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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um antropozoonose causada pela 

espécie Leishmania sp de ampla distribuição mundial. A magnitude desta 

enfermidade, especialmente no Brasil, exige um monitoramento para detecção da 

evolução doença e consequente redução das deformidades dermatológicas. 

Objetivou-se estudar a evolução dos casos de leishmaniose tegumentar 

americana em Alagoas. Foi realizado um levantamento do tipo retrospectivo 

descritivo com base na evolução dos casos notificados, segundo município 

residente, pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificações no período de 

2010 a 2015.  Nos últimos 6 anos foram notificados 434 casos de LTA no Estado 

de Alagoas. Observou-se que 73% (317/434) dos pacientes com LTA chegaram à 

cura, 22,3% (97/434) são de casos sem informação sobre a classificação final 

entre o total de casos notificados pelo município (ign/branco), 1,1% (5/434) 

abandonaram o tratamento, 0,2% (1/434) veio a óbito, 0,46% (2/434) 

transferência e 2,7% (12/434) tiveram seu diagnóstico mudado.  Os municípios 

residentes, com maior ign/branco foram Novo Lino com 9,4% (41/434) e União 

dos palmares com 2,7% (12/434). A frequência de cura foi maior também nesses 

dois municípios com 12,4% (54/434) e 8,7 (38/434) respectivamente, seguido do 

município de Colônia Leopoldina com 8,5% (37/434).  A mudança de diagnóstico 

e a transferência foram de apenas 0,2% (1/434) em cada um dos 5 municípios em 

que o paciente residia.  O percentual de Ign/branco alto, mostra a necessidade da 

sensibilização da população para importância do tratamento tanto para cura como 

para o controle da enfermidade. Contudo, o alto percentual de cura ratifica o 

protocolo de tratamento e o acompanhamento estarem sendo o ideal para os 

casos da LTA.  
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