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INTRODUÇÃO

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infec-
ciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de proto-

zoários do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas1.
A LTA é uma infecção zoonótica que afeta animais silvestres, 

podendo o homem ser envolvido secundariamente. O Brasil 
apresenta diversidade de agentes hospedeiros, reservatórios e 
vetores, ocorrendo em determinados ecossistemas, resultando 
em distintos padrões de transmissão e numa complexidade que 
dificulta seu controle2.

Como a transmissão da LTA tem aumentado no ambiente do-
méstico e há registros de altas taxas de infecção em cães, cres-
ce a suspeita de que esses animais possam atuar como reserva-
tórios de Leishmania3.

Os principais agentes etiológicos da LTA no país são: Leish-
mania (Leishmania) amazonensis, Leishamnia (Viannia) guya-
nensise, a Leishmania (Viannia) brasiliensis. Recentemente, 
identificaram-se como novos agentes da doença as: Leishmania 
(Viannia) lainsoni, Leishmania (Viannia) naiffie e Leishmania 
(Viannia) shawi4.

Todas as espécies de Leishmania são transmitidas pela pica-
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Este trabalho objetivou estudar os aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no município de 
Primavera do Leste – MT, entre 2004 e 2008, relacionando com o número de reservatórios caninos positivos, e comparando 
a incidência municipal com a estadual, utilizando-se o Sistema de Informação de Agravos de Notificação e os registros da 
vigilância ambiental do município. Nesse período ocorreram 260 notificações de LTA, com predomínio do sexo masculino 
(81,15%), adultos (75%), forma clínica cutânea (93,85%) e confirmação diagnóstica laboratorial (96,15%), sendo registrados 
202 cães positivos para Leishmania (28,41%), tendo as incidências no mesmo nível, diferentes em 2005.
Descritores: Leishmaniose;	Epidemiologia;	Cães.

This study investigated the epidemiology of American Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in the municipality of Primavera do 
Leste– Mato Grosso, Brazil between 2004 and 2008, relating it to the number of positive canine reservoirs, and comparing 
the municipal incidence with the state incidence, using the Information System for Notifiable Diaseases and environmental 
monitoring records of the municipality. During this period, there were 260 notifications of ACL, with a predominance of ma-
les (81.15%), adults (75%), clinical skin (93.85%) and laboratory confirmation of diagnosis (96.15%), with 202 dogs registe-
red as positive for Leishmania (28.41%), with incidences at the same level, different in 2005.
Descriptors: Leishmaniosis;	Epidemiology;	Dogs.

Este trabajo estudia los aspectos epidemiológicos de la Leishmaniosis Cutánea Americana (LCA) en el municipio de Prima-
vera do Leste – Mato Grosso, Brasil entre 2004 y 2008, relativos al número de los perros positivos, y compara la incidencia 
estadual y la municipal, utilizando el Sistema de Información para la Vigilancia de las Enfermedades y los registros de vigi-
lancia ambiental del municipio. Durante este período, hubo 260 notificaciones de LCA, con un predominio del sexo mascu-
lino (81,15%), adultos (75%),  del tipo cutáneo (93,85%) y confirmación diagnóstica laboratorial (96,15%), con 202 perros 
inscritos como positivos para Leishmania (28,41%), y los efectos en el mismo nivel, diferentes en 2005.
Descriptores: Leishmaniosis;	Epidemiologia;	Perros.
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da de fêmeas dos mosquitos chamados flebotomíneos, perten-
centes aos gêneros Lutzomyiae Phlebotomus, sendo essa trans-
missão feita por inoculação das formas promastigotas na pele 
do hospedeiro vertebrado5.

A lesão cutânea clássica corresponde à ulceração de bordas 
elevadas, enduradas e de fundo com tecido de granulação. A 
lesão pode evoluir para a forma mucosa por disseminação he-
matogênica ou linfática do parasita6.

O diagnóstico laboratorial baseia-se principalmente na pes-
quisa de parasitas em esfregaço das lesões. Pode-se realizar o 
diagnóstico de forma indireta, através da mensuração da res-
posta imune celular com a injeção intradérmica de antígenos 
do parasita (intradermorreação de Montenegro). Em labora-
tórios de maior complexidade, podem ser realizados outros 
exames, tais como histopatológico, cultivo in vitro (meio NNN 
bifásico), in vivo (hamster dourado), sorologia (imunofluores-
cência, ELISA e aglutinação direta) e PCR (reação da polimera-
se em cadeia), com resultados em geral satisfatórios, porém de 
pouco valor na prática diagnóstica em áreas endêmicas7.

A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente, 
que foi padronizado pela Organização Mundial da Saúde na 
dose entre 10 a 20mg/Sb+5/Kg/dia (Sb+5 significando antimô-
nio pentavalente), por vinte a trinta dias. Mesmo com o trata-
mento adequado, a ocorrência de recidivas e/ou comprometi-
mento mucoso é frequente7.

A LTA é uma zoonose de ambientes e de animais silvestres 
e encontra-se entre as seis doenças infecto-parasitárias de 
maior importância por representar um dos grandes problemas 
de saúde pública, devido ao crescente processo de urbaniza-
ção, onde a região Centro-Oeste ocupa o terceiro lugar dentre 
as regiões brasileiras em incidência e o primeiro em cresci-
mento da doença8.

Pode apresentar três perfis: 1) LTA puramente silvestre: sur-
tos epidêmicos associados à derrubada das matas e exploração 
desordenada das florestas; 2) LTA silvestre modificada: surtos 
sazonais, em áreas com focos residuais de mata primária, na 
interface da área peridomiciliar e nas áreas de mata, relaciona-
da com agricultura e estando ligada às flutuações da densidade 
populacional dos flebotomíneos; e 3) LTA periurbana: ocorre 
de forma endemoepidêmica, endodomiciliar ou peridomiciliar, 
em áreas de colonização antiga, onde há suspeita da participa-
ção de animais domesticados como reservatórios9.

O objetivo deste estudo é levantar os aspectos epidemiológi-
cos da LTA no município de Primavera do Leste – MT relacio-
nando-os com o número de reservatórios caninos positivos e, 
comparando às incidências estaduais.

METODOLOGIA 
Primavera do Leste é um município do Estado de Mato Gros-
so no Centro-Oeste do Brasil. Está localizada na região sudeste 
mato-grossense e a leste de Cuiabá-MT, distante 230 km da ca-
pital. Tem área de 5.664 Km², 636 m de altitude e população 
de 46.933 habitantes, sendo a maior parte da população com-
posta por migrantes provenientes dos estados do Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Goiás. Faz fronteira 
com os municípios mato-grossenses de Paranatinga, Nova Bra-
silândia e Planalto da Serra, ao norte; Poxoréo, ao sul; Santo 
Antônio do Leste, a leste; e Campo Verde, a oeste.

Possui uma região de planície, com 45% de relevo ondula-

do e 55% de relevo plano, solo arenoso e calcário,clima tropi-
cal e temperatura média de 18°C a 24°C, variando entre 10°C 
a 34°C. Os índices pluviométricos anuais estão em torno de 
1.560 mm, variando de 5mm a 300mm como média mensal, 
sendo abundante no verão entre outubro à abril com o inverno 
seco de maio à agosto. A umidade relativa do ar tem a média 
variando de 65% a 87%.O cerrado predomina como vegeta-
ção, apresentando manchas de matas nas cabeceiras dos rios. 
Os rios que banham o município são: Rio das Mortes, Rio 
Sapé, Rio Várgea Grande, Rio Combuco, Rio Café, Ribeirão 
Coité, Rio dos Perdidos, Córrego Xavante, Córrego Chimbica, 
Cabeceira do Mário e Córrego Fundo.

A principal fonte econômica é a agricultura tendo como des-
taque: soja, algodão, milho, milheto, sorgo, arroz, feijão e uva. 
Emancipada politicamente em 13 de maio de 1986, é a quinta 
economia do estado.

Esta é uma pesquisa com base documental utilizando-se de 
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dados secundários obtidos das fichas de investigação do Siste-
ma de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) dos ca-
sos de LTA registrados. O quantitativo de cães infectados pela 
Leishmania foi coletado através dos registros da vigilância am-
biental do município de Primavera do Leste - MT. Para o cálcu-
lo da incidência foram utilizadas as estimativas populacionais 
do IBGE, residentes no Município de Primavera 
do Leste e no Estado de Mato Grosso.

O período analisado foi de 01 de janeiro de 
2004 a 31 de dezembro de 2008. Foram levanta-
das as variáveis por sexo, faixa etária, forma clíni-
ca e critérios de confirmação.

Os dados coletados foram dispostos estatisti-
camente em frequência relativa, utilizando-se do 
Excel® versão 2007 e apresentados em tabelas e 
gráficos possibilitando melhor visualização para 
sua análise. As incidências foram analisadas es-
tabelecendo comparações com os dados munici-
pais e estaduais.

Do ponto de vista ético o estudo foi realiza-
do com dados secundários, sem riscos à popu-
lação de estudo e sem a identificação nominal 
dos sujeitos.

RESULTADOS
A leishmaniose tem sido notificada em todos os 
estados do Brasil, sendo que em Mato Grosso to-
dos os municípios tem registros de casos autócto-
nes, merecendo maior atenção, não só em razão 
de sua magnitude e pelo risco de deformida-
des que pode produzir no indivíduo acometido, 

como também pelo envolvimento psicológico do doente, com 
reflexos no campo social e econômico10.

No período analisado foram feitas 260 notificações em Pri-
mavera do Leste, sendo que 65 foram relativas ao ano de 2004, 
37 ao ano de 2005, 63 ao ano de 2006, 57 ao ano de 2007 e 
38 ao ano de 2008. Observou-se que a distribuição dos casos 

Tabela 1 - Perfil Epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar Americana, no 
período de 2004 a 2008, no Município de Primavera do Leste – Mato Grosso
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável
Sexo

Faixa Etária

Forma Clínica

Critério de Confirmação

Descrição
Masculino

Feminino

Menor	1	ano

1	a	4	anos

5	a	9	anos

10	a	14	anos

15	a	19	anos

20	a	39	anos

40	a	49	anos

60	a	64	anos

65	a	69	anos

70	a	79	anos

80	anos	e	mais

Cutânea

Mucosa

Laboratorial

Clínico-Epidemiológico

Frequência Relativa
81,15%

18,85%

0,77%

1,15%

1,15%

4,62%

6,92%

46,15%

28,85%

5,77%

2,31%

1,92%

0,98%

93,85%

6,15%

96,15%

3,85%
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de LTA não foi homogênea ao longo dos anos, com diminuição 
significativa no último ano estudado.

Constatou-se que a maioria dos indivíduos acometidos pela 
doença era do sexo masculino (81,15%), como pode ser visto 
na Tabela 1.

Houveram notificações em todas as faixas etárias, entretanto 
a mais afetada foi a de 20 a 39 anos (46,15%), seguida pela de 
40 a 49 anos (28,85%). Estes índices estão de acordo com os 
dados do Ministério da Saúde1 de que 74% dos casos da do-
ença ocorrem entre homens e que a maioria da população afe-
tada é adulta. É importante ressaltar que a principal fonte eco-
nômica do município é a agricultura, e que estas faixas etárias 
concentram a maior proporção da força ativa para o trabalho 
rural, e que os homens predominam nesta atividade ocupacio-
nal, estando mais expostos ao mosquito vetor.

Vale lembrar que, mesmo em menor proporção, 18,85% das 
notificações foram de mulheres e 14,61% na faixa etária entre 
0 a 19 anos. O maior número de casos de LTA entre homens 
e adultos sugere transmissão extradomiciliar em população 
economicamente ativa, enquanto essa ocorrência entre mulhe-
res, crianças e pessoas com ocupações não agrícolas sugere a 
transmissão intra e/ou peridomiciliar11.

A forma clínica foi predominantemente cutânea (244 ca-
sos; 93,85%), e raramente mucosa (16 casos; 6,15%);estan-
do de acordo com dados do Ministério 
da Saúde1 que também estima, que de 3 
a 5% dos casos de lesão cutânea desen-
volvam lesão mucosa.

A leishmaniose das mucosas se manifes-
ta quase sempre após uma afecção cutâ-
nea, podendo surgir com a lesão cutânea 
ainda em atividade, ou anos após sua cica-
trização, sendo esse tempo bastante variá-
vel, de acordo com a predisposição imuno-
lógica do paciente5.

A forma mucosa caracteriza-se por 
apresentar difícil resposta terapêutica, 
exigindo doses maiores de drogas e reci-
divando com mais frequência (7,5%) que 
a forma cutânea (4,3%). E também mais 
susceptível as complicações principal-
mente infecciosas, podendo evoluir para 
o óbito em 1% dos casos1.

O critério de confirmação diagnóstica 
laboratorial (96,15%) foi superior ao clí-
nico-epidemiológico (3,85%), levando a acreditar na oferta e 
acessibilidade a esses exames na rede municipal de saúde.

Na prática, a conduta mais utilizada é a pesquisa direta de 

parasitas e a intradermorreação, aliadas ao aspecto clínico da 
lesão e ao antecedente epidemiológico7. A não-utilização dos 
recursos laboratoriais existentes e a utilização de doses inade-
quadas levam não só ao desperdício de recursos financeiros 

como à exposição do paciente a um risco 
desnecessário, visto que a terapia com an-
timoniais pentavalente tem uma série de 
efeitos colaterais, alguns dos quais graves, 
como arritmias cardíacas12.

O diagnóstico para a detecção da infec-
ção em cães é normalmente realizado me-
diante exames clínicos, demonstração do 
parasita e identificação de anticorpos espe-
cíficos através de testes sorológicos13.

Quanto ao inquérito canino (Tabela 2), 
observou-se que no período estudado fo-
ram coletadas 711 amostras, sendo 202 
com resultado positivo para Leishmania 
(28,41%). Apesar de não haver informações 
a respeito do ano de 2004, a positividade 
foi de 11,11% em 2005, 29,55% em 2006, 
43,88% em 2007 e 25,20% em 2008. Isso 
é um alerta quanto a presença, embora bai-
xa, de possíveis fontes de infecção, neces-
sitando de medidas de controle da doença, 

como, por exemplo, uma tentativa de interrupção do ciclo do-
miciliar e peridomiciliar, de forma adequada.

Tabela 2 - Número de cães positivos para Leishmania no período de 2004 a 2008, no Município de Primavera do Leste. 
Mato Grosso

* Sem realização de inquérito

 
Inquérito Canino
Coletados
Positivos
Frequência Relativa

2004
*

*

*

2005
63

07

11,11%

2006
132

39

29,55%

2007
139

61

43,88%

2008
377

95

25,20%

TOTAL
711

	202

28,41%

“A LeishMAniose dAs 
MucosAs se MAnifesTA 

quAse seMPre APós 
uMA Afecção cuTâneA, 
Podendo surGir coM A 

Lesão cuTâneA AindA eM 
ATividAde, ou Anos APós 
suA cicATrizAção, sendo 

esse TeMPo BAsTAnTe 
vAriáveL, de Acordo 
coM A PredisPosição 

iMunoLóGicA do PAcienTe”

 
Figura 1-  Incidência da Leishmaniose Tegumentar 
Americana no Município de Primavera do Leste – MT e 
no Estado de Mato Grosso nos anos de 2004 a 2008
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No Brasil é relativamente comum a presença de cães in-
fectados em áreas endêmicas de LTA em ambientes domi-
ciliares, podendo servir como fonte de atração aos vetores, 
mantendo dessa forma o ciclo de transmissão da LTA no pe-
ridomicílio11-13.

Um estudo2 mostrou a ocorrência simultânea de leishma-
niose humana e canina numa mesma área geográfica, onde 
foi identificado grande número de flebotomíneos em área 
peridomiciliar, principalmente em abrigos de animais do-
mésticos, indicando que a área domici-
liar/peridomiciliar também é um impor-
tante local de infecção. A LTA, outrora 
uma doença rural, vem se manifestando 
numa interface urbana-rural.

As transformações no ambiente, pro-
vocadas pelo intenso processo migrató-
rio, o processo de urbanização crescente 
e as pressões socioeconômicas acarretam 
a expansão das áreas endêmicas e o apa-
recimento de novos focos. Desse modo, as 
espécies de flebotomíneos, que de alguma 
forma, resistem às condições adversas con-
seguem explorar novos ambientes, aproxi-
mando-se cada vez mais dos peridomicí-
lios, facilitando a transmissão da doença14.

Em relação à incidência da LTA no muni-
cípio, verificou-se que foi maior no ano de 
2004 (12,76%), seguido de 2006 (10,49%), 
2007 (9,03%), 2008 (8,21%), e menor em 2005 (6,49%); man-
tendo os mesmos níveis da incidência no Estado de Mato Gros-
so na maioria dos anos estudados, com uma diferença signifi-
cativa apenas no ano de 2005 (Figura 1).

Percebe-se que em Mato Grosso houve redução da incidên-
cia ao longo dos anos analisados; enquanto que em Primavera 

do Leste, houve redução no ano de 2005, com aumento no ano 
de 2006 e redução nos anos subsequentes, sendo que em 2008 
a incidência municipal foi maior que a estadual.

CONCLUSÃO
As características epidemiológicas das variáveis estudadas 
(sexo, faixa etária, forma clínica e critérios de confirmação) da 
LTA foram semelhantes aos dados fornecidos pelo Ministério da 
Saúde, embora a utilização de dados secundários possa apre-

sentar problemas de interpretação, visto 
não ser possível controlar a qualidade dos 
dados obtidos.

Este estudo sugere que o perfil de trans-
missão em Primavera do Leste seria o sil-
vestre modificado, ao confirmar que os 
homens na faixa etária de 20 a 29 anos 
são os mais afetados, e também periur-
bano, por começar a afetar mulheres e 
crianças na área domiciliar/peridomiciliar, 
indicando que nesses locais está sendo 
criado um ambiente favorável para a atra-
ção do flebotomíneos e para a transmis-
são da doença, tornando o espaço domi-
ciliar um fator preditivo importante para a 
ocorrência desta doença.

Outro achado importante seria a con-
firmação de casos humanos e caninos no 
mesmo período de tempo e na mesma re-

gião geográfica, reforçando que os cães servem como reserva-
tório, atuando no ciclo de transmissão da doença.

É importante que sejam realizados trabalhos de educação 
em saúde junto a essa população, que deve receber infor-
mações sobre a LTA, visando o controle dos casos da doen-
ça na região.              
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