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RESUMO 
 

CAETANO, D.C.D.S. Prevalência e efeitos adversos no tratamento de 
pacientes com leishmaniose no ambulatório do hospital de referência em 
Cuiabá-MT. 2016. 68p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado 
Profissional em Farmácia. Universidade Anhanguera de São Paulo, UNIAN-SP, 
São Paulo, 2016.  
 
A leishmaniose apresenta ampla distribuição em todo o Estado de Mato Grosso, 

caracterizando grave problema de saúde pública, podendo assumir formas graves 

e letais quando não diagnosticada e tratada corretamente. O presente estudo 

analisou a prevalência e os efeitos adversos em pacientes que realizaram 

tratamento para leishmaniose no ambulatório do Hospital de referência em 

Cuiabá, no período de 2009 a 2014. Dos 470 prontuários analisados de pacientes 

portadores de leishmaniose, constatou-se que a forma clínica com maior 

prevalência foi a cutânea com 71,49%. O peso com maior predomínio foi menor 

que 90 kg com 86,56%, o antimonial pentavalente (Glucantime®) foi o 

medicamento mais administrado, com 85,74% dos casos e em  85,26% dos 

pacientes evoluíram para a cura. Dos efeitos adversos que a droga apresentou, o 

mais frequente foi alteração no eletrocardiograma com 11,49%. 

 
Palavras-chave: Prevalência de Leishmaniose, Tratamento e Efeitos Colaterais; 
Farmácia. 
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ABSTRACT  

 

CAETANO, D.C.D.S. Prevalence and adverse effects in the treatment of 
leishmaniasis patients in outpatient referral hospital in Cuiabá. 2016. 68p. 
Thesis (MA) - Professional Master's Program in Pharmacy. Anhanguera University 
of São Paulo, UNIAN-SP. São Paulo, 2016 
 
Leishmaniasis is widely distributed throughout the state of Mato Grosso, featuring 

serious public health problem, and may take severe and lethal forms when not 

diagnosed and treated properly. This study examined the prevalence and adverse 

effects in patients who underwent treatment for leishmaniasis in outpatient referral 

hospital in Cuiabá, in the period 2009 to 2014. Of the 470 analyzed medical 

records of patients with leishmaniasis patients found that clinical way higher 

prevalence was 71.49% with the skin. The weight with higher prevalence was less 

than 90kg with 86.56%, pentavalent antimony (Glucantime®) was the most 

administered drug, with 85.74% of cases and 85.26% of patients progressed to 

healing. The adverse effects that the drug presented, the most frequent was 

change in electrocardiogram with 11.49%. 

 

Keywords: Leishmaniasis Prevalence, Treatment and Side Effects; Drugstore 
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1 INTRODUÇÃO PREFACIAL 

 

 

 O tema da prevalência e efeitos adversos no tratamento de pacientes com 

leishmaniose no ambulatório do hospital de referência em Cuiabá-MT, em sua 

vertente de distribuição da doença que caracteriza grave problema de saúde 

pública, trata de analisar a prevalência e os efeitos adversos em pacientes que 

realizaram tratamento para leishmaniose no ambulatório do referido hospital em 

Cuiabá, no período de 2009 a 2014. 

 Através da pesquisa dos serviços de saúde são estudadas as relações 

entre necessidade, demanda, oferta, utilização e resultados destes serviços, que 

podem nos ajudar a melhorar o padrão de atendimento, tanto na prevenção 

quanto na cura das doenças; também podem evidenciar áreas com maiores 

problemas e contribuir para priorizar recursos financeiros. 

 A intenção da pesquisa partiu de observações da autora no hospital de 

referência: pacientes que aguardam impacientes por atendimento rápido e eficaz; 

demora em realizar exames de alta complexidade; dificuldade para se obter 

consultas especializadas; busca do nível terciário em detrimento do primário, 

entre outras. 

 O atendimento adequado permite prevenir ou detectar doenças na fase 

inicial, correlacionar surtos na comunidade, evitar complicações, 

encaminhamentos desnecessários, diminuir hospitalizações e proceder aos 

tratamentos com fármacos eficazes. 

 Objetivou-se analisar a prevalência e os efeitos adversos em pacientes 

que realizaram tratamento para leishmaniose no ambulatório do Hospital de 

referência em Cuiabá, no período de 2009 a 2014. 

 Foi realizado um estudo do tipo transversal e descritivo, com 

levantamento em 470 prontuários de pacientes portadores de leishmaniose em 

tratamento em hospital de referência em Cuiabá-MT, no período de 2009 a 2014.  

 Constatou-se que a forma clínica com maior prevalência foi a cutânea e o 

medicamento mais administrado foi o antimonial pentavalente (Glucantime®), com 

alto índice de cura. 
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 A queda expressiva de casos e o tratamento padronizado traduzem a boa 

qualidade dos serviços de saúde envolvidos no diagnóstico desses doentes.  

 A vacina para esta doença ainda é inexistente. Assim, recomendam-se 

esforços na tentativa de definir uma abordagem mais efetiva para o controle da 

doença no Brasil, tendo em vista sua importância. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Leishmaniose 

 

  As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias que acometem o 

homem, causadas por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania. De 

modo geral, essas enfermidades se dividem em leishmaniose tegumentar 

americana, que ataca a pele e as mucosas; e leishmaniose visceral (ou Calazar) 

que ataca órgãos internos (VIVELA, 2013). 

  Segundo o Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013):  

“As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande 
problema de saúde pública, representam um complexo de doenças com 
importante espectro clínico e diversidade epidemiológica.”  

  

 

2.2 Agentes Etiológicos 

 

 As leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por 

protozoários flagelados do gênero Leishmania, pertencente à classe 

Zoomastigophorea, ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae. 

 A leishmaniose é causada por mais de 10 espécies patogênicas de 

leishmania para o ser humano, as mais importantes encontram-se no Quadro 1 

(CDC, 2015). 
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Quadro 1. Espécies de Leishmania do subgênero Leishmania e Viannia. 

Leishmaniose tegumentar americana (LTA) 

Leishmaniose cutânea Leishmaniose 

mucocutânea 

Leishmaniose 

cutânea difusa 

__ __ L.(L.) infantum 

L.(Viannia) braziliensis L.(V.) braziliensis __ 

L.(V.) panamensis L.(V.) panamensis __ 

L.(V.) peruviana __ __ 

L.(V.) guyanensis __ __ 

L.(Leishmania) venezuelensis __ __ 

L.(L.) mexicana __ L.(L.) mexicana 

L.(L.) amazonensis __ L. (L.) amazonenses 

L.(L.) pifanoi __ L.(L.)pifanoi 

 Fonte: Adaptada de Rey, 2002. 

 

 Os agentes etiológicos da Leishmaniose são tripanosomídeos do gênero 

Leishmania (CARNEIRO, 2013). 

 A Tabela 1 apresenta a descrição das seis espécies principais de 

Leishmania identificadas no Brasil envolvidas na leishmaniose tegumentar 

americana, que fazem parte dos subgêneros Leishmania e Viannia (BRASIL, 

2013). 
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Tabela 1. Principais espécies de Leishmania no Brasil. 

Leishmania (Viannia) braziliensis  - Transmitida por diferentes espécies de flebotomíneos 
como Lutzomyia whitmani, Lutzomyia wellcomei e 
Lutzomyia intermedia.  
- Espécie mais prevalente no homem.  
- Pode causar lesões cutâneas e mucosas.  
- Encontrada em zonas endêmicas do País - norte até o 
sul.  
- Geralmente associada a animais domésticos.  

Leishmania (V.) guyanensis  - Principais espécies envolvidas são a Lutzomyia 
umbratilis, Lutzomyia anduzei e Lutzomyia whitmani.  
- Causa lesões cutâneas.  
- Maior ocorrência: norte do Rio Amazonas. Áreas de 
colonização recente.  
- Associada a marsupiais.  

Leishmania (V.) naiffi  - Principais vetores: Lutzomyia squamiventris, Lutzomyia 
paraensis e Lutzomyia ayrozai.  
- Causa LTA de evolução benigna.  
- Ocorre no Pará e Amazonas.  
- O tatu é o reservatório natural  

Leishmania (V.) shawi  - Vetor: Lutzomyia whitmani.  
- Casos esporádicos no Amazonas e Pará.  
- Reservatórios são animais silvestres (macacos, 
preguiças e procinídeos).  

Leishmania (V.) lainsoni  - Vetor: Lutzomyia ubiquitalis.  
- Registrada apenas na Amazônia.  
- Paca como principal reservatório  

Leishmania (Leishmania) 
amazonensis  

- Principais vetores: Lutzomyia flaviscutellata e 
Lutzomyia olmeca.  
- Agente etiológico da LTA, incluindo a forma anérgica 
ou leishmaniose cutânea difusa.  
- Os reservatórios são roedores e marsupiais.  

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2013. 

 

2.3 O Parasita 

 

 O protozoário Leishmania caracteriza-se por apresentar apenas duas 

formas durante seu ciclo vital: 

a) Forma amastigota (Figura 01), quando os parasitas estão no interior das 

células dos hospedeiros vertebrados; 

 b) Forma promastigota (Figura 02), quando se desenvolvem no tubo 

digestivo dos hospedeiros invertebrados (insetos flebotomíneos) (BRASIL, 2013).  
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       Figura 01. Formas amastigotas de Leishmanias  
        Fonte: Carneiro (2013) 
 

 

 

     Figura 02. Formas promastigotas de Leishmanias 
     Fonte: Carneiro (2013) 

 

2.4 Vetor 

 

 Os insetos vetores da leishmaniose são conhecidos popularmente como 

“mosquito palha”, “cangalha”, “asa dura”, entre outros, de acordo com sua 

ocorrência geográfica (REY, 2002). São dípteros da família Psychodidae e 

subfamília Phebotominae onde apenas dois gêneros são importantes para a 

transmissão da doença: 

 

1. Lutzomya: abrange a maioria das espécies cujas fêmeas picam o homem; 

2. Phlebotomus: que inclui os transmissores de Leishmaniose da África, Europa e 

Ásia (LUÍS REY, 2002). 

  As figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, exemplos de mosquitos do 

gênero Lutzomyia e Phlebotomus. 
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Figura 03: Mosquito do gênero Lutzomyia após repasto sanguíneo  
Fonte: Carneiro (2013) 

 

 

 
             Figura 04: Mosquito do gênero Phlebotomus. 

             Fonte: Carneiro (2013) 

 

2.5 Ciclo de vida da Leishmania 

 

  Quando o inseto vetor, sempre um flebotomíneo fêmea picar o indivíduo 

ou o animal parasitado, irá retirar com o sangue ou com a linfa intersticial, as 

leishmanias na forma amastigota que passarão a evoluir no interior do tubo 

digestivo para a forma promastigota (BRASIL, 2013). 

  O inseto infectado, ao realizar a hematofagia, inocula as formas 

infectantes em novos hospedeiros vertebrados. Na pele do vertebrado, ao serem 

fagocitados pelos macrófagos e retornarem à forma amastigota intracelular, 
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completa-se o ciclo dos parasitas e sua propagação a novos indivíduos 

suscetíveis (REY, 2011). 

 Para Ota et al. (2008), os macrófagos são as células responsáveis pela 

imunidade, no qual fagocitam os micro-organismos com a liberação de 

interleucinas. No processo inflamatório estas são alvos das leishmanias, o que 

compromete esta função. 

 No caso da leishmaniose, o patógeno resiste à atividade fagocitica por 

reverter à maquinaria de ataque (BALLAND et al., 1996). 

 Para Ramos et al. (2011), “o ciclo de vida do protozoário inclui a fase 

extracelular, dentro do trato digestivo do invertebrado, e outra intracelular, dentro 

de macrófagos dos mamíferos. ” 

 As formas de leishmanias infectantes que “são transmitidas para o 

hospedeiro são chamadas metacíclicas e as não infecciosas são as procíclicas” 

(SACKS; NOBENTRAUTH, 2002). 

  No entanto, ambas são encontradas em culturas de células livres, no qual 

as procíclicas se proliferam e se diferenciam em metacíclicas, sendo estas mais 

abundantes na fase estacionária da cultura. Nesse processo, uma variedade de 

genes apresenta diferentes expressões padrões, algumas das quais, codificam 

fatores virulentos (RAMOS et al., 2011; CARNEIRO, 2013). 

  As leishmanias são transferidas para o hospedeiro no estado de 

promastigota (alongada com um flagelo externo), no qual são fagocitadas por 

diferentes células fagocíticas do hospedeiro. Dentro das células do fagócito 

mononuclear, as promastigotas se diferenciam para amastigotas (forma 

arredondada sem o flagelo). Em seguida, se proliferam, estabilizando a infecção 

(GOTO; LINDOSO, 2010). 

 A Figura 5 representa o ciclo de vida dos parasitas do gênero 

Leishmania, que são transferidos para o hospedeiro no estado de promastigota de 

forma alongada com flagelo externo, onde são fagocitadas e se diferenciam para 

amastigotas − arredondadas, sem flagelo −, proliferando-se e estabilizando a 

infecção (GOTO; LINDOSO, 2010). 
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Figura 05: Leishmania e seus estágios no organismo humano e no mosquito.  
Fonte: CDC, 2015. 

 

2.6 Leishmaniose Tegumentar Americana  

 

 É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas.  

 Estima-se que o número de novos casos por ano de Leishmaniose 

tegumentar americana varia de aproximadamente 0,7 milhões para 1,2 milhões 

(CDC 2015). 

 Inicialmente, parasitas leishmania causam feridas no local da picada do 

mosquito-palha. Se a doença progredir, ataca o sistema imunológico. O período 

de incubação varia de alguns dias a mais de um ano, mas geralmente dura em 

torno de 2 a 8 meses (CARNEIRO, 2013). 

 As lesões iniciais, no ponto da inoculação costumam ser do tipo pápulo-

vesiculoso, algumas vezes acompanhadas de linfadenite e inflamação dos 

gânglios regionais (adenite satélite). Mas também, podem ser tão discretas que 
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passam despercebidas. A pápula termina por ulcerar-se e exibir caracteres típicos 

da lesão leishmaniotica: ulceração crônica, indolor, de contornos irregulares com 

bordas salientes e talhadas a pique, pouco exudativa e com fundo granuloso 

(Figura 06) (REY, 2002). 

 A forma mucocutânea, secundária ou não à cutânea, caracteriza-se por 

infiltração, ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou 

laringe (Figura 08). Quando a destruição dos tecidos é importante, podem ocorrer 

perfurações do septo nasal e/ou palato (BRASIL, 2010). 

 A localização preferencial é nas partes descobertas do corpo, mais 

expostas às picadas dos flebotomíneos, principalmente nos membros inferiores, 

nos membros superiores e na cabeça. No início da doença costuma haver uma só 

lesão, sendo que dentro de alguns meses apresenta-se o que parece ser uma 

disseminação hematogênica, ou linfática, com parasitos em novas localizações 

(REY, 2002). 

 Em relação à suscetibilidade e resistência do hospedeiro, na estimulação 

CD4+ do tipo Th1 há produção de IL-2, IL-12, INF-γ e TNF-α para promover a 

ativação do macrófago e a eliminação do parasita. No caso de estimulação Th2, 

as citocinas envolvidas são IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, inibindo a ativação do 

macrófago e contribuindo para a sobrevivência do parasita (ABBAS et al., 2011). 

Contudo, a competência imunogênica se distingue nas diferentes espécies 

causadoras de Leishmaniose Tegumentar Americana, como Leishmania (L.) 

amazonensis e Leishmania (V.) braziliensis, apresentando características de perfil 

imunológico e sintomas clínicos diferentes. Tem-se como exemplo a característica 

de hipossensibilidade de células T na infecção por Leishmania (L.) amazonensis 

em casos de leishmaniose mucocutânea difusa anérgica (SILVEIRA et al., 2009). 

Além disso, os linfócitos CD8+ possuem mecanismos efetores por INF- γ e 

perforina, contribuindo para uma resposta imune protetora contra os parasitas 

(COLMENARES et al., 2003; RUIZ et al., 2007; SANABRIA et al., 2007). 
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                        Figura 06. Leishmaniose com manifestação de lesão ulcerada única.  
         Fonte: Carneiro, 2013. 

 

 
         Figura 07: Leishmaniose com manifestação de lesões ulceradas múltiplas. 
         Fonte: Carneiro (2013). 
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         Figura 08: Forma mucocutânea da Leishmaniose 
           Fonte: ABC da Saúde, 2015. 
 

 De acordo com o manual do Ministério da Saúde, a leishmaniose 

tegumentar constitui um problema de saúde pública em 88 países, distribuídos em 

quatro continentes (Américas, Europa, África e Ásia) (BRASIL, 2010), é 

considerada como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu 

alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades. 

“No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma das 
afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua 
magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de deformidades que 
podem produzir no ser humano, e também pelo envolvimento 
psicológico, com reflexos no campo social e econômico, uma vez que, na 
maioria dos casos, pode ser considerada uma doença ocupacional. 
Apresenta ampla distribuição com registro de casos em todas as regiões 
brasileiras” (BRASIL, 2013). 

 

 A LTA já foi identificada em 19 unidades da federação, verificada sua 

expansão geográfica, confirmando a autoctonia em todos os Estados brasileiros, 

com ampla dispersão e em algumas áreas apresenta intensa concentração de 

casos, enquanto em outras os casos apresentam-se isolados (BRASIL, 2013). 

 Apesar da leishmaniose cutânea não causar risco de vida, as lesões 

desfigurantes que causa, pode levar as pessoas afetadas a serem 

estigmatizadas, com consequências como a exclusão, a educação deficiente e 
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perdas econômicas, tudo isso, em populações com recursos limitados. Pode 

tornar-se disseminada e debilitante em pessoas imunodeprimidas (como 

pacientes afetados pelo HIV). A incidência exata não é conhecida, mas estima-se 

em 1 milhão de casos a cada ano, a maioria deles em crianças e poucos recebem 

tratamento (REY, 2002). 

 

2.7 Leishmaniose Visceral 

 

A leishmaniose visceral (LV) atinge cerca de 65 países, com incidência 

estimada de 500 mil novos casos e 59 mil óbitos anuais no mundo (WERNECK, 

2010).  

No Brasil, é causada por espécies do gênero Leishmania, pertencentes 

ao complexo donovani. São reconhecidas atualmente três espécies como agentes 

etiológicos da doença: Leishmania (Leishmania) donovani, Leishmania 

(Leishmania) infantum, e Leishmania (Leishmania) chagasi. A L. donovani é 

responsável pela infecção em humanos, enquanto que a L. infantum e a L. 

chagasi causam a LV tanto em humanos quanto em cães, sendo o cão 

considerado a principal fonte de infecção no meio urbano (GONTIJO et al., 2003). 

A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, caracteriza-se 

por surtos irregulares de febre, esplenomegalia, anemia e, em sua fase terminal, 

quando não tratada, caquexia e elevada taxa de mortalidade, representada na 

figura 09 (REY, 2002). 
 

  

 Figura 09: Manifestações clínicas da Leishmaniose Visceral. 
 Fonte: DNDI, 2015. 
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De um modo geral, os principais órgãos acometidos pela LV são: baço, 

fígado, tecido hemocitopoético, pulmões e rins. Apesar de todas as modificações, 

a esplenomegalia é o achado mais importante e destacado no calazar. Têm-se, 

ainda, as alterações hepáticas, que levam a uma severa desproteinemia e, 

consequentemente, a baixos níveis de albumina sérica, que, quando associados 

aos fatores vasculares locais, podem levar à formação de edema nos membros 

inferiores. No tocante às alterações do tecido hemocitopoético, ocorre uma 

desregulação na sua função, levando a uma diminuição da produção celular, com 

reflexos no quadro hematológico. Dentre esses reflexos, uma das mais 

importantes e constantes alterações hematológicas é a anemia, que se deve, 

também, à destruição dos eritrócitos no baço. Ocorre, ainda, leucopenia, e as 

plaquetas também estão diminuídas (REY, 2002). 

  Quanto às alterações pulmonares, a principal representação é a tosse, que 

ocorre entre 72% e 81% dos pacientes. É decorrente, principalmente, da 

presença de material antigênico de Leishmania nos septos alveolares. Já nos rins, 

a principal manifestação evidente ocorre devido à presença de imunocomplexos 

circulantes, os quais podem levar a quadros de glomerulonefrite proliferativa e de 

nefrite intersticial (COSTA et al., 2010). 

  Em pacientes não tratados, a doença progride e pode atingir altos níveis de 

mortalidade: cerca de 90%. A doença crônica é marcada pelo progressivo 

emagrecimento e enfraquecimento geral, com aumento da suscetibilidade às 

infecções secundárias. A evolução pode ser rápida, levando o paciente à 

caquexia e à morte dentro de algumas semanas ou alguns meses, ou pode 

assumir caráter crônico. Embora as alterações provocadas pelo parasito possam, 

por si só, determinar a morte dos pacientes, frequentemente, ela é atribuída a 

infecções secundárias (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

2.8 Leishmaniose canina 

 

A leishmaniose é enfermidade infecciosa zoonótica de caráter crônico, de 

distribuição mundial, causada por protozoário do gênero Leishmania. Inclui várias 
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espécies que promovem manifestações cutâneas e viscerais, que, classicamente, 

são subdivididas em duas formas: leishmaniose tegumentar, que apresenta 

manifestação cutânea, mucocutânea e leishmaniose visceral, com alterações 

sistêmicas comuns no cão e no homem, representada nas figuras 10 e 11 

(MICHALSKY et al., 2002). 

No ambiente doméstico, o cão é considerado o principal reservatório pelo 

fato da prevalência canina ser alta em áreas endêmicas, bem como, por preceder 

a ocorrência de casos humanos (SLAPPENDEL; FERRER, 1998; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). 

Afora isso, o mais preocupante é que muitos cães infectados não 

apresentam sintomatologia da doença, porém podem albergar parasitas na derme 

(SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997).  

A sintomatologia da infecção canina apresenta o mesmo espectro de 

variação que a humana e, de acordo com alguns autores (MANCIANTI et 

al.,1988; SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997), os cães soropositivos podem ser 

classificados clinicamente como assintomáticos (não apresentam manifestações 

clínicas da infecção), oligossintomáticos (podem apresentar sintomatologia clínica 

e/ou tegumentar, com até três tipos de manifestações) e sintomáticos 

(demonstram mais de três manifestações clínicas características da doença, com 

ou sem comprometimento tegumentar). Discute-se e se põem em dúvida a 

validade de tal critério classificatório (MARCONDES et al., 2013). 

Devido à variedade de sintomas da doença, o diagnóstico clínico da 

leishmaniose canina é difícil, sendo que os achados clínicos não são 

característicos da doença, podendo-se aventar diversas outras enfermidades. 

Dessa forma, faz-se necessário a utilização de exames laboratoriais, tais como, 

sorológicos, parasitológicos, imunohistoquímica e moleculares para se 

diagnosticar tal enfermidade. Ainda mais, a correlação com critérios 

epidemiológicos também contribui para a consecução de diagnóstico (FEITOSA et 

al., 2000). 

O tratamento de cães não é uma medida recomendada, pois não diminui a 

importância do cão como reservatório do parasito. As tentativas de tratamento da 

leishmaniose visceral canina, por meio de drogas tradicionalmente empregadas 
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(antimoniato de meglumina, anfotericina B, isotionato de pentamidina, alopurinol, 

cetoconazol, fluconazol, miconazol, itraconazol), tem tido baixa eficácia. O uso 

rotineiro de drogas em cães induz à remissão temporária dos sinais clínicos, não 

previne a ocorrência de recidivas, tem efeito limitado na infectividade de 

flebotomíneos e levam ao risco de selecionar parasitos resistentes às drogas 

utilizadas para o tratamento humano (BRASIL, 2006). 

 

Figura 10: Cão com LV, apresentando   Figura 11: Cão com lesão de face e de orelha. 
apatia, alopecia e lesões no corpo.                Fonte: Ministério da Saúde, 2006. 
Fonte: Ministério da Saúde, 2006.    
 

2.9 Leishmaniose e coinfecção com HIV 

 

 A leishmaniose é uma infecção oportunista que é particularmente 

problemática para pacientes com HIV em que também o sistema imunológico 

ataca e assim agrava a capacidade já comprometida do paciente para resistir a 

outras infecções. A Leishmaniose Visceral é a forma clínica das Leishmanioses 

mais associada ao HIV (ANEMA et al., 2005). 

 A leishmaniose acelera o início da SIDA - Síndrome da Imunodeficiência 

Humana Adquirida, estimulando as infecções oportunistas (por exemplo, a 

pneumonia, a tuberculose), e, portanto, reduz a expectativa de vida de pessoas 

com a infecção pelo HIV. Enquanto isso, a imunossupressão relacionada com o 

HIV aumenta o risco de contrair leishmaniose de 100-1000 vezes em áreas 

endêmicas e incentiva o desenvolvimento de recaída e, eventualmente, a 

resistência aos medicamentos (ANEMA et al., 2005). 
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 Os pacientes coinfectados apresentam maior frequência de efeitos 

adversos ao tratamento com as drogas usualmente empregadas, sendo também 

mais comuns as falhas terapêuticas e as recidivas (CARRANZA-TAMAYO, 2009). 

 Em pacientes que não recebem terapêutica antirretroviral, a sobrevida 

média em portadores de Leishmaniose visceral (LV) é de 4 a 12 meses, sendo 

observada recidiva em 90% dos pacientes em 12 meses. A letalidade durante o 

primeiro episódio de LV é de 19%. A terapêutica antirretroviral reduziu a 

incidência anual de LV na Espanha, de 4,8 casos/100 para 0,8 casos/100, mas 

70% dos pacientes tratados ainda apresentam recidivas (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DA SAUDE, 2006). 

 São citados efeitos adversos raros, tais como: arritmias e alterações do 

segmento ST e onda T (AMATO, 2006). 

 

2.10 Diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar Americana e da 

Leishmaniose Visceral  

 

 Os testes mais efetivos para diagnóstico de leishmaniose são invasivos e 

potencialmente perigosos, pois demandam amostras de tecido, gânglios linfáticos 

ou da medula óssea. Esses testes requerem instalações laboratoriais e 

especialistas que não estão disponíveis imediatamente em áreas endêmicas e 

com poucos recursos (CARNEIRO, 2013). 

 Vilela (2013) referiu que o diagnóstico parasitológico é feito através da 

demonstração do parasito por exame direto ou cultivo de material obtido dos 

tecidos infectados (medula óssea, pele ou mucosas da face) por aspiração, 

biópsia ou raspado das lesões. Para o diagnóstico, há também métodos 

imunológicos que avaliam a resposta de células do sistema imunitário e a 

presença de anticorpos anti-leishmania. Nesta categoria se incluem o teste 

cutâneo de Montenegro e testes sorológicos (exame de sangue), dos quais os 

mais utilizados são os ensaios de imunofluorescência indireta e o 

imunoenzimático (ELISA).  

 O teste de Montenegro ou intradermoreação de Montenegro é um teste 

intradérmico que avalia a hipersensibilidade retardada do paciente. O grau de 
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resposta cutânea é medido 48 a 72 horas após a injeção intradérmico de 0,1ml de 

antígeno na face anterior do antebraço, sendo uma enduração de 5 mm 

considerada positiva (SCHUBACH et al., 2001). 

 A Intradermoreação de Montenegro (IDRM) geralmente persiste positiva 

após o tratamento, ou cicatrização da lesão cutânea tratada ou curada 

espontaneamente. Em áreas endêmicas, a IDRM positiva pode ser interpretada 

como leishmaniose anterior ou mesmo aplicação anterior de antígeno de IDRM, 

exposição ao parasito sem doença (infecção), alergia ao diluente do teste ou 

reação cruzada com outras doenças (doença de Chagas, esporotricose, 

hanseníase virchowiana, tuberculose, cromomicose, entre outras). Nas 

populações de área endêmica, na ausência de lesão ativa ou cicatriz, a 

positividade varia entre 20 e 30% (BRASIL, 2013). 

 Pesquisa do DNA do parasito através da PCR (polymerase chain 

reaction) tem sido empregada com grande sucesso, mostrando alta sensibilidade 

e especificidade. Realiza o sequenciamento de DNA para identificar a espécie de 

Leishmania (FERREIRA et al., 2012). 

 

2.11 Tratamento: Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose 

Visceral 

  

2.11.1 Antimoniato de meglumina – Glucantime® - Droga de Primeira 

Escolha 

 

 As drogas de primeira escolha no tratamento das leishmanioses são os 

antimoniais pentavalentes (Sb+5). Com o objetivo de padronizar o esquema 

terapêutico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a dose 

deste antimonial seja calculada em mg/kg/dia, havendo dois tipos de antimoniais 

pentavalentes que podem ser utilizados, o antimoniato de N-metilglucamina e o 

estibogluconato de sódio, sendo este último não comercializado no Brasil 

(BRASIL, 2013). 

Os antimoniais pentavalentes são medicamentos leishmanicidas, pois 

interferem na bioenergética de formas amastigotas de leishmania. Tanto a 
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glicólise, quanto a oxidação dos ácidos graxos, processos localizados em 

organelas peculiares, são inibidos, sendo tal inibição acompanhada de redução 

na produção de ATP e GTP (BRASIL, 2013). 

Alguns estudos sugerem que o antimonial pentavalente possa atuar como 

um pró-fármaco que no novo sítio de ação é convertido por enzimas redutases em 

antimônio trivalente, a forma mais tóxica e mais potente. Outros trabalhos 

sustentam a ação direta do antimonial pentavalente no parasita (FRÉZARD et al., 

2009). 

Há restrições do uso dos antimoniais em pacientes com idade acima dos 

50 anos, portadores de cardiopatias, nefropatias, hepatopatias e doença de 

Chagas e o principal efeito adverso é decorrente de sua ação sobre o aparelho 

cardiovascular (BRASIL, 2013). 

 Os efeitos adversos mais comumentes dos antimoniais são: pancreatite, 

gastrintestinais significativos, artralgia, mialgia, náusea, vômito, cefaléia, anorexia, 

aumento de transaminases, fosfatase alcalina, lípase e amilase, leucopenia, 

alargamento do intervalo QT e supra ou infra-desnivelamento do segmento ST 

(BRASIL, 2004). 

 

2.11.2 Drogas de Segunda Escolha – Anfotericina B 

 

É considerada como droga de primeira escolha no tratamento de 

gestantes e de segunda escolha quando não se obtém resposta ao tratamento 

com o antimonial pentavalente ou na impossibilidade de seu uso (BRASIL, 2013). 

A anfotericina B é um membro do grupo de antibióticos antifúngicos 

poliênicos. A droga liga-se, aparentemente, nos esteróis em membranas 

plasmáticas dos fungos, interferindo deste modo com a permeabilidade da 

membrana. Como as células humanas possuem colesterol em vez de esteróis em 

suas membranas celulares, eles são menos afetados pela anfotericina B 

(MICROMEDEX, 2015). 

É contraindicada a administração da anfotericina B em cardiopatas, 

hepatopatas e, especialmente, nefropatas, sendo o seu principal efeito adverso à 

insuficiência renal (BRASIL, 2013). 
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2.11.3 Anfotericina B Lipossomal 

 

A anfotericina B é um antibiótico antifúngico, macrocíclico e poliênico 

produzido por Streptomyces nodosus (Micromedex, 2015). 

Trata-se de uma nova formulação em que a anfotericina B é incorporada 

dentro de lipossomas. Os lipossomas são vesículas esféricas fechadas formadas 

por diversas substâncias anfifílicas, como os fosfolipídios, que se organizam em 

uma membrana de dupla camada quando expostos a soluções aquosas. Os 

grupamentos lipofílicos da molécula de Anfotericina fazem com que ela se 

concentre na bicamada lipídica dos lipossomas (MICROMEDEX, 2015). 

 A droga liga-se ao ergosterol em membranas celulares fúngicas, 

resultando na alteração da permeabilidade celular, saída de íons monovalentes 

(por exemplo, sódio, potássio, hidrogénio, cloreto) para fora da célula, e morte 

celular. Também pode se ligar ao colesterol em membranas celulares de 

mamíferos, resultando assim em citotoxicidade (MICROMEDEX, 2015). 

 

2.11.4 Pentamidina 

 

As pentamidinas são diamidinas aromáticas, comercializadas para uso 

em humanos nas seguintes formulações: isotionato e mesilato. No Brasil é 

comercializado apenas o isotionato de pentamidina (BRASIL, 2013). 

A pentamidina inibe a topoisomerase mitocondrial. Age alterando 

morfologicamente o cinetoplasto e fragmentando a membrana mitocondrial, 

interfere na transformação do DNA e folatos, inibindo a síntese de RNA e 

proteínas (Micromedex, 2015). 

O principal efeito adverso é o diabetes mellitus que pode se manifestar a 

partir da administração da dose total de 1g. O efeito diabetogênico parece ser 

cumulativo e dose dependente, sendo assim, contraindicado para pacientes 

diabéticos (BRASIL, 2013). 

 

 



 

 

 

35

3 PREVENÇÃO 

 

Não há vacina contra as leishmanioses humanas. Vilela (2013) afirmou 

que as medidas mais utilizadas para o combate da enfermidade baseiam-se no 

controle de vetores e dos reservatórios, proteção individual, diagnóstico precoce e 

tratamento dos doentes, manejo ambiental e educação em saúde. Há vacinas 

contra a leishmaniose visceral canina licenciada no Brasil e na Europa. O cão 

doméstico é considerado reservatório epidemiologicamente mais importante para 

a leishmaniose visceral, mas o Ministério da Saúde não adota a vacinação canina 

como medida de controle da leishmaniose visceral humana (VILELA, 2013). 

 As medidas de proteção preconizadas consistem basicamente em 

diminuir o contato direto entre humanos e os flebotomíneos. Nessas situações, as 

orientações são: o uso de repelentes, evitar os horários e ambientes onde esses 

vetores possam ter atividade, a utilização de mosquiteiros de tela fina e, dentro do 

possível, a colocação de telas de proteção nas janelas. Outras medidas 

importantes são: manter sempre limpas as áreas próximas às residências e os 

abrigos de animais domésticos; realizar podas periódicas nas árvores para que 

não se criem os ambientes sombreados; além de não acumular lixo orgânico, 

objetivando evitar a presença de mamíferos comensais próximos às residências, 

como marsupiais e roedores, que são prováveis fontes de infecção para os 

flebotomíneos (MORAES et al., 2014). 

 

3.1 Estratégias de controle 

 

 O início do programa de controle da leishmaniose no Brasil remonta a 

década de 50 e tinha como objetivo quebrar os elos de transmissão da doença. 

Entretanto, Costa (2011) mencionou que diante da falta de evidências de que as 

medidas até então empregadas conduziam a um impacto positivo na redução da 

incidência da doença humana no país, o Ministério da Saúde/FUNASA convocou 

em 2000 um comitê de especialistas para, juntamente com a Gerência do 
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Programa, reavaliar as estratégias de controle empregadas e redirecionar as 

ações de controle visando a racionalização da atuação (BRASIL, 2013).  

 As ações e práticas na área de saúde pública ocorridas nas últimas 

décadas no sistema brasileiro de saúde trazem novas expectativas em relação ao 

controle da leishmaniose no país (GONTIJO; MELLO, 2014). 

  O aprimoramento do controle da leishmaniose vem sendo realizado com 

base em evidências encontradas na literatura científica e de ordem operacional, 

dentre elas são citadas por Gontijo e Mello (2014): 

• Falta de padronização dos métodos de diagnóstico da infecção humana e 

canina; 

• Discordância entre os estudos que avaliam o impacto da eliminação de 

cães soropositivos na prevalência da infecção humana; 

• Escassez de estudos sobre o impacto das ações de controle dirigidas 

contra os vetores. 

 Um programa de controle foi proposto para ser aplicado nas áreas 

consideradas de risco, aglomerados urbanos ou rurais, onde critérios 

epidemiológicos, ambientais e sociais servirão de base para a delimitação da área 

a ser trabalhada, tendo como indicador a ocorrência de casos humanos. O 

controle integrado dará ênfase à atenção ao homem, com capacitação de pessoal 

técnico e profissionais de saúde para diagnóstico e tratamento, lembrando que as 

demais medidas de controle devem estar sempre integradas para que possam ser 

efetivas (GONTIJO; MELLO, 2014).  

  A vigilância epidemiológica é um dos componentes do Programa de 

Controle da Leishmaniose Visceral (PCLV ) que visa reduzir as taxas de letalidade 

e o grau de morbidade através do diagnóstico e tratamento precoce dos casos 

humanos, bem como da diminuição dos riscos de transmissão mediante controle 

da população de reservatórios e vetores. O novo enfoque do PCLV incorpora 

áreas sem ocorrência de casos humanos ou caninos da doença nas ações de 

vigilância e controle, objetivando evitar ou minimizar a expansão da doença 

(BRASIL, 2013). 
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4 OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

   Analisar a prevalência da leishmaniose e fatores associados aos efeitos 

adversos no tratamento de pacientes portadores de leishmaniose no hospital de 

referência no período de 2009–2014. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar os aspectos sócio-demográficos dos pacientes portadores da 

leishmaniose; 

2. Identificar as características do tratamento realizado; 

3. Analisar a associação de efeitos colaterais entre pacientes com leishmaniose 

que realizaram o tratamento com características demográficas; 

4. Analisar a associação entre pacientes com leishmaniose e que efetuaram o 

tratamento com as características clínicas da doença; 

5. Analisar a associação entre pacientes com leishmaniose que executaram o 

tratamento com as características do tratamento medicamentoso; 

6. Identificar os principais tipos de efeitos colaterais. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Metodologia da pesquisa 

 

 Esta pesquisa tratou de um estudo transversal e descritivo, tendo como 

fonte pacientes diagnosticados com leishmaniose, atendidos no centro de 

referência de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller – Cuiabá–MT, no 

período de 2009 a 2014.  

A determinação do número de amostras foi realizada de forma aleatória, 

desta maneira o número final de questionários coletados pela própria 

pesquisadora foram 470 prontuários.  

  O termo de consentimento livre e esclarecido foi dispensado pelo comitê de 

ética do Hospital Universitário Júlio Müller que autorizou a pesquisa nos 

prontuários dos pacientes, conforme anexo I. 

 Inicialmente foi realizada revisão de literatura através de 

levantamento bibliográfico, utilizando revistas indexadas publicadas em 

diversas bases de dados, entre elas BIREME, LILACS, PUBMED e 

SCIELO. Trata-se, assim, de uma pesquisa documental e levantamento da base 

de dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) com 

questionários confeccionados a partir dos prontuários de pacientes 

diagnosticados com a leishmaniose, pois os mesmos são atendidos pelo serviço 

de saúde, recebem o diagnóstico e o acompanhamento do tratamento. Estes 

questionários encontram-se no apêndice I. 

 Os termos de indexação ( indexing term) utilizados para a 

pesquisa foram: prevalência de leishmaniose, formas de tratamento, efeitos 

colaterais, caracterizar pacientes em tratamento de leishmaniose que 

apresentaram efeitos colaterais e medidas preventivas. 
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5.2 Variáveis do estudo 

 

5.2.1 Variáveis independentes 

  

  Dados Sócio-Demográficos: 

 - Faixa etária: originalmente obtida em anos e depois classificada em 

faixa etária inferior a 10 anos, 10 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos 40 a 49, 

50 a 59 e 60 anos; 

 - Sexo: masculino e feminino; 

 - Escolaridade: analfabetos, fundamental incompleto, fundamental 

completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior 

completo e ignorado; 

 

5.2.2 Variáveis dependentes 

 

 Neste instrumento, as perguntas são referentes à presença dos efeitos 

colaterais em pacientes em tratamento de leishmaniose no ambulatório de 

infectologia no hospital de referência. Inicialmente, os efeitos colaterais foram 

avaliados separadamente dos questionários, sendo, cada um deles, também 

considerados como variáveis respostas. Desta maneira os seguintes desfechos 

também foram avaliados: alteração do eletrocardiograma, hiperglicemia, alteração 

da função renal, aumento de enzimas (transaminases). 

 

5.3 Processamento e Análise dos Dados 

 

 A seguir, serão utilizadas algumas definições: 

 Prevalência quantifica o número de casos existentes de uma doença em 

uma população em um dado período de tempo. A associação entre exposição e 

desfecho é estimada pela razão de prevalência, esta, estima uma probabilidade 

relativa de aleatoriamente selecionar um indivíduo e ele apresentar a condição 

estudada no período. Intervalos de confiança são usados para indicar a 
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confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, pode ser usado para descrever 

quão confiáveis são os de uma pesquisa. 

 A análise dos dados deste estudo foi realizada através das análises 

descritiva e bivariada. 

  Na análise descritiva foram utilizadas tabelas de frequência absolutas e 

relativas para as variáveis categóricas. Na análise bivariada explorou a existência 

da associação entre as variáveis independentes (características sócio-

demográficas) com as variáveis dependentes (droga inicial administrada, droga 

utilizada na falência do tratamento, doenças pré-existentes).  

 Neste momento foi utilizado o método de qui-quadrado de Mantel-Hanzel 

ou teste exato de Fisher para as variáveis categóricas. Utilizou-se o intervalo de 

confiança de 95%. Os pacotes estatísticos utilizados foram os programas Epi Info 

versão 7, adotando-se o nível de significância de 0,05 (α= 5%) como de 

associação estatisticamente significante. Para a análise múltipla foi utilizado o 

programa STATA versão 11.0. 

 

5.4 Critérios de inclusão 

 

 Foram analisadas fichas e prontuários médicos escolhidos 

aleatoriamente (manuscritos, digitados, entre outros meios) de pacientes 

portadores de leishmaniose, armazenados nos bancos de dados do 

Hospital Universitário Júlio Müller, bem como as alterações realizadas 

pelos médicos ao longo do tratamento, no período entre 2009 e 2014. 

 

5.5 Critérios de exclusão 

 

 Não foram consideradas fichas e prontuários incompletos do 

referido ambulatório e também as demais solicitações e prescrições de 

outras unidades.  

 

 



 

 

 

41

5.6 Questões Éticas 

 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Júlio Müller, cujo número do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) é 44516415.7.0000.5541que se encontra no Anexo I.

 Foram preservadas as identidades dos prescritores, dos pacientes e 

demais envolvidos nesta pesquisa, pois a identificação foi utilizada apenas para 

controle da coleta de dados.  

 Fica, assim, garantida a confidencialidade de todas as informações 

retiradas dos prontuários, bem como da ficha de notificação e o banco de dados 

do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Análises dos Resultados  

 

 Como política de saúde pública vigente em nosso país, o Ministério da 

Saúde (MS) tem a responsabilidade de controlar a Leishmaniose. Assim, visando 

às ações e atribuições estão estabelecidas na Portaria nº 1.399/GM, de 15/12/99, 

substituída pela Portaria/GM nº 172, de 15/6/04, na rede básica de saúde 

recomenda-se diagnóstico laboratorial que se baseia principalmente em exames 

imunológicos: Imunofluorescência indireta, Ensaio Imunoenzimático (Elisa), IDRM 

(Intradermoreação de Montenegro), parasitológicos: exame direto, cultura (in 

vitro), PCR (amplificação do DNA do parasito), e clínico-epidemiológico. É 

considerado um caso confirmado quando o suspeito cumpriu um dos critérios de 

confirmação: critério clínico-laboratorial ou critério clínico-epidemiológico 

(BRASIL, 2013). 

 Buscou-se conhecer o município de origem dos pacientes em tratamento 

de leishmaniose atendidos no Hospital Universitário Júlio Müller. A grande maioria 

é morador de Cuiabá (39,57%), seguidos de Várzea Grande (14,04%) e demais 

municípios, em menor porcentagem, distribuídos no gráfico (Figura 12). 

 
    Figura 12: Procedência dos pacientes em tratamento de leishmaniose no HUJM. 
    Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.2 Análise descritiva 

 

 Inicialmente identificaram-se as características sócio-demográficas que 

se encontram na tabela 2. 

  

Tabela 2. Características sócio-demográficas dos pacientes em tratamento da 

leishmaniose de 2009 a 2014 (n=470) 

Características sócio demográficas N % 
Sexo   
Feminino 103 21,91 
Masculino 367 78,09 
Faixa Etária   
< 10 anos 14 2,98 
10 – 19 29 6,17 
20 – 29 53 11,28 
30 – 39 87 18,51 
40 – 49 96 20,43 
50 – 59 92 19,57 
60 e + 99 21,06 
Raça/Cor   
Branca 23 4,89 
Parda 438 93,19 
Indígena 5 1,06 
Ignorado 4 0,85 
Escolaridade   
Analfabeto 16 3,40 
Fundamental incompleto 249 52,98 
Fundamental completo 66 14,04 
Médio incompleto 23 4,89 
Médio completo 48 10,21 
Superior incompleto 5 1,06 
Superior completo 35 7,45 
Ignorado 28 5,96 
Zona *   
Urbano 357 77,61 
Rural 101 21,96 
Periurbano 2 0,43 

   *Missing  
    Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 Dos 470 prontuários analisados, houve o predomínio do sexo masculino 

com (78,09%), e (21,71%) do sexo feminino.  
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 Segundo Guerra et al. (2007), a maior frequência de leishmaniose em 

homens se liga ao fato de que estes estão mais presentes em locais 

extradomiciliares, realizando atividades laborais, principalmente no habitat do 

vetor, enquanto as mulheres estão, em geral, menos expostas a regiões agrícolas 

e, na maior parte das vezes, ocupando ambientes intra e peridomiciliares. 

 A faixa etária variou entre 8 a 65 anos, com maiores proporções nas 

faixas 40-49 anos e 60 anos e mais. Os dados demonstram que o maior 

predomínio ocorre para indivíduos na fase adulta, dos 30 aos 60 anos.  

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), isso acontece porque 

indivíduos, nessa faixa etária, estão na fase produtiva, com encontro ocupacional 

nas atividades laborais, as quais se relacionam, muitas vezes, ao desmatamento 

(com entrada em áreas florestais), a atividades militares e ao trabalho doméstico 

e/ou na lavoura (principalmente de subsistência). Assim, os adultos encontram-se 

mais expostos ao contato com o vetor transmissor da espécie causadora dessa 

patologia. 

 Em relação ao nível de escolaridade, (52,98%) dos pacientes possuíam 

apenas o ensino fundamental incompleto. Este dado corrobora com o estudo 

realizado por Cavalcante e Vale (2014), no Estado do Ceará, que descreve baixo 

nível de escolaridade entre os casos de adultos acometidos de leishmaniose “com 

aproximadamente 6,5% analfabetos e 57,5% apenas com o ensino fundamental 

incompleto”. 

 A educação, a saúde e a renda são os pilares para o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de uma determinada região. A educação atua 

como ferramenta para a promoção da saúde, capacitando os indivíduos sobre a 

prevenção de doenças, meios adequados de higiene e nutrição saudável (ONU, 

2013). 

 Quanto raça/cor (93,19%) declararam-se pardos. Esse dado deve ser 

interpretado a partir dos dados demográficos da população residente por cor: 

segundo o IBGE, a região Centro-Oeste apresenta, em sua maioria, uma 

população parda, com 50,9%, seguida da cor branca, com 41,1% (IBGE, 2007). 
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 Quando passamos a analisar a área geográfica de moradia desses 

pacientes constatamos que a grande maioria, (77,61%) residiam em localidades 

pertencentes à zona urbana. Souza et al. (2013) mencionaram que: 

“Em decorrência das diversas mudanças no ambiente, como a urbanização 

progressiva e desordenada, o desmatamento das regiões peri-urbanas e o 
processo intenso de migração, tem ocorrido uma maior distribuição da doença 
para além das áreas endêmicas, fazendo com que a patologia apresente, hoje, 
um novo modelo de distribuição eco-epidemiológico urbanizado, tendo, 
atualmente, grande relevância no contexto epidemiológico das principais áreas 

urbanas do Brasil e do mundo.” 
 

 Em seguida, demonstrou-se as características da doença leishmaniose 

na tabela 3.  

 

Tabela 3. Características dos pacientes com leishmaniose, 2009 – 2014 (n=470). 

Características da doença N % 

Forma Clínica   

Cutânea 336 71,49 

Mucosa 130 27,66 

Mucocutânea  4 0,85 

Tipo de Entrada*   

Caso Novo 452 96,17 

Recidiva 14 2,98 

Transferência 2 0,43 

Doenças pré-existentes   

Sim 77 16,38 

Não 393 83,62 

Relacionado ao trabalho*   

Sim 175 41,08 

Não 247 57,98 

   

*Missing 
 Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Quanto às características e tipos de lesões relatadas nos prontuários e 

notificadas no SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) a forma 
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clínica com maior prevalência foi a cutânea com (71,49%) seguida da mucosa 

com (27,66%) dos casos.  

Deve-se diagnosticar e tratar precocemente os casos, visando reduzir as 

complicações e deformidades provocadas pela doença (BRASIL, 2010). 

Em relação à classificação do tipo de caso, a maior frequência foram os 

casos novos com (96,17%).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), são registrados 

anualmente entre 1 e 2 milhões de casos de leishmaniose, contudo, fatores como 

a globalização econômica e o aumento de viagens, propiciam o risco de 

transmissão da doença para pessoas residentes fora de áreas endêmicas. 

Observou-se também que pacientes que não apresentavam doenças pré-

existentes tiveram uma prevalência maior (83,62%) com relação aos que 

apresentam doenças pré-existentes (16,38%). No presente estudo, foram 

identificadas as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, HIV/AIDS, herpes 

zoster, hanseníase, psoríase vulgar, varizes e artrite reumatoide. 

 Os casos relacionados ao local de trabalho, (57,98%) não apresentam 

associação com o local de trabalho, no entanto, (41,08%) estão relacionados ao 

local de trabalho.  

A leishmaniose cutânea e a cutâneo-mucosa relacionadas ao trabalho têm 

sido descritas em trabalhadores agrícolas ou florestais, em zonas endêmicas e 

em outras situações específicas de exposição ocupacional, como, por exemplo, 

em laboratórios de pesquisa e análises clínicas (BRASIL, 2001). 

A tabela 4 apresenta as características relacionadas ao tratamento dos 

pacientes portadores de leishmaniose. 
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Tabela 4. Características dos pacientes em tratamento da leishmaniose de 2009 a 
2014 
 

   *Missing 
    Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 O peso com maior predomínio foi <90kg com (86,56%).  

Com o objetivo de padronizar o esquema terapêutico, a Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2014) recomenda que a dose do antimonial 

pentavalente seja calculada em mg Sb+5/kg/dia. 

O antimonial pentavalente (Glucantime®) foi o medicamento mais 

administrado, com (85,74%) dos casos. 

Embora apresentem limitações importantes, tais como, administração 

parenteral exclusiva, elevada toxicidade, alto custo e tempo prolongado de 

tratamento, os antimoniais pentavalentes têm apresentando um índice de cura 

clínica de 60 a 80% quando usado no tratamento da leishmaniose tegumentar 

(BERMAN, 1988; KOFF, 1994).  

Características do tratamento N % 
Peso*   

< 90 322 86,56 

> 90 50 13,44 

Droga inicial administrada   

Antimonial Pentavalente 403 85,74 

Anfotericina b 11 2,34 

Pentamidina 44 9,36 

Outra droga 12 2,55 

Droga utilizada na falência do tratamento*   

Anfotericina B 12 2,57 

Pentamidina 10 2,14 

Outros 6 1,28 

Não se aplica 439 94,00 

Evolução do Caso*   

Cura 399 85,26 

Abandono 15 3,21 

Transferência 44 9,40 
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 O principal efeito adverso do antimonial pentavalente (Glucantime®) é 

decorrente de sua ação no aparelho cardiovascular, consiste em um distúrbio de 

repolarização (inversão e achatamento da onda T e aumento do espaço QT). 

Deve-se realizar eletrocardiograma semanal e uma cuidadosa ausculta cardíaca 

diária, até o término da medicação, sempre antes de cada infusão, com o objetivo 

de detectar arritmias. Outros efeitos adversos também podem ocorrer com o uso 

do antimonial pentavalente, como: gastrintestinais significativos, artralgia, mialgia, 

anorexia, pancreatite, febre, tontura e insuficiência renal aguda (SOUZA et al., 

2013).  

  Deve-se realizar um monitoramento semanal com acompanhamento 

eletrocardiográfico, hemograma e exame bioquímico para avaliação das funções 

renal (uréia e creatinina), pancreática (amilase e lipase) e hepática 

(transaminases, bilirrubinas e fosfatase alcalina), verificando se o antimonial 

pentavalente atingiu seu limiar de toxicidade, levando em consideração as 

alterações cardíacas, pancreáticas ou renais que obriguem a redução da dose ou 

suspensão da droga bem como a indicação de terapêutica alternativa (BRASIL, 

2013). 

Em (94%) dos casos não houve a necessidade de utilizar medicamentos de 

segunda escolha. 

 Quanto à evolução dos casos, a prevalência foi de (85,26%) de cura. O 

critério de cura é clínico. É indicado o acompanhamento regular por 12 meses. Na 

forma cutânea, o critério de cura é definido pela epitelização das lesões 

ulceradas, regressão total da infiltração e eritema, até três meses após a 

conclusão do esquema terapêutico. A forma mucosa, o critério de cura é definido 

pela regressão de todos os sinais e comprovado pelo exame otorrinolaringológico, 

até seis meses após a conclusão do esquema terapêutico (BRASIL, 2013). 

Em relação aos efeitos colaterais apresentados pelos pacientes em 

tratamento com leishmaniose, pode-se observar na tabela 5.  
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Tabela 5. Características dos efeitos colaterais em pacientes em tratamento da 

leishmaniose 2009 – 2014 (n 470). 

Características dos Efeitos Colaterais N % 

Efeitos colaterais   

Sim 62 13,19 

Não 408 86,81 

Tipo de Efeito Colateral   

Hiperglicemia 5 1,06 

Alteração ECG 54 11,49 

Alteração Ureia/creatinina 5 1,06 

Aumento enzimas hepáticas 1 0,21 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em (86,81%) dos pacientes, não ocorreram efeitos colaterais referentes ao 

tratamento. 

Quanto ao tipo de efeito colateral com maior frequência foi alterações no 

eletrocardiograma com (11,49%). 

Alterações eletrocardiográficas como achatamento ou inversão de onda T 

ou prolongamento do intervalo QT são repercussões cardíacas associadas à 

duração do esquema terapêutico e à dose diária de Sb+5. Outros efeitos adversos 

descritos com menor frequência são alterações da função renal e elevação das 

transaminases, com aumento dos níveis séricos de uréia e creatinina. 

(BRYCESON et al.1985, CHULAY et al., 1985; CHULAY et al., 1988; SALDANHA 

et al., 2000).  

O diabetes mellitus pode se manifestar a partir da administração da dose 

total de 1g da pentamidina. O efeito diabetogênico parece ser cumulativo e dose 

dependente (BRASIL, 2013). 

 

6.3 Análise bivariada 

 

Fatores associados à presença de efeitos colaterais em pacientes em 

tratamento com leishmaniose, descritas na tabela 6.  
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Tabela 6. Prevalências, razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança (IC 

95%) de pacientes em tratamento de leishmaniose que apresentaram efeitos 

colaterais segundo características sócio-demográficas, 2009 – 2014 (n=470). 

 

Variáveis n/N Prevalência 

(%) 

RP (IC 95%) p-valor 

Sexo      

Feminino  19/103 18,45  1,00  

Masculino 43/367 11,72 0,63 (0,38 – 1,04) 0,074 

Faixa Etária      

< 60 17/370 4,52  1,00  

> 60 45/100 45,00 9,79 (5,86 - 16,34) <0,001 

Escolaridade      

Analfabetos, Ensino 

fundamental incompleto e 

completo 

11/331 3,32  1,00  

Ensino médio incompleto e 

completo 
18/71 23,68 7,12 (3,51 – 14,45) <0,001 

Ensino Superior incompleto 

e completo 
16/40 45,71 13,75 (6,64 – 27,26) <0,001 

Raça/Cor *   

Branca 03/23 13,04  1,00  

Parda 58/438 13,24 1,01 (0,34 – 2,99) 1,000 

Indígena 0/5 - - - 1,000 

Zona      

Urbano 55/359 15,32  1,00  

Rural 7/101 6,93 0,45 (0,21 – 0,96) 0,028 

* Teste exato de Fisher. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

A Tabela 6 descreveu a prevalência dos efeitos colaterais em pacientes em 

tratamento com leishmaniose segundo características sócio demográficas. 

Utilizando-se a faixa etária de 8 a 65 anos como referência, a faixa etária de 60 

anos e mais anos, apresentou um p-valor <0,001, mantendo-se associada às 

maiores prevalências dos efeitos colaterais. 
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Em relação à escolaridade, os pacientes que cursaram o ensino médio 

incompleto e completo e ensino superior incompleto e completo, tiveram maior 

associação a apresentar efeitos colaterais ao tratamento (p-valor <0,001).  

Pacientes que residem na zona rural também apresentaram associação a 

desenvolver efeitos colaterais durante o tratamento da doença (p-valor = 0.028). 

Nenhuma outra variável socioeconômica avaliada apresentou associação 

com significância estatística. 

 

Tabela 7. Prevalências, razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança (IC 

95%) de pacientes em tratamento de leishmaniose que apresentaram efeitos 

colaterais segundo características dos pacientes em tratamento. 2009 – 2014 

(n=470). 

Variáveis n/N Prevalência 
(%) 

RP (IC 95%) p-valor 

Forma Clínica      

Outras formas clínicas 32/340 9,41  1,00  

Mucosa 30/130 23,08 2,45 (1,55 – 3,86) <0,001 

 

Tipo de Entrada* 

  
 

 
 

Caso Novo 60/462 13,27  1,00  

Recidiva 1/14 7,14 1,85 (0,27 – 12,46) 1,000 

Transferência 1/2 50,00 7,00 (0,67 – 72,86) 0,241 

Doenças pré-existentes      

Não 30/393 7,63  1,00  

Sim 32/77 41,56 5,44 (3,52 – 8,40) <0,001 

Relacionado ao trabalho      

Não 39/247 15,79  1,00  

Sim 14/175 8,00 0,50 (0,28 – 0,90) 0,017 

      

* Teste exato de Fisher. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

Quanto à forma clínica da leishmaniose (lesão cutânea), doenças pré-

existentes e as doenças relacionadas ao trabalho, todas essas variáveis têm 
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maior chance de desenvolver efeitos colaterais durante o tratamento, pois 

apresentaram um p-valor <0,05. 

No estudo foram identificadas diversas doenças preexistentes, tais como: 

hipertensão, diabetes, HIV/AIDS, Herpes Zoster, Hanseníase, Psoríase Vulgar, 

Insuficiência da veia safena magna - varizes e Artrite Reumatoide, no entanto, os 

pacientes que forma acompanhados pelo ambulatório do Hospital Universitário 

obtiveram êxito no tratamento com a cura e, uma pequena parcela foi transferida 

para o município de residência no interior do estado.  

  As demais variáveis não apresentaram significância estatística. 

 

Tabela 8. Prevalências, razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança (IC 

95%) de pacientes em tratamento de leishmaniose que apresentaram efeitos 

colaterais segundo características do tratamento. 2009 – 2014 (n=470). 

Variáveis n/N Prevalência 
(%) 

RP (IC 95%) p-
valor 

Peso      
< 90 1/50 2,00  1,00  
> 90 11/322 3,42 0,58 (0,07–4,43) 1,000 
Droga inicial administrada*      
Antimonial Pentavalente 14/403 3,47  1,00  
Anfotericina b 7/11 63,64 18,31 (9,26–36,21) <0,001 

Pentamidina 39/44 88,64 25,51 (15,08–43,14) <0,001 

Outra droga 2/12 16,67 4,79 (1,22–18,80) 0,073 
Droga utilizada na falência 
do tratamento*      

Anfotericina B 5/7 41,67  1,00  
Pentamidina 7/3 70,00 1,68 (0,76–3,67) 0,230 
Outros 4/6 66,67 1,60 (0,66–3,84) 0,619 
Evolução do Caso*      
Cura 53/399 13,28  1,00  
Abandono 4/15 26,67 2,00 (0,83–4,82) 0,137 
Transferência 2/44 4,55 0,34 (0,08–1,35) 0,144 

* Teste exato de Fisher. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

 Em relação ao tratamento, a Anfotericina B e a Pentamidina, foram as 

variáveis que permaneceram com associações estatísticas significantes.  

 A anfotericina B o efeito adverso mais importante é a nefrotoxicidade. 

Outros efeitos adversos mais frequentes são: febre, náuseas, hipopotassemia, 

anorexia anemia, leucopenia e alterações cardíacas. Deve-se fazer 
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semanalmente o monitoramento eletrocardiográfico e laboratorial das enzimas 

hepáticas (transaminases, fosfatase alcalina e bilirrubinas), função renal (uréia e 

creatinina) e potássio sérico. É contraindicada a administração da anfotericina B 

em cardiopatas, hepatopatas e especialmente, nefropatas (BRASIL, 2013). 

 O efeito colateral mais significativo da pentamidina é o diabetes mellitus. 

As reações adversas mais frequentes são: dor, induração e abcessos estéreis no 

local da aplicação, além de náuseas, vômitos, tontura, mialgias, hipoglicemia e 

hiperglicemia. É contraindicada em pacientes diabéticos. Deve-se realizar 

acompanhamento clínico e a reavaliação das funções renal (ureia e creatinina) e 

hepática (transaminases, bilirrubinas e fosfatase alcalina) periodicamente, no 

curso do tratamento, bem como dosagem da glicemia e acompanhamento 

eletrocardiográfico antes, e no final do tratamento (BRASIL, 2013). 

 Nenhuma outra variável avaliada apresentou associação com significância 

estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

54

7 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados encontrados neste estudo mostram que, dos prontuários 

avaliados (2009-2014), 39,57% dos pacientes tem domicílio  em Cuiabá, seguidos 

de Várzea Grande (14,04%) e os demais municípios, em menor porcentagem. Há 

um predomínio de  pacientes  do sexo masculino (78,09%) na faixa etária entre 40 

e 49 anos de idade.  93,19% dos pacientes declararam-se pardos e 52,98% 

possuem ensino fundamental incompleto. Dos prontuários  analisados, 71,49%  

dos pacientes foram tratando de Leishmaniose na forma clínica cutânea. Dos 

casos avaliados, 83,62% não possuíam doenças pré-existentes e 57,98%  destes 

a doença não estava relacionados ao tipo de trabalho. 

   Em 94% dos casos não houve a utilização de medicamentos de segunda 

escolha e 86,81% pacientes analisados não apresentaram efeitos colaterais 

durante o tratamento. 

 Os resultados comprovam o alto índice de cura do tratamento com 

Glucantime®, dados que corroboram com a indicação da OMS, já que a 

prevalência de efeitos colaterais é baixa e  grau de cura elevado. Entretanto, é 

importante ressaltar os efeitos colaterais importantes como pancreatite,  artralgia, 

mialgia, náusea, vômito, febre, cefaléia, anorexia, aumento de transaminases, 

fosfatase alcalina, lipase e amilase, leucopenia, alargamento do intervalo QT e 

supra ou infra-desnivelamento e alterações do segmento ST e onde T, 

hipopotassemia, anorexia, anemia, leucopenia e alterações cardíacas, bem como 

o diabetes mellitus. Dentre estas alterações cardíacas é o efeito mais observada 

(11,49%). 

 É importante buscar a erradicação da doença porque nenhum fármaco ou 

esquema terapêutico garante a eficácia do tratamento canino um dos 

reservatórios mais importantes da doença, bem como a redução do risco de 

transmissão da leishmaniose. Até o momento não existem medidas de eficácia 

comprovada que garantam a não infectividade do cão em tratamento. 
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 Muitos desafios necessitam ser superados no combate a essa patologia, 

mas a ênfase deve ser dada em desenvolvimento científico, tecnológico e em 

inovação em saúde, visto que são necessários mais estudos para a formulação 

de novas drogas, regimes terapêuticos e protocolos de manejo clínico. 
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9 ANEXOS 

Anexo I 
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10 APÊNDICE 

 

Questionário PRONTUÁRIOS/SINAN  

 

1. Municípios de origem (dos pacientes)  

___________________________________________ 

 

2. Gênero dos portadores de Leishmaniose tratados no HUJM 

( ) fem.  ( ) masc. 

 

3. Faixa etária (dos pacientes) 

( ) 1 a 10 anos ( ) 11 a 20 ( ) 21 a 30 ( ) 31 a 40  ( ) 41 a 50 

( ) 51 a 60  ( ) 61 a 70 ( ) > 71 anos 

 

4. Raça dos casos de Leishmaniose 

( ) Parda ( ) Branca  ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Ignorado/Branco 

  

5. Nível de escolaridade 

( ) Não se aplica (caso de crianças)    

( ) Ignorado/Branco (não preenchido) 

( ) 5ª a 8ª série  ( ) Ensino fundamental ( ) Ensino Médio 

( ) Educação Superior ( ) Analfabeto  ( ) outros  

 

6. Ocupação/profissão 

( ) Estudante  ( ) Doméstico(a) ( ) Aposentado(a)  

( ) Comerciante  ( ) ___________ 

 

7. Presença de lesão cutânea  

( ) sim ( ) não    

 

8. Presença de lesão mucosa 

( ) sim ( ) não 

 

9. Quantificação de casos de Leishmaniose atendidos (e confirmados) no período entre 

2009 e 2014 no HUJM 

( ) ignorados/branco   ( ) LTA cutânea   

( ) LTA Mucocutânea    ( ) Leishmaniose Visceral 
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9. Critérios de confirmação dos casos 

( ) Parasitológico Direto  ( ) Cultura  ( ) Histopatológico  ( ) IRM   

 

10. Tratamento inicial (drogas utilizadas)  

( ) Antimonial Pentavalente - Glucantime®   ( ) Pentamidina ( )  Anfotericina B 

( ) Anfotericina B Lipossomal ( ) Outros ______ 

 

11. Na falência do tratamento inicial, outra droga utilizada 

( ) Pentamidina    ( ) Anfotericina B  

( ) Anfotericina B Lipossomal  ( ) Outros 

 

12. Causas da Falência da terapêutica 

( ) Resistência ao Glucantime ( ) Reação Alérgica ( ) Intolerância 

 

13. Doenças associadas à Leishmaniose durante o tratamento 

( ) HIV ( ) Herpes Zoster ( ) LES ( ) Dengue ( ) Varizes ( ) Outras  

  

14. Evolução dos casos 

( ) alta/cura     ( ) óbitos por Leishmaniose   

( ) óbitos por outras causas ( ) ignorado/branco   

( ) Abandono    ( ) Falha terapêutica  ( ) Recidiva 

 

15. Data de entrada no HUJM e saída 

Entrada: _______/______/_______ 

Saída: _______/______/_______ 
 

 

 

 


