com 

aqueles descritos em outras faixas etárias; 

 

 

2) Propor modelo de investigação clínica das pessoas 

idosas residentes nas áreas endêmicas de Leishmania 

chagasi. 
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III. RACIONAL TEÓRICO 
 

No Brasil, a leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é causada pela L. chagasi, e 

quando não tratada tem taxa de letalidade de até 98% em curto espaço de tempo 

(Alvarenga et al., 2010), sendo da América Latina procedentes 90% dos casos (Brasil, 

2006). 

 

Embora caracteristicamente predominante em áreas rurais, nas quatro últimas 

décadas a LV teve gradual mudança epidemiológica, acompanhando maciço fluxo 

migratório para a periferia de centros urbanos, para tornar-se na atualidade 

predominantemente urbana (Brasil, 2006; Botelho & Natal, 2009; Cerbino et al., 2009; 

Góes et al., 2012).  

 

Não obstante, a maioria dos portadores de LV são crianças e adultos jovens 

(Botelho & Natal, 2009; Oliveira et al., 2006; Oliveira et al., 2010), nos quais são 

clássicos os seguintes indicadores clínicos: febre irregular e de longa duração; perda de 

peso; hepatoesplenomegalia; pancitopenia no sangue periférico; 

hipergamaglobulinemia; hipoalbuminemia, entre outros (Alvarenga et al., 2010). Mais 

recentemente, também LV tem sido descrita em portadores de HIV ou AIDS (Brasil, 

2006; Botelho & Natal, 2009; Góes et al., 2012). 

 

Na maioria dos casos de LV, grave morbidade e elevada taxa de letalidade ainda 

continuam associadas à duração temporal entre aparecimento dos primeiros sintomas e 

momento do diagnóstico/tratamento da doença, sendo em muitos casos superior a 50 

dias, e isso também pode indicar evidência do menor acesso aos serviços de saúde e ou 

despreparo das equipes de saúde para diagnóstico mais precoce (Oliveira et al., 2006), 

especialmente nas pessoas de maior idade porque têm outras morbidades mais comuns. 

 

Nesse contexto, na literatura e nas bases de dados do Sistema Único de Saúde, 

quais diferenças clínicas e na taxa de letalidade entre portadoras de LV mais jovens 

versus idosas? Nas pessoas idosas suas peculiares características sociais, nutricionais, 

imunológicas e funcionais dos sistemas orgânicos justificam relevância dessa questão, e 

também pelo crescente contingente dessas pessoas decorrente do aumento da 
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expectativa de vida. No entanto, na literatura e em livros textos de doenças infecciosas e 

parasitárias são escassas as informações sobre morbidade e taxa de letalidade entre 

pessoas com mais de 60 anos de idade portadoras de LV. Adicionalmente, entre pessoas 

idosas provavelmente é maior toxicidade das drogas medicamentosas (e.g., antimônio 

pentavalente; e anfotericina B), mais utilizadas no tratamento da LV (Oliveira et al., 

2010).
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IV. REVISÃO DA LITERATURA 

 

IV.1. IDOSO 

 

A definição de idoso varia nas diversas regiões do planeta, sendo que em países 

desenvolvidos adota-se a idade mínima de 65 anos para classificar uma pessoa como 

idosa, enquanto essa idade é diminuída quando se trata de países em desenvolvimento. 

Até o momento, não há nenhum padrão numérico adotado pelas Organizações das 

Nações Unidas (ONU), mas na corte da ONU é acordado 60 ou mais anos para se referir 

à população idosa. (WHO, 2013). 

 

No Brasil a idade mínima para se considerado idoso é de 60 anos, e o numero de 

pessoas classificadas nesse grupo é maior a cada ano. Especialistas explicam o 

crescimento da população de idosos ou terceira idade, como também são chamados, 

através de estudos demográficos por meio da queda da taxa de fecundidade, aliada à 

queda da taxa de mortalidade, como consequência do avanço da medicina no combate 

as epidemias e no controle das doenças crônicas e degenerativas. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida em 1940 era 

de 40,5 anos; em 2007 é de 70,4 anos e em 2050 será de 81,3 anos (Ewers et al., 2008). 

 

Dado a significativa parcela de idosos compondo nossa sociedade e as 

perspectivas futuras de crescimento, é mais que urgente que estejamos atentos para as 

necessidades especiais desse grupo. Visto que de um modo geral, respondem de 

maneira diferente das demais faixas etária, e geralmente apresentam pior prognóstico no 

enfrentamento de diversas doenças, não sendo diferente na LV. 

 

IV.1.1. ASPECTOS IMUNOLÓGICOS NA PESSOA IDOSA 

 

Diversos autores atribuem o pior prognóstico no enfrentamento das doenças 

pelos idosos, à diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico. E de fato, 

este é um conceito que justifica e explica muitas condições, já que o sistema 

imunológico humano passa por um processo de envelhecimento denominado 

imunosenescência. 
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O envelhecimento imunológico, ou imunosenescência está associado ao 

progressivo declínio da função imune, o que concorre para aumentar a vulnerabilidade 

dos indivíduos para infecções, doenças autoimunes e neoplasias, sendo que em média, 

esse processo é mais significativo após os 60 anos de idade e está associado a alterações 

que podem ocorrer em qualquer das etapas do desenvolvimento da resposta 

imunológica, não sendo simplesmente um processo unidirecional de todas as funções, 

envolve várias reorganizações no sistema regulatório, bem como mudanças nas funções 

efetoras do sistema imune (Ewers et al., 2008). 

 

Estudos tem demonstrado que o envelhecimento está associado a um decréscimo 

na ativação, e consequentemente, na proliferação de células T com diminuição da 

expressão de células CD28 que exercem papel importantíssimo nos processos de 

ativação do sistema de defesa. Além disso, ocorre desequilíbrio na produção de 

citocinas, como exemplo, têm-se aumento da produção de citocinas inflamatórias que 

podem estar associadas aos mecanismos que desencadeiam muitas doenças típicas da 

idade. Ocorre ainda uma perda do equilíbrio entre citocinas do padrão Th1 e Th2 que 

pode em parte ser responsável pelo aumento da suscetibilidade a infecções por vírus e 

bactérias extracelulares. Também por conta do envelhecimento, ocorrem alterações nas 

células dendríticas, nas células Natural Killer (NK), e também nos linfócitos B, de 

modo que todas essas alterações resultam numa maior dificuldade de resposta às 

condições impostas pelas doenças aos idosos (Ewers et al., 2008).  

 

Existem fatores que podem contribuir para a preservação do sistema imune, 

dentre estes se destacam a qualidade da nutrição e a prática de atividade física. As 

deficiências de micronutrientes e de vitaminas estão associadas ao declínio da função 

imune. Microelementos variados, incluindo antioxidantes, são responsáveis pela 

modulação de fatores de transdução e transcrição gênica, estando envolvidas nesses 

processos, células do sistema imune e ou produção de citocinas. O zinco, por exemplo, 

é dos micronutrientes que são essenciais à resposta humoral. Ele está envolvido na 

restauração da atividade do hormônio timulina, bem como na proliferação de timócitos. 

E se encontra deficiente na maioria dos idosos, independendo do estado nutricional. 

Idosos que mantem o hábito de praticar atividades físicas, possuem níveis linfocitários 

de T CD4+ e T CD8+ que se assemelham a indivíduos mais jovens, além de não 



9 
 

apresentarem defeitos comuns no recrutamento linfocitário para locais infecciosos, o 

que acontece em idoso que são sedentários (Ewers et al., 2008). 

 

IV.2. LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

A Leishmaniose Visceral também conhecida como Calazar ou ainda barriga 

d’água, entre outros nomes menos conhecidos (Brasil, 2006), é uma síndrome clínica 

cuja apresentação varia desde formas assintomáticas até quadro clássico representado 

por febre, anemia e hepatoesplenomegalia, além de tosse seca leucopenia e 

hipergamaglobulinemia (Oliveira et al., 2010). A doença é fatal se não tratada de 

imediato após a apresentação dos sintomas iniciais (Madalosso et al., 2012). 

 

IV.2.1. EPIDEMIOLOGIA 

 

A LV é reconhecida pela OMS como um importante problema de saúde pública 

e está entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo (Brasil, 2006). 

Tipicamente de áreas tropicais e subtropicais, é endêmica em mais de 72 países 

(Oliveira et al., 2006). Dentre esses, seis merecem destaque: Bangladesh, Brasil, 

Etiópia, Índia, Nepal e Sudão, que juntos correspondem a mais de 90% dos casos (Góes 

et al., 2012). Negligenciada, provavelmente por ser uma doença que atinja em sua 

maioria países em desenvolvimento, estima-se que por ano, a incidência seja de 500.000 

novos casos com 50.000 óbitos em todo o mundo, segundo dados da OMS de 2007 

(Botelho & Natal, 2009; Oliveira et al., 2010; Góes et al., 2012). 

 

Nas Américas é predominantemente uma zoonose rural, que acomete na maioria 

dos casos crianças (60% em menores de quatro anos). Na América Latina, a doença já 

foi descrita em pelo menos 12 países (Brasil, 2006). A LV americana é descrita na 

Colômbia, no Paraguai, na Argentina, na Venezuela, na Guatemala, no México, em EL 

Salvador e em Honduras, entretanto, o Brasil é responsável por 90% dos casos 

(Nascimento & Medeiros, 2005). 

 

No Brasil, o primeiro caso registrado da doença se deu em 1913, quando 

Migone, no Paraguai, descreveu o caso em material de necropsia de paciente oriundo de 

Boa Esperança, Mato Grosso (Brasil, 2006). Vindo depois outros pesquisadores que 
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foram de extrema importância e que merecem destaque como Evandro Chagas e equipe, 

que na segunda metade da década de 1930 assinalaram a doença como Nova entidade 

mórbida do homem da América do Sul, e também Deane em 1956 que a descreveu 

como endêmica no Ceará (Botelho & Natal, 2009). 

 

Embora vista historicamente como uma doença essencialmente rural, a LV 

sofreu um processo gradual de transformação no seu padrão de transmissão nas ultimas 

décadas, esse tem deixado de ser essencialmente silvestre e de ambientes rurais para 

tornar-se predominantemente urbano, devido às alterações socioambientais como o 

desmatamento e o fluxo migratório para a periferia de centros urbanos (Brasil, 2006; 

Botelho & Natal, 2009; Cerbino et al., 2009; Góes et al., 2012). Teresina, capital do 

Piauí, foi o local onde ocorreu a primeira grande epidemia urbana do País, tendo mais 

de mil casos notificados 1981-1986. Foram posteriormente descritas novas epidemias 

em outras capitais da Região Nordeste, como Natal (Rio Grande do Norte) e São Luís 

(Maranhão), e mais recentemente, a doença também foi encontrado em outras áreas 

urbanas como Araçatuba e Bauru (São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais), Fortaleza 

(Ceará), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), em Palmas (Tocantins) e Timon 

(Maranhão) (São Paulo, 2004; Góes et al., 2012). 

 

IV.2.2. ETIOLOGIA 

 

O agente etiológico é um protozoário pertencente à família Trypanosomatidae, 

gênero Leishmania e espécie donovani. As três principais espécies causadoras da LV no 

complexo Donovani são: L. donovani, L. infantum, e L. chagasi (que é a espécie 

responsável pelo calazar no Brasil). A transmissão ocorre predominantemente pela 

picada de flebótomos dos gêneros Phlebotomus (Europa) e Lutzomyia (continente 

americano). No Brasil, o inseto Lutzomyia longipalpis aparece como mais importante 

vetor na transmissão da LV, por ser adaptado ao domicílio e peridomicílio do homem 

do meio rural e da periferia das cidades. Os reservatórios principais de infecção são o 

cão doméstico (Canis familiaris), a raposa (Dusicyon vetulus) e os masurpiais 

didielfídeos (Nascimento & Medeiros, 2005). 
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IV.2.3. MORFOLOGIA E BIOLOGIA 

 

As leishmânias são parasitas intracelulares obrigatórios do sistema 

reticuloendotelial (SRE) (ou sistema fagocítico mononuclear (SFM)) dos mamíferos 

suscetíveis. Apresenta dimorfismo, isto é, possui duas formas principais durante seu 

desenvolvimento, (embora hoje já se admita três estágios diferentes do parasito). As 

formas amastigotas não têm flagelo exteriorizado, são arredondadas e medem de 3 a 6µ 

de diâmetro, e multiplicam-se exclusivamente por divisão simples dentro dos vacúolos 

de macrófagos. As formas promastigotas possuem formato losangular adelgaçada e 

medem de 10 a 15µ de comprimento e apresentam flagelo longo na extremidade que 

mede de 15 a 28µ de comprimento. No trato digestivo dos flebotomos passam por 

múltiplos estágios até chegarem a uma forma denominada promastigota metacíclico, 

que migra para a probóscida do inseto, que será inoculada nos mamíferos durante o 

repasto sanguíneo (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.4. CICLO BIOLÓGICO 

 

Nos reservatórios (mamíferos e acidentalmente o homem), as formas 

amastigotas de L. chagasi parasitam as células do SFM, principalmente macrófagos. Em 

humanos são encontrados nos órgãos linfoides, como medula óssea, baço, fígado e 

linfonodos, podendo envolver outros órgão como rins, pulmões, placas de Peyer no 

intestino e a pele. Em casos raros, podem ainda serem encontrados no sangue, no 

interior de leucócitos, íris, placenta e timo. No hospedeiro invertebrado, L. longipalpis, 

são encontrados parasitando o intestino médio e anterior nas formas promastigota e 

promastigota metacíclica (Michalick & Genaro, 2005). 

 

O ser humano (FIGURA I) adquire a infecção através da picada das fêmeas do 

L. longipalpis, hematófagas, que satisfazendo uma necessidade biológica se alimentam 

em reservatórios (animais) previamente infectados, de onde ingerem macrófagos e 

monócitos parasitados pelas amastigotas de L. chagasi. Estas, no intestino do inseto, 

desenvolvem-se em promastigotas metacíclicas que irão infectar novo hospedeiro 

durante um novo repasto sanguíneo. Dentro do hospedeiro, as promastigotas são 

fagocitadas pelas células do SFM (principalmente macrófagos), onde se diferenciam em 
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amastigotas e iniciam sucessivas divisões binárias. Quando densamente parasitados os 

macrófagos se rompem liberando várias amastigotas que parasitarão novos macrófagos 

tornando o hospedeiro infectado (Michalick & Genaro, 2005). 

 

FIGURA I. Ciclo biológico da leishmaniose. 

 

Fonte: Traduzido de http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/biology.html 
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IV.2.5. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

O organismo pode reagir de três maneiras à infecção pelo L. donovani: 1) pode 

ocorrer reação local com destruição do parasito fagocitado; 2) pode ocorrer fagocitose 

por histiócitos e interação hospedeiro-parasito, havendo persistência latente no 

organismo por período indeterminado; 3) fagocitose seguida de multiplicação dos 

parasitos com disseminação para o SFM, o que determina a depender dos fatores de 

risco associados, um espectro da doença, podendo apresentar-se desde formas 

oligossintomáticas até síndrome completa ou calazar propriamente dito (Badaró & 

Duarte, 2009). 

 

IV.2.5.1. FORMA ASSINTOMÁTICA 

 

Ocorre geralmente na maioria dos indivíduos de áreas endêmicas, sendo que 

estes indivíduos apresentam evidências de infecção, mas não apresentam história clinica 

aparente da doença. Pelo menos 30% dos adultos de áreas endêmicas são positivos para 

o teste intradérmico, entretanto sem história prévia de doença (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.5.2. FORMA OLIGOSSINTOMÁTICA OU 

SUBCLÍNICA 

 

É a forma mais frequente da doença em áreas endêmicas e caracteriza-se por 

sintomas inespecíficos como febrícula, tosse seca, diarreia, sudorese e adinamia 

persistente e discreta visceromegalia (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.5.3. FORMAS AGUDAS 

 

Forma aguda disentérica que tem grande semelhança no quadro séptico, com 

febre alta, tosse e diarreia acentuada. Apresenta-se com alterações hematológicas 

discretas e inexpressiva hepatoesplenomegalia. História não ultrapassa dois meses de 

evolução e pode ser confundida com febre tifoide, malária, esquistossomose mansônica, 

toxoplasmose aguda, doença de Chagas aguda, histoplasmose e outras doenças de 

acometimento febril agudo que cursam com hepatoesplenomegalia. É marcante a 
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elevação de imunoglobulinas com elevada quantidade de anticorpos específicos IgM e 

IgG anti leishmânia. Ocorre intenso parasitismo hepatoesplênico, entretanto não é 

frequente o encontro de parasitos no mielograma (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.5.4. CALAZAR CLÁSSICO 

 

Em geral tem evolução prolongada e o paciente apresenta desnutrição 

proteicocalórica e aspecto edemaciado - com protusão abdominal à custa de acentuada 

hepatoesplenomegalia e com alterações de pele que confere uma cor pardaçenta ou de 

cera vermelha -, os cabelos quebradiços e cílios alongados constituem o retrato dessa 

doença. Tem anamnese rica em sinais e sintomas com período de incubação impreciso. 

O início da doença também é difícil de precisar por conta da inespecificidade dos 

sintomas iniciais, mas estudos sugerem períodos variáveis de 2 a 8 meses, e 

excepcionalmente menos de dez dias. Geralmente, estão presentes como sintomatologia 

inicial a tosse seca, diarreia e febre irregular que pode ser intermitente ou persistente 

com 2 a 3 picos diários. Associam-se com frequência, distúrbios gratrintestinais 

(diarreia, disenteria ou obstipação), prostração, adinamia, sonolência, mal-estar e 

emagrecimento progressivo. Não é comum, mas podem ocorrer acometimentos 

hemorrágicos (petéquias, epistaxes e sangramento gengival). No período de estado as 

características são mais marcantes. A febre está quase sempre presente e varia entre 37° 

e 38°C, que pode ser agravada por complicações bacterianas ou virais chegando a 40°C. 

Podem ocorrer períodos de apirexia se 1 ou 2 semanas. Progressivo emagrecimento leva 

o paciente a uma caquexia acentuada, entretanto, com apetite preservado. Achados mais 

graves assumem o lugar dos sintomas iniciais, o doente está pálido, com cabelos secos e 

quebradiços que apresentam duas ou três colorações (sinal da bandeira), os cílios se 

apresentam alongados e o paciente deambula vagarosamente e é frequente o edema nas 

mãos e pés. A gigantesca hepatoesplenomegalia causa o aspecto de útero gravídico em 

mulheres e de cirrótico nos paciente do sexo masculino (Badaró & Duarte, 2009). 

 

Além de tosse, perturbações digestivas, diarreia, náuseas, vômitos, dispinéia de 

esforço, zumbido, cefaleia, artralgia, dores musculares gengivorragias e epistaxes, é 

comum amenorreia e retardo da puberdade. Embora tolerem níveis críticos de 

hemoglobina sanguínea periférica (5 a 6g/dL), os pacientes estão gravemente enfermos 
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no período final. É comum dispneia de esforços mínimos, sopro sistólico plurifocal, e 

insuficiência cardíaca. Acontece via de regra pancitopenia periférica com elevação de 

globulinas, e em geral esses pacientes não respondem ao tratamento habitual sendo o 

óbito decorrente das complicações muito frequentes, tais como infecção bacteriana em 

geral nosocomial e/ou sangramentos. Sendo septicemias, broncopneumonia, 

hemorragias agudas, gastroenterites, insuficiência cardíaca decorrente da anemia grave 

e caquexia e coagulopatias pós-transfusionais (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.5.5. COINFECÇÃO COM HIV/AIDS 

 

A LV tem sido relatada como infecção oportunista em imunocomprometidos 

induzidos pós-transplantes, pós-quimioterapia anticâncer, usuários crônicos de 

corticosteroides e em outras doenças imunodepressoras (Nascimento & Medeiros, 

2005). Relatos anteriormente raros de coinfecção entre L. donovani e HIV/AIDS têm se 

tornado bastante frequente em diversas partes do mundo. Atualmente, estima-se que já 

houveram mais de 700 casos documentados, sendo que destes, mais de 70% 

correspondem a manifestação visceral da doença, muitas vezes  com manifestações 

exóticas como pneumonite grave, entre outras (Badaró & Duarte, 2009). Nesses 

pacientes a coinfecção pode ser recente, pela picada de flebótomos ou pelo 

compartilhamento de seringas (comum entre jovens usuários de drogas injetáveis), ou 

ainda pode significar a recidiva de uma doença do passado. As manifestações da LV em 

portadores de HIV/AIDS são semelhantes àquelas observadas na forma clássica da 

doença (Nascimento & Medeiros, 2005). 
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IV.2.6. DIAGNÓSTICO 

 

A LV deve ser sempre investigada quando pacientes cursam com história de 

febre prolongada e hepatoesplenomegalia, principalmente se procedentes de áreas 

endêmicas. É interessante observar quanto à história epidemiológica, se o paciente é 

procedente de áreas endêmicas, ou se viajou nos últimos 12 meses. Investigar se há 

ocorrência de casos caninos, existência do vetor na residência ou adjacências, 

lembrando das denominações populares que este recebe, tais como mosquito palha, 

birigui, asa branca ou outras denominações (Badaró & Duarte, 2009). 

 

Quanto aos critérios clínicos, não é difícil diagnosticar a forma clássica da 

doença. A dificuldade está nas formas oligossintomáticas, mais frequentemente 

diagnosticada em áreas endêmicas, devendo-se neste caso atentar-se para sinais como 

persistência de tosse, diarreia intermitente que se estende por mais de três semanas, 

adinamia, discreto aumento de fígado e ou baço, mas que não excede 5 cm do rebordo 

costal. Geralmente não há febre e podem ser confundidas com enteroparasitoses e 

processos virais comuns (Badaró & Duarte, 2009). 

 

IV.2.6.1. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Indispensável no diagnóstico da LV, o hemograma apresenta alterações que são 

bastantes características, por exemplo, na forma clássica e que junto com dados clínicos 

e epidemiológicos corroboram a suspeita diagnóstica. As três séries celulares 

sanguíneas estão diminuídas; a hemoglobina em geral é inferior a 10 g% com 

morfologia de anemia normocrômica e normocítica; leucopenia associada à neutropenia, 

linfocitose relativa e eosinopenia, e a plaquetopenia (inferior a 100 mil células/mm
3
) 

compõem a pancitopenia. Outra alteração típica é a inversão albumina/globulina com 

queda sérica da albumina e elevação policlonal das globulinas, sobretudo à custa da 

fração gama. Também as transaminases encontram-se elevadas (duas a três vezes do 

basal). Proteinúria, leucocituria, e hematúria podem estar presentes no exame de 

sedimentos da urina (exame de urina I) revelando glomerulonefrite subclínica por 

deposição de imunocomplexos (Nascimento & Medeiros, 2005). 
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IV.2.6.2. EXAMES ESPECÍFICOS 

 

O diagnóstico específico da LV tem como padrão ouro a identificação de formas 

amastigotas de leishmânia em aspirado de medula óssea corado por Giemsa ou Wright, 

embora apresente especificidade relativamente baixa (70% a 85%). Já o exame direto do 

aspirado esplênico apresenta uma positividade de 96% a 98%, mas existe elevado risco 

de hemorragia principalmente em se tratando de paciente com alterações da coagulação. 

Pedem ainda serem utilizados outros locais como fonte de material, como por exemplo, 

fígado e linfonodos, mas apresentam positividade menor. Em pacientes HIV positivos o 

mielograma permanece como método de eleição (Nascimento & Medeiros, 2005). 

 

Em regiões endêmicas o teste de hipersensibilidade tardia (DHT) a antígenos de 

leishmânia (teste de Montenegro) apresenta alta positividade em infectados 

assintomáticos. Entretanto não é utilizado para diagnóstico de LV clássica, pois devido 

à situação de imunossupressão instalada na fase aguda da doença, o teste torna-se 

negativo, revertendo-se para positivo, meses após a cura da infecção, funcionando como 

bom marcador de infecção, mas não de doença (Nascimento & Medeiros, 2005). 

 

O teste de aglutinação direta (DAT) e a imunofluorescência indireta (RIFI) são 

métodos sorológicos que utilizam o parasita inteiro como fonte de antígeno, o que limita 

sua especificidade, e por isso são mais utilizados em inquéritos epidemiológicos. Títulos 

iguais ou superiores a 1/3200 (DAT) e 1/400 (RIFI) são altamente sugestivos de calazar, 

todavia nos testes positivos e inferiores a esses limites, reações cruzadas com outras 

doenças como doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, leishmaniose tegumentar e 

histoplasmose, devem ser afastados (Badaró & Duarte, 2009). 

 

Testes imunoenzimáticos (ELISA) em placa e em fase sólida (DOT-ELISA) têm 

se destacado como valiosos instrumentos no diagnóstico sorológico da LV, 

principalmente utilizando antígenos específicos como o K39 (antígeno recombinante 

rK39), que apresenta elevada sensibilidade e especificidade. A presença de anticorpos 

anti-rk39 no soro de pacientes clinicamente suspeitos de LV é indicador de doença 

ativa, já que geralmente estão ausentes em indivíduos apenas infectados. Outro método 

que tem se mostrado sensível, rápido e específico é a detecção de kDNA (DNA do 
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cinetoplasto) de leishmania por PCR, podendo ser realizada em sangue periférico, 

aspirado esplênico e de medula óssea, mas ainda é um método caro e restrito a alguns 

laboratórios (Nascimento & Medeiros, 2005). 

 

IV.2.6.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Existem diversas entidades que cursam com hepatoesplenomegalia e que devem 

ser diferenciadas da LV, entre elas destacam-se a enterobacteriose septicêmica de curso 

prolongado, que é a associação de esquistossomose com salmonela ou outra 

enterobactéria, considerando que ambas apresentam frequentemente o mesmo quadro 

clínico e podem coexistir na mesma área endêmica. A diferenciação deve ainda ser feita 

com malária, esquistossomose hepatoesplênica, febre tifoide, forma aguda da doença de 

Chagas, toxoplasmose, endocardite infecciosa, mononucleose infecciosa, 

citomegalovirose, histoplasmose disseminada, brucelose, doenças mieloproliferativas e 

trombose de veia porta. Dentre as hemopatias, é importante o diagnóstico diferencial de 

linfoma , pois suas manifestações clinicas e laboratoriais se superpõem às da LV, sendo 

em muitos casos diferenciadas através do mielograma (Nascimento & Medeiros, 2005). 

 

IV.2.7. TRATAMENTO 

 

No Brasil, o tratamento recomendado pelo ministério da saúde para a LV é feito 

principalmente com compostos antimoniais, sendo a única formulação disponível o 

antimoniato-N-metil glucamina, que é distribuído pelo Ministério da Saúde em ampolas 

de 5 ml, contendo 405mg de Sb
+5

 (derivados pentavalentes). O mecanismo de ação do 

medicamento ainda não é totalmente esclarecido, mas é sabido que age nas formas 

amastigotas do parasita, inibindo sua atividade glicolítica e a via oxidativa de ácidos 

graxos, e que são rapidamente eliminados pelos rins tendo uma vida média de cerca de 2 

horas. A dosagem recomendada é de 20mg de Sb
+5

 kg/dia, sendo sua aplicação 

endovenosa-E.V. ou intramuscular-I.M, por no mínimo 20 e no máximo 40 dias, com 

limite máximo de 3 ampolas/dias do produto, resultando em bons índices de cura, sendo 

necessário em casos um tempo mínimo de 30 dias de tratamento em casos de resposta 

clínica não evidente nos primeiros 20 dias (Brasil, 2006). 
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Alguns cuidados dever ser observados antes do início do tratamento, como por 

exemplo: avaliação e estabilização das condições clínicas e tratamento de infecções 

concomitantes. Em condições de seguimento, o tratamento deve ser feito a nível 

ambulatorial. Sendo caso de tratamento hospitalar, devem ser criteriosamente 

observados os seguintes sinais e sintomas: anemia acentuada (hemoglobina <5g/dL); 

edema generalizado; diarreia grave ou prolongada; desnutrição grave; edema 

generalizado; sangramentos; infecções concomitantes; doenças associadas (cardiopatias, 

nefropatia, hepatopatia, hipertensão arterial sistêmica); refratariedade ao tratamento; 

casos de recidiva; icterícia; extremos de idade (<6 e >65 anos). É indicada a realização 

de eletrocardiograma (ECG) no momento do diagnóstico em todos os casos de LV, e 

obrigatório em pacientes >50 anos, no início, durante e após o tratamento (Brasil, 2006). 

 

Por serem potencialmente arritmogênicos, os antimoniais pentavalentes são 

contra-indicados em pacientes em uso de drogas antiarrítmicas e beta-bloqueadores. 

Além de estarem contra-indicado também em pacientes com insuficiência renal e 

hepática, mulheres grávidas nos dois primeiros trimestres de gestação, bem como nos 

casos que tiverem os seguintes achados no ECG: intervalo QTC superior a 400ms 

(homens) e 450ms mulheres. Em caso de recidiva, um segundo tratamento de mesma 

dosagem e com período prolongado (máximo 40 dias) deve ser instituído, antes de 

rotular o caso como refratário aos antimoniais. Só a partir de então se deve tentar 

esquemas alternativos com drogas ditas de segunda linha. Na categoria de tratamentos 

alternativos estão incluídos o desoxicolato de anfotericina B e suas formulações 

lipossomais (anfotericina-B-lipossomal e anfotericina-B-dispersão coloidal), as 

pentamidinas (sulfato e mesilato), os imunomoduladores (interferon gama e GM-CSF) 

(Brasil, 2006). 

 

A anfotericina B atua nas formas promastigotas do parasito, seu mecanismo de 

ação se dá pela ligação preferencial com ésteres (ergosterol ou episterol) da membrana 

plasmática da Leishmania. Atualmente é a droga leishmanicida mais potente no 

mercado. Nos casos em que a resposta aos antimoniais é insatisfatória, deve ser usada 

na dose de 1mg/kg/dia em dias alternados (máximo de 3g de dose total). Em crianças a 

dose total é de 15 a 25mg/kg de peso. Seus efeitos colaterais são muitos e acontecem 

com frequência, todos, dose-dependentes. As complicações renais são as mais 

importantes e ocorrem em graus variados em praticamente todos os pacientes. As 
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alterações renais são reversíveis, quando a droga é usada nas doses recomendadas 

(Brasil, 2006). 

 

Novas formulações da anfotericina B (anfotericina-B-lipossomal e anfotericina-

B-dispersão coloidal) estão disponíveis no mercado, mas ainda de alto custo, o que 

impossibilita seu uso na rotina do serviço de saúde. São indicadas aos pacientes graves 

de LV, que desenvolveram toxicidade cardíaca ou insuficiência renal durante o uso do 

Antimoniato de N-metil glucamina e de outras drogas sem melhora ou cura clínica. 

Com dose recomendada de 1 a 1,5mg/kg/dia por 21 dias ou 3mg/kg/dia por 10 dias 

(Brasil, 2006). 

 

V.2.7.1. CRITÉRIOS DE CURA 

 

Os critérios de cura da LV são essencialmente clínicos, a febre desaparece por 

volta do quinto dia de medicação, nas primeiras semanas ocorre redução da 

hepatoesplenomegalia, a partir da segunda semana acontece a melhora dos padrões 

hematológicos (hemoglobina e leucócitos). Ao final do tratamento o baço geralmente 

reduz 40% ou mais, em relação à medida inicial. Alterações vistas na eletroforese 

normalizam-se lentamente, podendo levar meses. Ocorre retorno do apetite do paciente 

e o ganho ponderal é visível e há melhora do estado geral, sendo nesta situação, 

dispensável o controle da doença por exame parasitológico. O seguimento deve ser feito 

aos 3, 6 e 12 meses após o tratamento, se na última avaliação o paciente permanece 

estável é considerado curado (Brasil, 2006). 
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IV.3. LEISHMANIOSE VISCERAL EM IDOSOS 

 

Embora existam muitos estudos sobre Leishmaniose visceral no Brasil e no 

mundo, este é um campo que ainda não foi abordado especificamente, de modo que não 

foram encontrados artigos ou livros textos que tratassem, mesmo que de forma parcial, 

o tema em questão. Foram encontrados durante as buscam nas bases de dados, trabalhos 

que estudavam o comportamento da doença especificamente em crianças (que não 

representa o foco do nosso estudo), ou em outros casos abordavam de um modo geral 

todas as faixas etárias, e dentre esses últimos foi possível perceber a importância e 

necessidade de uma abordagem mais profunda, nas faixas etárias dos idosos, que como 

ficará evidenciado ao final deste trabalho, apresenta uma taxa de mortalidade e 

morbidade, superior às demais faixas etárias. 
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V. METODOLOGIA 

 

Para responder questão de pesquisa, foram buscadas publicações nas bases 

MedLine, LILACS e SciElo, e também dados extraídos das bases de dados do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Adicionalmente, também foram consultadas referências 

bibliográficas de artigos selecionados e de livros textos na busca de novas informações 

associadas aos objetivos deste estudo. 

 

A. Seleção dos artigos 

 Primeira etapa - foram realizadas buscas 

nos títulos e resumos (Title/Abstract) dos artigos, 

utilizando termos pré-definidos (adiante descritos). Nesse 

levantamento e primeira avaliação dos artigos, nas bases 

de dados MedLine/PubMed, LILACS e SciElo, foram 

realizadas buscas por meio de combinações dos seguintes 

descritores: 

 

 (“Leishmaniose Visceral” OR “Visceral leishmaniasis” OR “Kala 

azar” OR Calazar) AND (idosos OR elderly OR “aged people” OR “old 

people”) 

 (“Leishmaniose Visceral” OR “Visceral leishmaniasis” OR “Kala 

azar” OR Calazar) AND (letalidade OR lethality OR mortalidade OR mortality) 

 

 Segunda etapa - O principal critério de 

seleção dos artigos foi abordagem da LV com 

informações epidemiológicas, clínicas e taxa de letalidade 

da doença nas diversas faixas etárias com o objetivo de 

compará-las àquelas das pessoas idosas (acima de 60 

anos). 

 Terceira etapa – análise dos artigos 

selecionados, após exclusão daqueles sem inclusão de 

idosos, bem como artigos que tratam de outros tipos de 

Leishmaniose que não a visceral ou que não abordem 
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aspectos epidemiológicos, clínicos ou letalidade da 

doença. Nessa análise, foram considerados os critérios 

clínicos, epidemiológicos e ou taxa de letalidade, usando 

como aqueles indicadores estabelecidos no Manual do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2006). 

 

 

Critérios de seleção dos artigos 

 Inclusão 

1. Trabalhos clínicos e ou epidemiológicos que tratem 

de leishmaniose visceral em seres humanos; 

2. Artigos publicados após 1990, considerando esse 

ano como marco em razão da implantação do atual programa 

diagnóstico e terapêutico pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2006); 

e 

3. Artigos publicados nas línguas portuguesa, 

espanhola ou inglesa. 

 

 Exclusão 

1. Artigos ou publicações sobre outros tipos de 

leishmaniose, incluídos de calazar em cães ou em animais 

silvestres; 

2. Publicações anteriores ao ano de 1990; 

3. Artigos publicados em outras línguas, que não seja 

portuguesa, espanhola ou inglesa. 
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B. Base de dados dos Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

No site do DATASUS (www.datasus.gov.br), foram geradas duas tabelas, a 

primeira contendo casos em nível de Brasil: na seção de “Informações de Saúde”, 

subseção “Epidemiológicas e morbidade”, opção “Demais doenças de notificação - 

desde 2001” na guia “Doenças de Notificação” indo para o site do SINAN onde através 

do link “TABULAÇÃO DE DADOS” e no campo “A partir de 2007 (todos agravos)” 

foi escolhido o agravo “Leishmaniose Visceral” sendo selecionado nos campos “Linha”, 

“Coluna”, “Conteúdo”, “Períodos Disponíveis” as seguintes opções: “Evolução”, “Faixa 

Etária”, “Casos Confirmados”, “2007-2012”, respectivamente. 

E a segunda tabela contendo casos somente da Bahia, sendo semelhante à 

primeira, acrescentando-se apenas o campo “UF Residência” preenchido com o estado 

da Bahia aos demais campos descritos para a primeira tabela. 

 

Análise de dados 

 

Os resultados foram descritivos pela fonte bibliográfica e, quando possível, em 

tabelas ou gráfico; ou quando indicado, características (clínica ou epidemiológica) 

estudadas pelo autor da publicação. 
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Aspectos éticos 

 

Na metodologia proposta não há risco às pessoas humanas incluídas nos estudos 

selecionados e, portanto, não cabe submissão a Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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VI. RESULTADOS 
 

Durante as buscas realizadas nas bases de dados usando o primeiro grupo de 

descritores sobreditos, foram encontrados apenas cinco trabalhos e que não tratavam 

satisfatoriamente do tema ou não se encaixavam nos critérios de exclusão, o que 

motivou a elaboração do segundo grupo de descritores resultando em 175 trabalhos. 

Após a leitura do título e resumo dos artigos encontrados nas duas buscas, e aplicados 

os critérios de inclusão e exclusão, sobraram seis artigos que abordavam morbidade e 

letalidade por LV incluindo idosos entre as diferentes faixas etárias e em diferentes 

regiões do Brasil. Dos seis artigos, um deles não representava distribuição da faixa 

etária de maior interesse, acima de 60 anos, e dois apresentavam somente percentuais 

das taxas de letalidade sem respectivos números absolutos, e por isso são mostrados em 

separado (TABELA 1), daqueles com distribuição por faixa etária (TABELA 2). No 

entanto, estes trabalhos (TABELAS 1 e 2) mostram elevada taxa de letalidade da LV 

nas pessoas com 60 ou mais anos de idade. 

 

Mesmo considerando heterogeneidade entre si das casuísticas dos 4 artigos 

mostrados na TABELA 2, se incluída casuística de Silva et al. (2008) as taxas de 

letalidade descritas nos 4 artigos são muito heterogêneas), mas com exclusão desse 

artigo foram semelhantes. No artigo de Silva et al. (2008), aproximadamente 2/3 

(75,6%) da casuística tinha <5 anos de idade, enquanto nas 3 outras publicações variou 

de 26,1% a 44,1%. Também na publicação de Silva et al. (2008) faixa etária ≥60 anos 

de idade foi incluída entre aqueles maiores de 50 anos, portanto, só considerando dados 

de Araújo et al. (2012), Góes et al. (2012) e Madalosso et al. (2012), foram semelhantes 

taxas de letalidade entre aqueles com <59 anos, mas muito diferente nas pessoas com 

≥60 anos de idade, respectivamente 24,4%; 60% e 69%. 

 

Os dados fornecidos pelo DATASUS através da plataforma SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação), do período de 2007 a 2012, são mostrados nas 

TABELAS 3 e 4, respectivamente do Brasil e Estado da Bahia. Comparando as taxas 

de letalidade nas faixas etárias extremas (<5 anos vs. ≥60 anos), os mais idosos tiveram 

taxa 4,98 vezes maior (19,9/4) no global do Brasil (TABELA 3) e de 3,46 vezes maior 

(15,9/4,6) no Estado da Bahia (TABELA 4). No GRÁFICO 1, é ilustrada distribuição 

descrita nas TABELAS 3 e 4. 
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TABELA 1. Taxa de letalidade por leishmaniose visceral, distribuída pela faixa etária (%) das pessoas incluídas em 2 estudos brasileiros. 
 

ARTIGOS 
FAIXA ETÁRIA (anos), em % 

<1 1 |―| 4 5 |―| 9 10 |―| 14 15 |―| 19 20 |―| 39 40 |―| 59 60 |―| 64 65 |―| 69 70 |―| 79 ≥80 

Botelho & Natal (2009) 3 1 1 3 0 6 16 29 21 50 12 
Oliveira et al. (2010) 3,1 3,5 0 1,4

(a)
 - 4,1 24,4 20

(b)
 - - - 

(a) 
faixa etária de 10 |―| 19; 

(b)
distribuídos como ≥60anos. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2. Taxa de letalidade por leishmaniose visceral, distribuída pela faixa etária das pessoas incluídas em 4 estudos brasileiros. 
 

FAIXA ETÁRIA 
(anos) CASUÍSTICA 

ARTIGOS – autores (ano) 

Silva et al. (2008) Araújo et al. (2012) Góes et al. (2012) Madalosso et al. (2012) 

 <5 
n° casos 226 232 60 166 

n° óbitos (%) 7 (3,1) 20 (8,6) 1 (1,7) 11 (6,6) 

 5 |―| 19 
n° casos 42 199 62 66 

n° óbitos (%) 0 13 (6,5) 2 (3,2) 3 (4,6) 

 20 |―| 39 
n° casos 23 204 50 64 

n° óbitos (%) 2 (8,7) 35 (17,2) 6 (12) 7 (10,9) 

 40 |―| 59 
n° casos 8 167 15 51 

n° óbitos (%) 2 (25) 22 (13,2) 5 (33,3) 12 (23,5) 

 ≥60 
n° casos -

(a)
 86 5 29 

n° óbitos (%) - 21 (24,4) 3 (60) 20 (69) 

TOTAL 
n° casos 299 888 192 376 

n° óbitos (%) 11 (3,7) 111 (12,5) 17 (8,8) 53 (14,1) 
(a) incluída até faixa etária >50 anos. 
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TABELA 3. Leishmaniose visceral, Brasil: casos confirmados e notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan/Net), do período de 2007 a 2012, distribuídos por faixa etária e conforme evolução dos casos. 
 

Número de casos por faixa etária (anos) 

Evolução Ignorada
(a)

 <5 5|―| 19 20 |―| 39 40 |―| 59 ≥60 TOTAL 

Total 12 7.715 4.303 4.285 2.834 1.203 20.352 

Ignorada
(a)

 2 1.009 613 583 315 151 2.673 

Cura 8 5.610 3.227 3.057 1.937 688 14.527 

Abandono - 24 18 48 28 11 129 

Óbito por LV 1 312 104 251 303 239 1.210 

Óbito por outra causa - 47 22 92 112 82 355 

Transferência 1 713 319 254 139 32 1.458 

Taxa de Letalidade (%) ? 4 2,4 5,9 10,7 19,9 5,9 
(a)

Ignorada ou em branco.  

Fonte: Adaptado de: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. Notas: 1) Excluídos casos não 

residentes no Brasil; 2) Períodos Disponíveis ou período - Correspondem aos anos de notificação dos casos; 3) Excluídas duplicidades de dados de 2007, 2008 e 2009; 4) 

Dados validados pela Gerência Técnica de Leishmanioses/CGDT/DEVEP/SVS/MS; 5) Dados de 2008 atualizados em 25/03/2010; 6) Dados de 2009 atualizados em 

29/07/2011; 7) Dados de 2010 atualizados em 26/06/2012, sujeitos à revisão; 8) Dados de 2011 atualizados em 26/06/2012, dados parciais; e 9) Dados de 2012 atualizados em 

26/06/2012, dados parciais. 
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TABELA 4. Leishmaniose visceral, Estado da Bahia: casos confirmados e notificados ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan/Net), do período de 2007 a 2012, distribuídos por faixa etária e conforme evolução dos casos. 
 

Número de casos por faixa etária (anos) 

Evolução Ignorada
(a)

 <5 5 |―| 19 20 |―| 39 40 |―| 59 ≥60 TOTAL 

Total 1 606 516 344 176 69 1.712 

Ignorada
(a)

 - 84 101 55 28 15 283 

Cura - 430 387 256 114 33 1.220 

Abandono - 1 0 4 1 0 6 

Óbito por LV 1 28 12 11 15 11 78 

Óbito por outra causa - 7 4 5 12 6 34 

Transferência - 56 12 13 6 4 91 

Taxa de Letalidade (%) ? 4,6 2,3 3,2 8,5 15,9 4,6 
(a)

Ignorada ou em branco. 

Fonte: Adaptado de: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. Notas: 1) Excluídos casos não 

residentes no Brasil; 2) Períodos Disponíveis ou período - Correspondem aos anos de notificação dos casos; 3) Excluídas duplicidades de dados de 2007, 2008 e 2009; 4) 

Dados validados pela Gerência Técnica de Leishmanioses/CGDT/DEVEP/SVS/MS; 5) Dados de 2008 atualizados em 25/03/2010; 6) Dados de 2009 atualizados em 

29/07/2011; 7) Dados de 2010 atualizados em 26/06/2012, sujeitos à revisão; 8) Dados de 2011 atualizados em 26/06/2012, dados parciais; e 9) Dados de 2012 atualizados em 

26/06/2012, dados parciais. 
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GRÁFICO 1. Distribuição das taxas de letalidade (%) pela leishmaniose visceral, 

descritas no Estado da Bahia e no Brasil, conforme faixa etária (anos). 
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Em nenhum dos 6 artigos (TABELAS 1 e 2), houve distribuição da forma 

clínica da LV por faixa etária, ou do quadro clínico predominante. 

 

Araújo et al. (2012), relataram possibilidade de identificar, ainda na primeira 

suspeita clinica da doença, quais fatores associados ao desfecho óbito, tais como: 

icterícia, sangramentos, outras infecções e idade ≥60 anos; e recomendam atenção 

especial ao paciente com qualquer uma dessas manifestações por ocasião da primeira 

consulta ou da admissão hospitalar (Araújo et al., 2012). 

 

Madalosso et al. (2012), identificaram por meio da análise estatística de dados 

secundários do SINAN, como sendo fatores mais fortemente associados ao óbito, 

independente de outras variáveis: anemia grave (hemoglobina ≤5g/dL); hemorragias; 

observação de anormalidade(s) cardíaca(s), na admissão ou durante a internação; 

bilirrubina total >2g/dL; diarreia; idade ≥50 (especialmente naqueles com mais de 60 

anos); período de tempo >60 dias entre o início dos sintomas, indicado pelo inicio da 

febre e início do tratamento; e necessidade de antimicrobianos (infecções associadas) 

(Madalosso et al., 2012). 
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Góes et al. (2012), descreveram como principais fatores de risco de óbito as 

complicações infecciosas e hemorrágicas, e apontam maior taxa de letalidade entre 

indivíduos de 60 a 69 anos (60%) e entre 50 e 59 anos (55,8%) 

 

Oliveira et al. (2010), indicaram como principais fatores associados ao óbito em 

pacientes portadores de LV: infecções bacterianas, insuficiência respiratória, 

insuficiência renal aguda (IRA), insuficiência hepática, hemorragias e arritmia cardíaca.  

 

Contudo, nenhum dos artigos estudou algum aspecto do sistema imune dos 

pacientes com LV, especialmente aqueles mais idosos. Porém, Botelho & Natal (2009) 

relacionaram óbito pela doença nas pessoas idosas como decorrência da diminuição da 

capacidade de resposta do sistema imune e, também, pelo desconhecimento dos 

profissionais de saúde que consideram agravo predominantemente infantil, não 

considerando essa suspeita clínica em idosos (Botelho & Natal, 2009). Também, 

Oliveira et al. (2010) destacaram que indivíduos de maior idade apresentam maior risco 

de morrer possivelmente em função do declínio imunológico. 

 

Mesmo considerando essas limitações de dados, até em razão das metodologias 

empregadas nas publicações de Botelho & Natal (2009), Oliveira et al. (2010), Araújo et 

al. (2012), Góes et al. (2012) e Madalosso et al. (2012), no QUADRO 1 foram 

ordenados principais fatores associados ao óbito em portadores de LV, notadamente 

naqueles de maior idade, e quase totalidade desses indicadores pode ser pesquisada em 

serviços de saúde de baixa complexidade. 
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QUADRO 1. Tipos de variáveis descritas como associadas ao maior risco de 

óbito e indicador correspondente. 

 

TIPO  FATOR OU INDICADOR 

Demográfico Idade ≥60 anos 

Social 
Acesso ao serviço de saúde >60 dias (entre inicio da febre e início do 

tratamento) 

Clínico 

Icterícia 

Hemorragia 

Anemia 

Diarreia 

Complicações 

Outra infecção associada 

Anormalidade(s) cardíaca(s) 

Insuficiência respiratória 

Insuficiência renal aguda 

Insuficiência hepática 

Arritmia cardíaca 

Laboratorial 

Bilirrubina total >2g/dL 

Hemoglobina ≤5g/dL 
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VII. DISCUSSÃO 

 

Os dados revisados neste trabalho, sobretudo no que diz respeito à taxa de 

letalidade por leishmaniose visceral (LV), são condizentes com a literatura e com os 

dados oficiais do Ministério da Saúde (MS), significando que existe de fato associação 

entre envelhecimento e aumento da taxa de letalidade pela doença. Porém, o que se 

percebe é que não há consenso sobre a partir de que idade deve se considerar como 

alerta para aumento dessa taxa, pois existem divergências entre os estudos disponíveis e 

o que preconiza Ministério da Saúde (Brasil, 2006), esse considera como sendo ≥65 

anos, enquanto que outros trabalhos sugerem outras faixas etárias, como ≥60 anos 

(Araújo et al., 2012) ou ≥50 anos (Góes et al., 2012; Madalosso et al., 2012). Entretanto, 

vale ressaltar, estudos mostram que as pessoas incluídas no parâmetro brasileiro como 

pessoa idosa (idade ≥60 anos) (Ewers et al., 2008) têm elevada taxa de letalidade pela 

LV. 

 

Nos artigos de Araújo et al. (2012), Góes et al. (2012) e Madalosso et al. (2012), 

foram elevadas as taxas de letalidade pela LV, com variação de 24,4% a 69%, entre 

pessoas com idade ≥60 anos, mas isso contrasta com pobreza da literatura sobre 

informações clínicas nesse período da vida de imunosenescência dos portadores de LV. 

 

Quando comparada LV entre faixas etárias, em idosos (≥60 anos) taxa de 

letalidade é pelo menos 3,5 vezes maior, e embora isto já tenha sido evidenciado em 

estudos anteriores, não há ainda qualquer plano de ação ou política pública, aplicada às 

áreas endêmicas do Brasil, voltada à atenção especial ao grupo de maior idade residente 

nessas áreas de maior risco de infecção pela L. chagasi. 

 

Em parte, isso decorre por serem as leishmanioses doenças classificadas como 

negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde (Góes et al., 2012), mas também 

porque, no Brasil, atenção especial à saúde da pessoa idosa ainda é cuidado recente em 

consequência do progressivo aumento do contingente dos maiores de 60 anos de idade, 

especialmente após anos 80 do século passado (Brasil, 2010). 
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Todavia, no Brasil além de ser doença negligenciada, leishmaniose visceral mais 

afeta residentes nas áreas rurais, nos municípios de pequeno porte ou nas periferias das 

cidades maiores, onde há piores indicadores de desenvolvimento humano e menor 

acesso aos serviços de saúde (Brasil, 2006). Portanto, nesse precário contexto sócio 

econômico há condições facilitadoras à infecção pela L. chagasi, especialmente ao 

considerar ser a pobreza situação marcadamente associada à desnutrição calórico 

protéica, outro fator predisponente ao desenvolvimento da LV (Malafaia, 2010). 

 

Por sua vez, naqueles com 60 ou mais anos de idade ocorrem fenômenos 

próprios da imunosenescência e essa os predispõem às neoplasias, às infecções e às 

doenças auto imunes (Aw et al., 2007; Ewers et al., 2008); também, nessa faixa etária 

prevalecem doenças crônicas, como diabetes mellitus, as quais são mais frequentes no 

Brasil entre pessoas de menor escolaridade (Barros et al., 2006), outro indicador 

fortemente associado à pobreza (Monteiro, 2003). 

 

Além dessa peculiar situação da pessoa idosa, é também muito provável 

significativa taxa de subnotificação de doença e mesmo muitos casos de óbitos por LV 

não são reconhecidos com esse diagnóstico. Isso também é muito esperado onde menos 

de 8% dos municípios têm Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), implantado pelo 

Governo Brasileiro em 2006, mas recente Portaria do Ministro da Saúde, de 9 de 

outubro de 2012 (Brasil, 2012b), evidencia quanto muito ainda falta para oferecer esse 

serviço de grande valor médico e social à quase totalidade da população do Brasil. 

Como aproximadamente 92% dos municípios do Brasil não têm SVO, fatos históricos 

podem ensinar ou servir ao presente, como os achados obtidos pela viscerotomia nos 

primeiros 50 anos do Século XX, quando vários casos de calazar foram diagnosticados 

no Brasil, incluídos aqueles descritos pela 1ª vez no País (Deane, 1986). Ou seja, no 

atual Brasil é mesmo muito mais provável ser bem maior taxa de letalidade por LV, 

especialmente na população mais idosa até pela reinante cultura popular do óbito “pela 

velhice” (Rodrigues & Soares, 2006; Sousa, 2008), especialmente na região Nordeste 

do Brasil, onde ainda muitos têm “morte Severina”, no escrito do Poeta, aquela “que 

se morre de velhice antes dos trinta” (Melo Neto, 2009). 

 

Neste estudo, não foi possível comparação dos quadros clínicos de LV entre 

faixas etárias distintas por não haver tal separação nos 6 artigos encontrados; contudo, a 
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compreensão e a identificação dos principais fatores associados ao óbito, são essenciais 

para que se possa destinar aos pacientes sob essas circunstâncias cuidados adequados a 

fim de prevenir, evitar ou reduzir chance de óbito. Não obstante, como foi descrito no 

Quadro 1, mais frequentes indicadores associados à gravidade pela LV podem ser 

pesquisados em serviços de atenção à saúde de baixa complexidade ou alguns até 

mesmo pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

 

Contudo, é muito provável necessário programa de educação permanente, ou 

outros tipos de treinamento, quanto peculiaridades da LV entre aqueles pacientes com 

idade ≥60 anos, especialmente porque é ainda doença marcadamente associada às 

crianças (Badaró & Duarte, 2006). Assim, mesmo em áreas endêmicas, carece destacar 

necessidade de precoce diagnóstico de LV notadamente em idosos, pelo elevado risco 

de óbito. 

 

Por tudo já dito, emprego de medidas objetivas, concretas e eficazes pode 

contribuir grandemente à redução da morbidade e da letalidade pela LV, como criação 

de diretrizes ou guidelines, que partindo de estudos mais completos estabeleçam como e 

quando tais medidas devam ser adotadas. Nessa linha de raciocínio, Araújo et al. (2012) 

desenvolveram escore prognóstico que utiliza variáveis simples e que podem ser 

aferidas na unidade básica de saúde, e que alcançou sensibilidade de 71,4% e 

especificidade de 73,7%, com valor preditivo positivo de 28,9% e valor preditivo 

negativo de 94,5%, os quais podem ter maior desempenho se acrescentadas variáveis 

laboratoriais (Araújo et al., 2012). Segundo esse modelo de Araújo et al. (2012) deve ter 

investigação específica ou encaminhamento para serviço de referência qualquer 

paciente de área endêmica que apresente algum dos seguintes critérios: icterícia, 

sangramentos, outras infecções e idade ≥60 anos. Embora esses escores propostos por 

Araújo et al. (2012) ainda careçam de validação, são bons exemplos de instrumentos 

que podem ser desenvolvidos para detecção de casos que demandem maior atenção em 

serviços de saúde. 

 

Em conclusão, análise dos artigos e das taxas de letalidade notificadas ao 

Ministério da Saúde do Brasil foi suficiente para evidenciar altíssima taxa de letalidade 

em pessoas idosas pela LV, entretanto falta abordagem específica às pessoas idosas 

residentes nas áreas com circulação da L. chagasi, bem como publicações mais 
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específicas sobre Leishmaniose Visceral nessa faixa etária, principalmente quanto 

características do sistema imunológico. 
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VIII. CONCLUSÕES 

 

1). No Brasil, leishmaniose visceral (LV) é associada maior 

taxa de letalidade em pessoas idosas. 

 

2). Não foi possível comparar quadros clínicos da LV nas 

pessoas idosas com aqueles descritos em outras faixas 

etárias, pela falta de estudos com esse objetivo. 

 

3). Todavia, num dos trabalhos selecionados houve descrição 

de modelo preditor à investigação clínica, mas ainda sem 

validação para ser aplicado às pessoas maiores de 60 

anos. 

 

4). Ficou patente haver poucos estudos sobre LV nas pessoas 

idosas. 
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IX. SUMMARY 

 

Visceral leishmaniasis in elderly people [Natan Ferreira Cruz Ribeiro]. Visceral 

leishmaniasis (VL) is one of the six priority diseases in the world, according to the 

World Health Organization, nevertheless is neglected and presents high fatality rate 

when left untreated. Objective: to evaluate cases of VL in people older than 60 years, 

described in the literature, and in Epidemiological surveillance data bases of Brazil. 

Methodology: articles searches were held in the databases MedLine, LILACS and 

SciElo, while the number of cases and fatality rate by VL were extracted from databases 

of the unified health system (SUS) of the period of 2007 to 2012. Results: 6 articles 

were found that showed the VL distribution by age groups, but these were scarce 

clinical indicators of VL in the elderly. By the data of SUS/Brasil, fatality rate in those 

with ≥60 years of age was 4.98 times greater than observed in children under 5 years. 

Discussion: even limited, the data described in the literature and notified to SUS 

lethality rates indicate strong association between aging and death risk by VL. 

Conclusion: notwithstanding, needs greater definition which clinical indicators are more 

associated with the age group with ≥60 years of age and if some of these have 

membership in the risk of death by VL. 

 

Key words: 1. Visceral Leishmaniasis; 2. Elderly; 3. Lethality; 4. Brazil. 
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