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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecto parasitária 
causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania, que 
acomete pele, mucosas e cartilagens. A doença é endêmica em 98 países com 
registro de 350 milhões de pessoas sob o risco de infecção. De acordo com a 
OMS (Organização Mundial da Saúde), a leishmaniose tegumentar compõe uma 
lista com 17 outras doenças tropicais, consideradas negligenciadas. No Brasil a 
LTA constitui problema de grande magnitude à Saúde Pública, registrando 3 mil 
novos casos por ano. A região Nordeste do país, anualmente, vem sendo a 
segunda região com maior número de casos. No Nordeste destacamos o estado 
de Pernambuco, onde a LTA é apontada como uma das maiores endemias para 
essa região. Tendo em vista a grande quantidade de casos registrados 
anualmente no Brasil, para um melhor entendimento da amplitude dessa doença, 
estudos epidemiológicos de levantamento de dados, dos casos registrados pelo 
SINAN, se fazem necessários. Em Pernambuco, dos anos de 1990 a 2014 foram 
registrados um total de 13.443 casos de LTA, sendo o ano 2000 o que obteve o 
maior índice de casos (1.149) e o ano de 2014 o menor (198). É notável, neste 
estudo, que o número de casos registrados no Estado de Pernambuco sofre de 
uma progressiva mudança, principalmente nos últimos anos, onde foram 
registrados os menores índices da doença. Estudos epidemiológicos auxiliam em 
pesquisas que envolvem a sazonalidade da doença e o comportamento do 
patógeno, contribuindo assim para um melhor controle da LTA. 
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