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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma afecção dermatológica 

causada pela espécie Leishmania sp., que apresenta alto risco de deformidade 

que leva a envolvimento psicológico, com reflexos no campo social e econômico, 

sendo considerada, em alguns casos, uma enfermidade ocupacional. Objetivou-

se levantar os tipos de leishmaniose tegumentar americana em Alagoas. Foi 

realizado um levantamento do tipo retrospectivo descritivo com base nas formas 

clínicas cutâneas, mucosas e mucocutâneas de 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. Foi observado que 94% (408/434) dos pacientes com LTA 

apresentaram apenas o tipo de lesão cutânea, 2,7% (12/434) mostraram o tipo de 

lesão mucosa e 3,2% (14/434) dos pacientes apresentaram lesão mucocutânea.   

A lesão cutânea teve maior frequência no município de Novo Lino com 21,6% 

(94/343) seguindo de União dos Palmares com 12,2% (53/434). A lesão mucosa 

se mostrou mais frequente na cidade de Maceió com 0,7% (3/434) seguidos de 

Colônia Leopoldina e Porto Calvo com 0,4% (2/434). O maior percentual do tipo 

de LTA mucocutânea foi visto na cidade residente de União dos Palmares com 

1,4% (5/434), seguido do município de Capela com 0,4% (2/434). Todos os tipos 

de lesão de LTA estão presentes no Estado de Alagoas, sendo o tipo cutâneo o 

mais frequente. A lesão mucosa teve percentual semelhante a da lesão 

mucocutânea, contudo o município residente com maior percentual da lesão 

mucosa foi Maceió, a capital do Estado de Alagoas.   
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