
Aline A. C. Cavalcanti1; Suzanna C. Lins1; Raizza B. S. Silva1; Heitor C. Souza2; Walter M. Ramalho3; Marcia A. Melo1 
 1. Universidade Federal de Campina Grande, Patos - PB, Brasil; 2. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife - PE, Brasil. 

3. Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil.  

 

Metodologia 

A taxa de incidência foi calculada pela razão entre o 

número de casos notificados por município de 

residência e a população estimada, ajustado para 

100.000. Os casos foram obtidos no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o 

número de habitantes dos municípios na base da 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma 

zoonose, de transmissão vetorial, com grande 

importância na saúde pública mundial, sendo uma das 

doenças negligenciadas. O Brasil representa um dos 

países com maior número de casos reportados no 

mundo, com registros em todas as suas regiões 

geográficas. O objetivo do presente estudo foi analisar 

o perfil epidemiológico da LTA no estado da Paraíba, 

entre 2011 e 2015. 

Introdução 

Esses resultados evidenciaram que a LTA é uma doença endêmica 

na Paraíba, com alta incidência na microrregião do Brejo, associada 

a fatores sócioambientais, e que são necessárias medidas de 

controle mais efetivas contra a doença. 

Conclusão 

De acordo com o SINAN/DATASUS, a Região Nordeste encontra-se 

em segundo lugar em número de casos. A LTA está em processo de 

crescimento tanto em magnitude como em expansão geográfica em 

todo o Brasil. Este trabalho confirma que a LTA na Paraíba é uma 

endemia, com casos da doença em todas as microrregiões 

paraibanas, sendo detectada em 104 municípios. 

Os casos se concentram nos municípios do brejo paraibano, que 

estão associados à presença do vetor. Segundo Miranda et al. 1996 e 

Camargo et al. 2002, a distribuição do flebotomíneos é bastante 

influenciada pelo clima, fonte de alimento, vegetação secundária, 

entre outros fatores. Marcondes et al. 1998 citam a presença de 

Lutzomyia intermedia, um dos vetores da LTA no Brasil,  nos 

municípios de Areia e Alagoa Grande no Estado da Paraíba. As 

características climáticas desta região, como pluviosidade elevada, 

temperaturas amenas e vegetação, favorecem a multiplicação do 

vetor. Enquanto que a mesorregião do sertão paraibano e Cariri a 

incidência da doença foi baixa, devido o clima ser quente e seco, com 

baixa pluviosidade e vegetação típica da caatinga. 

Discussão 
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Resultados 

O estado da Paraíba é composto por 223 municípios. 

No período estudado, foram notificados 265 casos 

(89,4% casos novos) de LTA na Paraíba, sendo que 

43 municípios (19,3%) apresentaram pelo menos um 

caso, com o maior número de casos concentrados na 

microrregião do Brejo Paraibano (170 casos). Os 

acometidos foram em sua maioria homens (57,4%), 

moradores da zona rural (67,5%), pardos (60,8%), 

com idade entre 20 e 59 anos (50,6%) e com ensino 

fundamental incompleto (33,3%). Foram observadas 

altas taxas de incidência de LTA em municípios da 

microrregião do Brejo, variando de 15,2 a 135,6. 
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Fig.1 - Mapa da distribuição da leishmaniose tegumentar americana, no Estado da 

Paraíba, de 2011 a 2015.  


