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Iniciamos este capítulo com uma indagação: como se trata essa doença infecciosa, que acomete diferentes populações 
(diversidade genética populacional), em diferentes regiões do planeta (diferenças no acesso ao sistema de saúde e 

questões intrínsecas de saúde, como desnutrição e comorbidades) e é produzida por mais de vinte diferentes espécies 
(variabilidade genética do parasito)? Ah, e não nos esqueçamos das diferenças entre os insetos vetores! Se a primeira 
resposta que lhe veio à mente foi ‘com sais de antimônio’, você estaria certo até alguns anos atrás. Surpreendentemente 
esse metal pesado, nas duas formulações principais (trivalente e pentavalente), foi altamente eficaz por quase um 
século. Mas, nos últimos anos, notícias de falha terapêutica têm colocado em dúvida sua resposta. Adicionalmente, é 
preocupante a limitação de medicamentos de segunda escolha disponíveis. Então, voltemos à pergunta: de que forma 
são tratadas as leishmanioses? 

Em recente revisão (Shukla et al., 2010), é afirmada uma verdade que nos é bem próxima: a de que as leishmanioses 
não têm sido mantidas na lista de doenças negligenciadas à toa. Essa infecção tem recebido poucos recursos para 
pesquisa clínica e de desenvolvimento terapêutico, uma vez que a maioria dos casos ocorre em locais onde impera 
a pobreza e/ou que são remotos. No entanto, o aumento dos casos de falha terapêutica e a melhor detecção de 
efeitos adversos têm apontado para uma necessidade urgente de pesquisa e desenvolvimento de novas drogas com 
boa eficácia e baixa incidência de efeitos adversos (para detalhes, ver o capítulo 23 – “Modelos de estudo para o 
desenvolvimento de drogas anti-Leishmania”). Entretanto, esse não é um trabalho fácil. Ainda existem importantes 
lacunas para o esclarecimento do mecanismo de ação dos sais de antimônio no tratamento das leishmanioses. Para 
abordar esse assunto primeiramente precisamos rever como esse metal pesado começou a ser usado no tratamento da 
infecção por parasitos do gênero Leishmania. 

Poucos anos após considerar que havia diferenças morfológicas entre L. tropica e o agente etiológico da leishmaniose 
tegumentar do Novo Mundo, ao qual denominou L. braziliensis (Vianna, 1911), o médico brasileiro Gaspar Vianna 
introduziu, com sucesso, o composto antimonial tartarato de potássio e antimônio (tártaro emético) no tratamento das 
leishmanioses (Vianna, 1914). No ano seguinte, tal sucesso foi confirmado por D’Utra e Silva (1915).

Nas sínteses posteriores, o antimônio trivalente (Sb3+) foi substituído pela espécie pentavalente (Sb5+), menos 
tóxica. Bramachani utilizou o primeiro antimonial pentavalente (ureia estibilamina) (Marsden, 1985), a partir do qual 



392   Leishmanioses do Continente Americano

se deu início ao desenvolvimento de an timoniais pentavalentes, mais estáveis, que até os dias atuais são utilizados 

no tratamento das leishmanioses: Pentostan® (estibogluconato de sódio), da Wellcome e Glucantime® (antimoniato de 

N-metil glucamina), produzido pela Rhodia durante a Segunda Guerra Mundial. Desde 2007, o Glucantime® é fabricado 

no Brasil, pela Sanofi-Aventis, e distribuído para a rede de saúde pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/MS). A caracterização da estrutura do antimoniato de N-metil glucamina foi estudada por Roberts, McMurray 

e Rainey (1998). A droga é obtida pela reação de antimônio pentavalente com NMG (N-metil-D-glucamina). Os autores 

observaram duas principais faixas de massa na droga, de MM 507 NMG-Sb-NMG e MM 820 (Sb)2- (NMG)3, o que sugere a 

existência de uma mistura de complexos em equilíbrio quando em solução aquosa. No entanto, o completo entendimento 

de seu metabolismo e mecanismo de ação ainda precisam ser mais bem estudados. 

ESTADO DA ARTE 

Não seria melhor começar a entender como as velhas coisas funcionam para poder planejar as novas, tão 

necessárias? Uma das possibilidades é a realização de revisões sistemáticas, componentes importantes da ‘medicina 

baseada em evidências’, tentando achar os pontos comuns que possam ser usados como critério para o estabelecimento 

do que seria uma droga padrão para o tratamento da leishmaniose. Entretanto, tais revisões costumam priorizar a 

efetividade em detrimento da segurança (Loke, Price & Herxheimer, 2007). 

Encontramos poucas revisões sistemáticas sobre o tratamento da leishmaniose tegumentar americana (LTA). Em 

uma delas, sobre o tratamento da forma cutânea (Tuon et al., 2008a), verificou-se que os antimoniais pentavalentes 

foram as drogas mais avaliadas, com um total de 1.150 pacientes e um índice de cura de 76,5%. Quando utilizada, a 

pentamidina alcançou índices de cura similares, enquanto outras drogas obtiveram resultados inferiores. 

Em outra revisão, sobre o tratamento da forma mucosa nos últimos quarenta anos (Amato et al., 2007), é 

referido que, além de terem surgido poucos medicamentos nesse período, a resistência aos medicamentos disponíveis 

aumentou, sendo que o índice de cura atualmente observado em grandes estudos não chega a ser superior a 70%. Nos 

casos de leishmaniose mucosa analisados, a pentamidina e a anfotericina foram tão efetivos quanto os antimoniais, 

enquanto outras terapias mostraram-se controversas. Os autores dessas duas revisões concordam que aspectos como 

custo, efeitos adversos, experiência local e a disponibilidade de medicamentos devem ser considerados ao se elaborar 

recomendações para o tratamento das leishmanioses, particularmente nos países em desenvolvimento, onde há 

escassez de recursos. 

Após revisar 38 ensaios clínicos envolvendo diferentes intervenções para o tratamento de LTA causada por L. 

braziliensis ou por L. panamensis (Gonzalez et al., 2009), outros autores concluíram que não há consenso sobre o 

melhor esquema terapêutico e que a base de evidências para o tratamento da LTA apresenta muitas limitações em 

razão de falhas nos estudos realizados. Tais autores sugerem ainda a criação de uma estratégia internacional para 

melhorar a qualidade e padronizar futuros ensaios clínicos. 

Após rever a segurança do tratamento da forma cutânea da LTA (Oliveira et al., 2010), concluiu-se pela necessidade 

da realização de ensaios clínicos com medicamentos já utilizados para o tratamento da LTA. Tais ensaios devem incluir 

avaliação de efeitos adversos, com critérios de classificação de gravidade bem definidos. Os autores também recomendam 

que o monitoramento dos efeitos adversos clínicos, laboratoriais e eletrocardiográficos seja realizado, ao menos, a cada 

dez dias durante o tratamento e no trigésimo dia após seu término, independentemente do esquema terapêutico adotado. 

E que a avaliação inclua hemograma completo, dosagem de ureia, creatinina, glicose, eletrólitos, enzimas hepáticas e 

pancreáticas, além de eletrocardiograma. Dessa forma, as informações obtidas poderiam ser mais conclusivas sobre os 

reais efeitos terapêuticos e/ou adversos dos diferentes esquemas de administração das drogas atualmente em uso.
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Distintos esquemas terapêuticos, instituídos em bases empíricas, têm sido preconizados e publicados sob a forma 
de relatos de casos e de séries de casos. Entretanto, não há consenso sobre qual o melhor deles, nem sobre a sua 
segurança, uma vez que é limitado o conhecimento proveniente de ensaios clínicos. Todas as revisões sistemáticas 
encontradas apontavam para a deficiência dos estudos sobre as drogas amplamente utilizadas para o tratamento 
da LTA (antimoniais, pentamidina e anfotericina B) (Tuon et al., 2008a; Amato et al., 2007; Gonzalez et al., 2009; 
Oliveira, 2010; Gonzalez et al., 2010). 

O TRATAMENTO DA LTA NO BRASIL

No Brasil, a droga de primeira escolha para o tratamento da forma cutânea da LTA é o antimoniato de N-metil-
glucamina (Glucantime®), recomendado pelo Ministério da Saúde, em 2010, na dose de 10-20 mg Sb5+/kg/dia 
durante vinte dias consecutivos (Brasil, 2010). A droga é considerada eficaz, apesar da toxicidade e queixas de 
desconforto na administração. No entanto, a experiência do ambulatório de leishmaniose, vinculado ao Laboratório 
de Vigilância em Leishmanioses (VigiLeish), do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz), tem 
demonstrado eficácia satisfatória na utilização de esquema de tratamento com baixa dose de antimônio pentavalente 
(5 mg Sb5+/kg/dia) por um período de tempo maior (trinta dias) (Oliveira-Neto et al., 1996; Oliveira-Neto et al., 1997a, 
1997b; Schubach et al., 2005). Contudo, não existe consenso sobre a eficácia e aplicabilidade desse esquema em 
outras áreas do país.

Para exercer ação anti-Leihsmania, o antimoniato de N-metil-glucamina deve alcançar os amastigotas intracelulares. 
Para que isso ocorra, é necessário atravessar tanto a membrana celular da célula do hospedeiro, como também a 
membrana do fagolisossoma, onde estão os amastigotas. Dessa forma, a conversão da forma pentavalente para 
a trivalente parece ser importante para que seu efeito aconteça, sendo a forma pentavalente considerada proativa 
(Ouellette, Drummelsmith & Papadopoulou, 2004).

Ainda hoje, os mecanismos de ação do antimônio pentavalente não foram completamente elucidados. São descritos 
diversos mecanismos envolvidos na destruição da Leishmania, incluindo a inibição no processo de glicogenólise e 
na oxidação de ácidos graxos pelo parasito, que reduz a produção de adenosina-trifosfato (ATP), mas nenhum dos 
mecanismos é perfeitamente conhecido. Contudo, estudos recentes demonstram que o antimônio pentavalente exerce 
efeitos sobre a resposta imunológica, aumentando a fagocitose por monócitos e neutrófilos, além da produção de ânion 
superóxido e TNF-α, que por sua vez também faz com que a produção de óxido nítrico (NO) seja aumentada (Muniz-
Junqueira & Paula-Coelho, 2008). Tais dados sugerem que não só os mecanismos ‘leishmanicidas’ do antimônio 
pentavalente estão relacionados à resposta terapêutica, mas também a efeitos imunomoduladores, promovendo ainda 
uma resposta imune mais eficaz contra o parasito. Lamentavelmente, casos de resistência ao antimoniato de N-metil-
glucamina têm sido crescentes, o que é preocupante e torna urgente a descoberta de novas drogas para o tratamento 
das leishmanioses (Ouellette, Drummelsmith & Papadopoulou, 2004; Sampaio & Marsden, 1997; Machado et al., 
2002; Jha, 2006; Rodrigues et al., 2006; Rojas et al., 2006; Santos et al., 2008).

Outras drogas têm sido usadas para o tratamento da LTA, mas na maioria dos casos são consideradas de segunda 
escolha (Croft & Yardley, 2002; Croft, Seifert & Yardley, 2006). Contudo,  na dependência da região geográfica e da 
espécie de Leishmania envolvida, tais drogas têm sido apontadas como mais eficazes, sendo atualmente preconizadas 
como tratamento de primeira escolha (Reviez et al., 2013). A anfotericina B nas três apresentações (desoxicolato, 
de dispersão coloidal e lipossomal) apresenta excelentes resultados terapêuticos, incluindo os casos resistentes aos 
antimoniais (Gontijo & Carvalho, 2003; Basano & Camargo, 2004; Singh & Sivakumar, 2004). Entre os inconvenientes, 
podemos citar a necessidade de internação hospitalar ou em regime de hospital-dia, os efeitos adversos consideráveis 
da anfotericina desoxicolato, além do elevado custo das apresentações lipídicas.
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A pentamidina é outra droga de segunda linha que, em estudos iniciais, mostrou eficácia comparável aos 
antimoniais e custo inferior, apesar de efeitos adversos importantes como hipoglicemia e hipotensão. Entretanto, o uso 
mais frequente dessa droga levou à rápida queda em sua eficácia na Índia, sugerindo o desenvolvimento de resistência 
parasitária (Ouellette, Drummelsmith & Papadopoulou, 2004; Bray et al., 2003). 

A miltefosina é o primeiro medicamento oral reconhecido para o tratamento das leishmanioses. A droga foi 
registrada em 2002, para o tratamento da leishmaniose visceral na Índia, e tem sido considerado um medicamento 
promissor (Berman, 2008). Diferentemente do que vem ocorrendo com antimoniais pentavalentes, anfotericina e 
pentamidina, os estudos com miltefosina têm seguido as normas de boas práticas clínicas. Tal fato tem permitido 
acumular evidências sobre eficácia e segurança num curto espaço de tempo. Outros autores sugerem a necessidade 
de mais estudos controlados sobre o assunto (Blum & Hatz, 2009). Experiências no Velho Mundo indicam índices 
de cura superiores aos antimoniais, porém, tais estudos foram realizados com um pequeno número de participantes 
(Blum & Hatz, 2009; Rahman, Bari & Mumtaz, 2007). Nas leishmanioses tegumentares do continente americano, 
os resultados com a miltefosina são contraditórios. Os primeiros resultados demonstraram efeitos promissores 
para L. panamensis e ruins para L. mexicana, enquanto a L. braziliensis apresentou bons resultados em estudos 
na Bolívia e na Colômbia, e um fracasso em estudos na Guatemala (Berman, 2008; Blum & Hatz, 2009; Soto et al., 
2008). Mais recentemente, a miltefosina foi apontada como droga mais eficaz que o antimoniato de meglumina 
para casos de LTA produzidos por L. panamensis e L. guyanensis (Reviez et al., 2013). A ação da miltefosine sobre 
o conteúdo lipídico de membrana, indução de apoptose e ação sobre a reposta de macrófagos já foi indicado, o que 
pode levar à obtenção de dados  mais precisos sobre seu uso (Vincent et al., 2014). Assim, os resultados obtidos 
até o momento sugerem que o emprego dessa droga deve levar em consideração o contexto da região, parasito 
envolvido e condições do paciente. 

O tratamento local também tem sido considerado como opção alternativa. Muitos autores têm restrições ao seu uso 
em razão do potencial risco de desenvolvimento de lesões mucosas (LM). No entanto, esse tipo de tratamento pode ser 
considerado em casos em que os fatores de risco para  LM estejam ausentes ou minimizados (Blum et al., 2012). Este 
pode ser realizado com aplicações intralesionais de drogas antimoniais, com outras drogas ou com crioterapia local. 
Esta última mostrou 84% de remissão das lesões em pacientes com leishmaniose cutânea por L. major, em estudo 
realizado na Jordânia (Mosleh et al., 2008). Resultados de tratamento intralesional em ulcerações produzidas por L. 
braziliensis também são promissores (Oliveira-Neto et al., 1997c; Vasconcellos, 2009). Após revisão sistemática de 14 
ensaios clínicos com 1.221 pacientes, concluiu-se que a paromomicina tópica foi inferior ao antimonial no tratamento 
da forma cutânea da LTA (Kim et al., 2009). 

Além dessas, outras drogas também podem ser utilizadas como alternativa aos antimoniais. Todavia, a eficácia de 
tais drogas não se mostra superior ao antimoniato de N-metil-glucamina ou apresentam efeitos adversos consideráveis 
(Tuon et al., 2008a). Estudos recentes encontraram potencial para desenvolver novas drogas, tendo como base 
alcaloides (Mishra et al., 2009). Esse achado e a descoberta de um potente inibidor de pteridina reductase 1 (PTR1) em 
L. major (Cavazzuti et al., 2008) podem orientar o desenvolvimento de novas drogas para tratamento da leishmaniose 
tegumentar nas próximas décadas. 

Algumas outras preparações, incluindo substâncias naturais da flora, têm sido testadas, a maior parte ainda em 
fase experimental (Costa et al., 2009; Silva et al., 2009; Tempone et al., 2008; Machado, Leon & Castro, 2007; Ferreira 
et al., 2004; Leon et al., 2001). Para detalhes sobre o desenvolvimento de novas drogas, também sugerimos a leitura 
do capítulo 23 – “Modelos de estudo para o desenvolvimento de drogas anti-Leishmania”.

Outro tipo de intervenção ainda pouco explorada é a imunoterapia isolada, ou mais comumente associada ao 
tratamento antimonial. Tal método é baseado na participação da resposta imune do paciente na evolução da infecção 
para cura, ou para a manutenção de atividade inflamatória (para mais detalhes, consultar capítulos pertinentes 
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ao assunto neste livro). Em recente revisão, Musa e colaboradores (2010) discutem o estado da arte nesse tipo de 
tratamento. E colocam um ponto que deve ser discutido: a terapia combinada entre quimioterápico e imunoterapia 
poderia ser eficaz em menor tempo e necessitar de menor quantidade de sal de antimônio. Isso poderia diminuir 
dois grandes problemas quando se pensa em tratamento de leishmaniose: os efeitos adversos e a resistência às 
drogas (Musa et al., 2010; Machado-Pinto et al., 2002). No Brasil, tal abordagem tem sido utilizada por Mayrink e 
colaboradores (1992, 1996). 

De forma semelhante, Convit e colaboradores (2003) revisaram os tratamentos realizados na Venezuela, com a 
associação entre drogas e a estimulação do sistema imune. Em ambos os casos, antígenos mais ou menos puros de 
várias espécies de Leishmania eram injetados como forma de estimular a resposta imune específica de forma direta. 
Alguns estudos empregaram a injeção desses antígenos na presença de adjuvantes como o BCG (Convit et al., 2003; 
Musa et al., 2008) ou o GM-CSF (Badaró et al., 1994, 2006). Apesar dos resultados promissores, a dificuldade de 
padronização dos preparados, com consequente produção de resultados conflitantes, levou a imunoterapia ao desuso, 
embora, ainda hoje, esse tipo de abordagem seja utilizada principalmente no tratamento da leishmaniose cutânea 
difusa (Convit et al., 2003, 2004; Musa et al., 2008; Badaró et al., 1994, 2006; Convit et al., 2004).

Cura clínica e falha terapêutica na LTA

Há outra pergunta que durante muito tempo perseguiu o estudo da leishmaniose: a cura nos casos de leishmaniose 
é parasitológica ou apenas clínica? Hoje é consenso pensar que a persistência parasitária é um fato. Mas nem sempre 
foi assim. Os primeiros resultados indicando a presença de parasitos viáveis em lesões cicatrizadas foram bastante 
combatidos, sendo necessários vários anos até o conhecimento se firmar (Schubach et al., 1987, 1988, 1989; 1998a, 
1998b, 2001; Mendonça et al., 2004; Amato et al., 2003). Apesar dos estudos já realizados, pouco se sabe sobre os 
possíveis fatores envolvidos na evolução das lesões tegumentares para a cura clínica e na proteção contra recidivas e 
reinfecções. Estudos sistemáticos avaliando vários aspectos (clínicos e laboratoriais) poderiam trazer subsídios para 
o conhecimento da dinâmica desse processo infeccioso.

De maneira geral, todos os resultados sugerem um equilíbrio dinâmico entre o parasito e o sistema imune, 
principalmente no local da lesão. Alguns estudos indicam que a cicatrização de lesões de pele envolve um complexo 
processo que na LTA poderia estar alterado, já que a cura clínica não é estéril. Há a possibilidade de que poucos 
parasitos sobreviventes possam facilitar a manutenção da imunidade protetora. Já foi sugerido que células T de 
memória necessitem da reestimulação causada tanto por reações cruzadas, a partir de patógenos relacionados ou do 
ambiente, quanto pela presença de antígenos do inóculo primário (Moll, Flohe & Rollinghoff, 1995).

Alguns dos mecanismos que controlam o processo inflamatório e a cicatrização já foram descritos (Choi & Kropf, 
2009; Guan, Ohshima & Kondo, 2000). Como exemplo, podemos citar: a redução da celularidade via apoptose (Guan, 
Ohshima & Kondo, 2000; Greenhalgh, 1998); a transição da fase inflamatória para a fase de cicatrização via TGF-β 
(fator de crescimento tumoral – β) (Greenhalgh, 1998); e a função de NO (Stenger et al., Stenger et al., 1996). Em 
particular, NO parece ser crucial para o controle de parasitos persistentes nos hospedeiros imunocompetentes após 
a resolução da infecção primária. No ser humano, esse mesmo fenômeno pôde ser observado com a descrição de 
parasitos viáveis nas cicatrizes de LTA (Schubach et al., 1998a; Mendonça et al., 2004; Morgado et al., 2010) e na 
reativação da doença em pacientes coinfectados pelo HIV (Kubar et al., 1998; Czechowicz et al., 1999).

Outros fatores, como doenças concomitantes, o uso de determinadas drogas, idade, localização, número e tempo de 
evolução das lesões, também poderiam influenciar a evolução da LTA para cicatrização ou manutenção de atividade. 
Um fato conhecido é a demora na cicatrização de lesões localizadas na região das pernas, em razão das dificuldades 
de drenagem local. Por fim, fatores pertencentes a variações genéticas do parasito (Colmenares et al., 2002; Baptista 
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et al., 2009), assim como a carga parasitária, poderiam estar envolvidos na manutenção da atividade inflamatória e, 
consequentemente, na ocorrência de falha terapêutica precoce ou tardia. Nos países do Novo Mundo, por exemplo, as 
leishmanioses tendem a ser mais graves, e a remissão espontânea é muito mais rara que nos países do Velho Mundo 
(Neuber, 2008).

No manejo do paciente com LTA é importante reconhecer quando o tratamento antimonial está sendo ineficaz, 
para então decidir que outras medidas devem ser tomadas. Segundo o manual do Ministério da Saúde (Brasil, 2010), 
são estabelecidas definições diferentes para falha terapêutica e recidiva. A falha terapêutica seria caracterizada pela 
ausência de remissão clínica três meses após dois tratamentos completos, enquanto a recidiva caracterizar-se-ia pelo 
reaparecimento de lesão, em qualquer parte do corpo, no período de até um ano após a cura clínica, desde que seja 
descartada a hipótese de reinfecção. O manual recomenda ainda que os pacientes sejam acompanhados por três meses 
consecutivos, devendo observar-se, ao final desse período, a reepitelização das lesões com regressão total da infiltração 
e do edema. Entretanto, nos casos com evidência de cicatrização progressiva das lesões sem cumprir totalmente tais 
critérios, sugere-se o prolongamento da observação, sem tratamento, até completar seis meses (Brasil, 2010).

No Rio de Janeiro, é reduzido o número de indivíduos que não respondem ao tratamento. No Ipec/Fiocruz, num 
período de dez anos (1999 a 2009), a taxa de insucesso ao primeiro esquema terapêutico foi de 11%, e menos de 2% do 
total de casos preencheram os critérios de falha terapêutica do Ministério da Saúde (Nascimento, 2009). No entanto, 
outros autores referem um aumento de possíveis casos de resistência aos antimoniais (Rodrigues et al., 2006; Rojas 
et al., 2006; Santos et al., 2002). Em outras regiões do Brasil, as percentagens de falha terapêutica relatadas podem 
chegar a 47% (Rodrigues et al., 2006; Rojas et al., 2006; Machado-Pinto et al., 2002). O insucesso terapêutico é 
preocupante, tendo em vista a escassez de alternativas para o controle da infecção.

Os fatores que influenciam ou determinam o insucesso terapêutico ainda não são claros. Alguns autores o 
relacionam a fatores tão diferentes quanto peso, número de lesões, coinfecções e comorbidades (sobretudo aquelas 
responsáveis por variados graus de imunossupressão), virulência do parasito e cepas de Leishmania spp. que 
desenvolveram resistência ao antimoniato de N-metil-glucamina (Machado et al., 2002; Rodrigues et al., 2006; Rojas 
et al., 2006; Santos et al., 2008; Thakur, Kumar & Pandey, 1991; Cruz et al., 1992; Barral-Netto et al., 1998; Sampaio 
et al., 2002; Azeredo-Coutinho et al., 2007; Unger et al., 2009). 

Muitos desses fatores são difíceis de comprovar e nem sempre é possível a correlação entre os achados experimentais 
e a evolução dos pacientes com LTA. Além disso, outros fatores intervenientes podem agir de maneira sinérgica 
na determinação da resposta ao tratamento. Uma das possibilidades mais estudadas é a existência de parasitos 
resistentes ao antimônio (Azeredo-Coutinho et al., 2007). Outra possibilidade seria a existência de parasitos com 
grande capacidade de replicação, aumentando assim o processo inflamatório e a carga parasitária, consequentemente 
dificultando sua eliminação. Recentemente, descreveu-se a existência de diferentes clones isolados do mesmo paciente 
durante a fase inicial e durante o diagnóstico de recidiva das lesões. No entanto, nesse mesmo estudo, outros casos 
não apresentavam diferença (Baptista et al., 2009). 

Um aspecto pouco explorado é a relação entre a resposta imune in situ e a resposta terapêutica. A experiência 
acumulada no acompanhamento de casos de leishmaniose cutânea difusa (LCD) causada por L. amazonensis, 
assim como a dificuldade de controle terapêutico associado à presença de resposta imune do tipo 2 (considerada 
não protetora), e a reversão de resposta de tipo 2 para tipo 1 no tratamento bem-sucedido da leishmaniose visceral 
corroboram tais achados (Santos et al., 2008; Thakur, Kumar & Pandey, 1991; Barral-Netto et al., 1998). Contudo, 
ainda são obscuras as condições imunológicas que influenciam ou determinam a reativação/recidiva da doença. 
Belkaid e colaboradores (2002), estudando camundongos C57Bl/6 infectados por L. major, observaram acúmulo de 
linfócitos T efetores (CD4+ CD25- produtores de IFN-γ) e células T regulatórias (CD4+ CD25+ e produtoras de IL-10) na 
fase crônica da infecção. Em 2004, o mesmo grupo (Mendez et al., 2004) sugeriu que o equilíbrio entre esses dois tipos 
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celulares seria responsável pelo controle da resposta imune e carga parasitária, e que a alteração nessa população 
poderia levar à reativação da doença. Em adição, Stenger e colaboradores (1996) demonstraram a produção mantida 
de NO nas lesões cicatrizadas de camundongos infectados com L. major. Seus estudos indicaram que a atividade de 
NOS2 seria crucial para o controle de parasitos persistentes e que durante quadros de imunossupressão, sua ausência 
poderia facilitar o escape parasitário e a consequente reativação da LTA. 

Outras causas de reativação poderiam ser a depleção de células TCD4+ e o tratamento tópico com TGF-β (Aebischer, 
1994). Recentemente, sugeriu-se que a função exacerbada de CD8+, associada a uma função regulatória ineficaz, 
poderia estar ligada aos quadros de recidiva de lesão mucosa da LTA (Tuon et al., 2008b). Outros artigos têm apontado 
a função da resposta imune celular específica, inclusive na associação com proteção (Barral-Netto et al., 1998; 
Sampaio et al., 2002; Cruz et al., 1994).

Até então, a maioria dos estudos têm enfocado a resposta imune estabelecida após a infecção. Todavia, nos 
últimos anos várias evidências têm indicado que a organização do processo inflamatório já nos primeiros momentos 
da infecção, e a indução da resposta imune específica, associada aos mecanismos de escape próprios do parasito, 
poderiam ser determinantes para o desenvolvimento de doença ou proteção. Esse determinado ponto é discutido em 
detalhes em recente revisão de Maurer, Dondji e Stebut (2009). 

Sumarizando, apesar de todo o conhecimento acumulado, ainda são escassas e geralmente descritivas e 
inconclusivas as causas de insucesso terapêutico e dos mecanismos de ação das drogas (Tuon et al., 2008a; Machado 
et al., 2002; Rodrigues et al., 2006; Rojas et al., 2006; Santos et al., 2008; Unger et al., 2009; Ramírez & Guevara, 
1997; Mavilia et al., 2002; Calvopina et al., 2006). Entretanto, entender as causas desse insucesso poderia auxiliar 
na compreensão da dinâmica das lesões na LTA, na correta utilização das drogas, no estabelecimento de critérios de 
cura reprodutíveis e na intervenção rápida nos casos de insucesso terapêutico, melhorando assim o manejo clínico 
dos pacientes com LTA.

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Pelo que foi aqui exposto e pelo estado atual do conhecimento sobre as drogas usadas no tratamento das 
leishmanioses, não existe um único esquema terapêutico aplicável a todas as formas de leishmaniose existentes ao 
redor do mundo. Esquemas terapêuticos estudados em determinadas regiões costumam ser aplicados para tratar 
populações residentes em outras áreas geográficas, obtendo-se resultados variáveis. O ideal seria que os regimes 
terapêuticos mais adequados fossem estabelecidos para cada área endêmica, com base em sua efetividade e toxicidade, 
sem se descuidar das dificuldades de administração e de custo (Hepburn, 2000, 2001).

O cenário atual do tratamento das leishmanioses humanas no Brasil apresenta características peculiares, 
pela variedade dos contextos onde acontece a transmissão. Essa diversidade estaria relacionada com as espécies 
de Leishmania, dos vetores, dos reservatórios e dos ecossistemas. A apresentação clínica exibe polimorfismo com 
espectro de gravidade variável. A variação na resposta observada ao tratamento antimonial pode ser explicada, em 
parte, por problemas metodológicos que impedem a comparação sistemática das diferentes experiências terapêuticas 
e, em parte, pela resposta imunológica do indivíduo (Romero et al., 2001a; Mendonça et al., 1986, 1988; Conceição-
Silva et al., 1990). Torna-se desejável a realização de estudos capazes de identificar peculiaridades regionais, assim 
como comparar os resultados obtidos em diferentes regiões. Estudos acoplados aos ensaios clínico-terapêuticos, para 
avaliar a resposta imunológica dos indivíduos antes e após o tratamento, e a farmacocinética do antimoniato de 

N-metil glucamina, poderiam auxiliar na compreensão da resposta terapêutica.

É possível que as diferenças na resposta terapêutica ao antimoniato de N-metil glucamina, apresentada por 

indivíduos infectados em áreas de transmissão de L. (V.) braziliensis, pudessem ser explicadas por variações ainda 



398   Leishmanioses do Continente Americano

não bem estudadas dentro da mesma espécie (Romero et al., 2001a). O fenômeno da persistência parasitária na LTA 

nos faz refletir sobre os objetivos do tratamento e sobre a necessidade ou não de eliminar definitivamente o parasito, 

com o intuito de atingir a cura clínica (Schubach et al., 1998a, 1998b, 2001; Mendonça et al., 2004). Tais observações 

tornam fundamentais tanto o estudo sistemático de sensibilidade in vitro ao antimonial, quanto a caracterização 

fenotípica e genotípica dos isolados.

A população brasileira tem apresentado um acelerado processo de envelhecimento. Entre 1980 e 2000, o número 

de pessoas acima de 60 anos aumentou de sete milhões (6,1%) para 14,5 milhões (8,6%) (Carvalho & Garcia, 2003; 

IBGE, 1981, 2001). De 107.331 casos de LTA notificados no Brasil entre janeiro de 2000 e novembro de 2003, 12.265 
(11,42%) ocorreram em pessoas entre 50 e 64 anos e 6.621 (6,16%) casos em pessoas acima de 65 anos (Sinan, 2003). 
A preservação da mobilidade física é um fator essencial à manutenção da vida ativa em idosos (Giatti & Barreto, 
2003), o que torna os efeitos adversos do aparelho locomotor – como as artralgias – particularmente indesejados nesse 
grupo de pacientes. Diante dos problemas e limitações do uso dos antimoniais pentavalentes na dose de 20 mg Sb/kg/
dia (Brasil, 2010), esquemas terapêuticos alternativos menos tóxicos, contínuos ou de forma intermitente, com dose 
de 5 mg/kg/dia de antimônio, além do tratamento via intralesional merecem ser mais bem avaliados. Adicionalmente, 
a duração do tratamento da forma mucosa (LM), assim como os critérios atualmente recomendados para avaliar a 
resposta terapêutica, deveriam ser revistos.

O tratamento da LTA deve alcançar dois objetivos: a cicatrização das lesões cutâneas e a prevenção do envolvimento 
tardio das mucosas. A indicação de altas doses de Sb5+ (Herwaldt & Berman, 1992) baseia-se em evidências de que 
poderia haver indução de resistência com o uso de subdoses (Grogl, Thomason & Franke, 1992). Entretanto, estudos 
clínicos no Rio de Janeiro, com seguimento prolongado de pacientes, têm sugerido que tanto o uso de esquemas 
regulares com doses baixas (5mg Sb

5+
/kg/dia) por via sistêmica (Oliveira-Neto et al., 1996, 1997a, 1997b, 1997c; 

Schubach et al., 2005), quanto a terapia intralesional com antimoniato de N-metil glucamina (Oliveira-Neto et al., 
1997c; Vasconcellos, 2009), podem constituir esquemas eficazes, alcançando percentuais de cura semelhantes àqueles 
obtidos com doses mais elevadas, além de menor toxicidade, mais facilidade de execução e custo menor (Harms et al., 
1991; Sharquie, 1995; Claros et al., 1996; Tallab et al., 1996).

O reconhecimento, recomendação e aceitação de novos esquemas terapêuticos devem ser precedidos pela 
demonstração de sua superioridade ou não inferioridade em relação aos tratamentos atualmente preconizados. Os 
estudos publicados sobre efetividade e segurança de esquemas alternativos com antimoniato de N-metil glucamina 
(Oliveira-Neto et al., 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 2000; Schubach et al., 2005; Azeredo-Coutinho & Mendonça, 
2002) não permitiram a obtenção de resultados conclusivos, por conta de diferentes falhas metodológicas: desenho 
do estudo inadequado (descritivo, tipo série de casos ou comparação de séries históricas); utilização de amostras de 
conveniência ou insuficientes; não inclusão de idosos; desfechos de eficácia/efetividade não definidos ou com erro 
de classificação; ausência de variáveis laboratoriais e/ou eletrocardiográficas e/ou de medida de intensidade para 
avaliar segurança; publicação em revistas de baixo impacto ou pouco difundidas entre os profissionais da área de 
doenças infecciosas.

Conclui-se pela necessidade de se comparar efetividade e segurança entre os esquemas de tratamento para LTA 
atualmente recomendados no Brasil e os esquemas alternativos, levando-se em consideração aspectos referentes à 
resposta imunológica do indivíduo e aspectos referentes ao parasito (Romero et al., 2001a, 2001b).

Como forma de contribuir para o manejo dos pacientes, incluímos, a seguir, uma adaptação do protocolo do 
VigiLeish/Ipec/Fiocruz para tratamento e acompanhamento de pacientes com LTA. Esperamos que as informações 
possam ser úteis aos interessados.
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Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz)

Laboratório de Vigilância em Leishmanioses (VigiLeish)

Roteiro Prático para o Tratamento da LTA

1. MEDIDAS GERAIS

Comorbidades

Tratamentos para outras doenças concomitantes como hipertensão arterial, diabetes etc. deverão ser iniciados, 

preferencialmente, durante a investigação diagnóstica, a fim de estabilizar o paciente antes de começar o tratamen-

to específico.

Nos casos de lesões abaixo dos joelhos, sem insuficiência arterial associada, o repouso com os membros inferiores 

elevados é um método terapêutico auxiliar.

A infecção bacteriana secundária e o eczema são frequentes complicações que podem modificar o aspecto das lesões. 

Ambas as complicações devem ser diagnosticadas e tratadas, criteriosamente, durante a fase de investigação diagnóstica. 

infeCção baCteriana seCundária

A infecção bacteriana secundária, consequência da má higiene local, é um achado comum. A frequente lavagem 

das lesões cutâneas, com água e sabão, removendo as crostas e secreções, deve ser realizada.

O uso de antibióticos pode estar indicado para alívio dos sintomas inflamatórios associados. Entretanto, uma vez 

estabelecido o diagnóstico de leishmaniose e iniciado o tratamento específico, o processo de cicatrização deve ocorrer 

independentemente da utilização ou não de antibioticoterapia. 

O controle da infecção secundária também pode interferir positivamente no resultado da cultura para Leishmania, 

durante a fase de investigação diagnóstica.

Nos casos de LM com crostas e obstrução nasal, as cavidades nasais deverão ser instiladas com solução 

fisiológica de cloreto de sódio (0,9%) ou hipertônica (3%), por várias vezes ao dia durante todo o período do 

acompanhamento, a fim de possibilitar uma boa visualização das mucosas das cavidades nasais, assim como o 

alívio sintomático do paciente.

eCzema

Com frequência, observa-se eczema associado à infecção secundária, ao uso indiscriminado de tópicos, estase 

venosa etc. Nesses casos, além da suspensão dos fatores associados, indica-se o uso de corticosteroides tópicos. 

situações espeCiais na Leishmaniose muCosa

Pacientes com lesões na laringe ou com extensas lesões nas vias aéreas e digestivas superiores deverão ser 

internados a fim de prevenir a instalação de um quadro de insuficiência respiratória por edema local, mais provável 

de ocorrer nas primeiras 72 horas após início do tratamento. A profilaxia com corticosteroides deverá ser iniciada 

antes da primeira dose do tratamento específico. Utiliza-se hidrocortisona 100 mg EV, de 6/6h durante um mínimo de 

24 horas, e descontinuada durante os próximos dois dias (Brasil, 2010).
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2. TRATAMENTO ESPECÍFICO DE PRIMEIRA LINHA: ANTIMONIATO DE N-METIL GLUCAMINA

esquema padrão

O antimoniato de N-metil-glucamina (antimoniato de meglumina) é apresentado em ampolas de 5 mL contendo 

1,5g de antimoniato de N-metil-glucamina, equivalente a 405mg de antimônio pentavalente (Sb5+). Portanto, 5 mL 

correspondem a 405 mg de Sb5+ e cada 1 mL a 81 mg de Sb5+. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda tratar os pacientes com LC com doses de 10-20 mg Sb
5+

/kg/

dia e os pacientes com LM com doses de 20mg Sb
5+

/kg/dia, via intramuscular ou endovenosa, por um período mínimo 

de quatro semanas. Nos casos de LC, o tratamento deverá ser continuado sem intervalos até a cura, sempre que esta 

não seja observada ao final do período mínimo. Nos casos de LM, o tratamento deverá ser prolongado por alguns dias 

após a cura clínica e parasitológica. Em casos de toxicidade ou de má resposta à terapêutica, pode-se utilizar doses 

de 10-15 mg Sb
5+

/kg a cada 12 horas. Recaídas devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico durante, pelo 

menos, o dobro do tempo do tratamento original (WHO, 1984, 1990).

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda tratar os pacientes com LC com 10-20 mg Sb
5+

/kg/dia durante vinte 

dias. Os pacientes com LM devem utilizar 20 mg Sb
5+

/kg/dia durante trinta dias. Em ambos os casos, pode-se utilizar 

a via intramuscular ou endovenosa, devendo-se respeitar o limite máximo de três ampolas diárias (1.215 mg Sb5+). 

Caso seja utilizada a via EV, não há necessidade de diluição, embora o produto possa ser diluído em solução glicosada 

por comodidade de administração. Se não houver cicatrização completa após 12 semanas do término do tratamento, 

o esquema terapêutico deverá ser repetido durante trinta dias apenas uma vez. Em caso de não resposta, utilizar uma 

das drogas de segunda escolha. Na forma cutânea difusa, pode haver uma boa resposta inicial, porém são frequentes 

as múltiplas recidivas (Brasil, 2010).

Outros autores têm sugerido que 20 mg Sb
5+

/kg /dia, sem limite máximo de dose diária, é mais eficaz sem diferir 

em toxicidade dos esquemas com doses menores (Herwaldt, 1992).

esquemas aLternativos para paCientes idosos ou Com Comorbidades que Contraindiquem o tratamento antimoniaL padrão

No Laboratório de Vigilância em Leishmanioses (VigiLeish) do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/

Fiocruz), no Rio de Janeiro, a dose de 5 mgSb5+/kg/dia1 por via intramuscular (IM) é utilizada na rotina de tratamento de 

pacientes com LTA. Entretanto, em outro contexto que não ensaios clínicos controlados, tais esquemas devem ser reser-

vados para pacientes idosos ou com comorbidades que contraindiquem o tratamento antimonial padrão (Brasil, 2010).

Mesmo quando utilizarmos algum dos esquemas alternativos com antimoniato de N-metil glucamina, pacientes 

idosos ou apresentando outras complicações clínicas podem necessitar de internação hospitalar ou tratamento em 

regime de hospital-dia, para monitoração de efeitos adversos. 

Dose baixa contínua

Os pacientes com a forma cutânea recebem tratamento com 5 mgSb5+/kg/dia durante trinta dias contínuos. Mesmo 

que não ocorra epitelização das lesões ao final do tratamento, o mesmo é interrompido e o paciente é reavaliado a 

cada 15 dias. Caso não ocorra progressão para a cura o tratamento poderá ser reiniciado, com a mesma dosagem e 

tempo de administração. 

1 Exemplo de cálculo de dose para um paciente de 60 kg:
5 mg Sb5+/kg/dia = 300 mg Sb5+/dia = 3,7 ml/dia, arredondando, = 3,5 ml/dia EV ou IM.
20 mg Sb5+/kg/dia = 1.200 mg Sb5+/dia = 14,8 ml/dia, arredondando, = 15 ml/dia EV ou IM.
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Os pacientes com a forma mucosa serão tratados por um mínimo de trinta dias. Porém, o tratamento é continuado, 
preferencialmente sem interrupção, até a epitelização completa e desinfiltração das mucosas, o que costuma ocorrer 
entre trinta e noventa dias de tratamento. 

Dose baixa em séries

Na experiência de alguns autores, esquemas em séries de dez dias intercaladas por períodos de dez dias sem 
medicação, até a cicatrização das lesões, acarretaram menor incidência de efeitos adversos e menor índice de abandono 
(Azeredo-Coutinho & Mendonça, 2002). As frequentes interrupções e dificuldade de concluir o esquema antimonial 
em idosos e pacientes com comorbidades (cardiopatias, nefropatias e hepatopatias), mesmo quando tratados com 
doses baixas em regime de internação ou de hospital-dia, induziu o uso de 5 mg Sb

5+
/kg/dia em séries de dez dias, 

atualmente adotada para esses casos no VigiLeish. No tratamento da forma cutânea, caso não ocorra epitelização das 
lesões até o final da 3a série, parar o tratamento e fazer avaliações quinzenais. Caso não ocorra progressão para a cura, 
o retratamento com o mesmo esquema terapêutico poderá ser considerado. 

No tratamento da forma mucosa, administrar a quantidade de séries necessárias até a epitelização e desinfiltração 
das mucosas.

Via intralesional

Pacientes, preferencialmente com uma ou duas lesões cutâneas, que, por qualquer motivo, apresentem 
impossibilidade de receber medicação parenteral regular ou que apresentem sinais de toxicidade importante 
ao antimonial por via sistêmica, poderão ser submetidos a tratamento intralesional com antimoniato de N-metil 
glucamina. Essa via não deve ser utilizada no caso de contraindicação do tratamento sistêmico por reação local ao 
antimoniato de N-metil glucamina. Injeta-se o volume necessário para infiltrar a lesão (geralmente entre 5-20 mL). 
A evolução das lesões costuma ser semelhante àquela observada com tratamento contínuo ou em séries. A critério 
médico, poderá ser indicada uma segunda aplicação no 15o dia. Caso não ocorra epitelização das lesões no 30o dia, 
poderá ser indicada uma terceira aplicação. Avaliar a evolução quinzenalmente. Caso não ocorra progressão para a 
cura, o retratamento com o mesmo esquema terapêutico poderá ser considerado.

Efeitos adversos

Alguns efeitos adversos podem ser observados, embora não constituam necessariamente motivo de suspensão 
do tratamento: artralgia, mialgia, anorexia, dor abdominal, prurido, febre, cefaleia, edema, herpes zoster e erupções 
cutâneas (Brasil, 2010). Alterações renais, cardíacas, hepáticas, pancreáticas e hematológicas, além de fatalidades, têm 
sido relatadas (Oliveira, 2010; Aronson et al., 1998; Saenz et al., 1991; Deps et al., 2000; Franke et al., 1990; Hepburn 
et al., 1994a, 1994b; Saldanha et al., 2000; Seaton et al., 1999; Ribeiro et al., 1999; Rodrigues et al., 1999; Sampaio 
et al., 1997). Artralgias, dor e desconforto no local de aplicação das injeções são frequentes, especialmente quando 
grandes volumes do medicamento são injetados por via IM (Thakur & Kumar, 1990). Alterações eletrocardiográficas 
frequentes são as alterações do ritmo cardíaco ou da repolarização ventricular: com achatamento ou inversão de 
onda T e alargamento do espaço QT corrigido (suspender temporariamente o tratamento caso QTc > 0,46 segundo). O 
tratamento é contraindicado em gestantes. Durante o uso do antimoniato de N-metil glucamina, orientar as mulheres 
em idade fértil para que façam uso de método contraceptivo de barreira. 
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3. MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LINHA

anfoteriCina b

No Brasil, a anfotericina B desoxicolato é considerada droga de primeira escolha no tratamento de gestantes e de 
segunda escolha quando não se obtém resposta ao tratamento com antimonial pentavalente ou na impossibilidade 
de seu uso (Brasil, 2010). 

A anfotericina B desoxicolato deverá ser diluída em solução de glicose 5% a uma concentração de 0,1 mg/mL (não 
utilizar soluções contendo eletrólitos). A administração deve ser diária ou em dias alternados, por um período de uma 
a quatro horas de infusão endovenosa. A dose inicial é de 0,3-0,5 mg/Kg/dia, aumentando-se progressivamente até 1 
mg/Kg/dia até alcançar a dose máxima diária de 50 mg. As doses totais recomendadas são de 1 a 1,5 g para LC, e de 
2,5 a 3 g para LM (Brasil, 2010). 

 Embora em países como o Brasil, a anfotericina B lipossomal ainda não esteja aprovada para o tratamento 
da leishmaniose cutânea, a experiência acumulada permite indicar seu uso nos casos em que as demais opções 
terapêuticas tenham sido utilizadas sem sucesso ou contraindicadas, particularmente, no caso de insuficiência renal. 
A administração deve ser diária, por um período de trinta a sessenta minutos de infusão endovenosa, na dose de 1 a 4 
mg/Kg/dia, sem limite de dose máxima diária. A dose total utilizada costuma ser a mesma da anfotericina desoxicolato 
(Brasil, 2010). 

 Os efeitos adversos mais comuns são: febre, cefaleia, náuseas, vômitos, anorexia, tremores, calafrios, flebite no 
local da infusão, hipotensão, hipopotassemia, hipomagnesemia, dor lombar, insuficiência renal aguda e distúrbios do 
comportamento (Brasil, 2010). 

pentamidina

A pentamidina pode ser encontrada sob a formulação de mesilato e de isotionato, em frascos/ampolas contendo 
300 mg. A formulação de isotionato costuma ser melhor tolerada. Em consequência de sua ação hipoglicemiante, a 
droga deve ser administrada após a alimentação e o paciente deve permanecer em repouso por 15 minutos antes e 
após as injeções. A dose habitual é de 2-4 mg/Kg, IM, em dias alternados, recomendando-se não ultrapassar a dose 
total de 2 g (Brasil, 2010). 

 Os efeitos adversos mais frequentes são: dor, induração e abscessos estéreis no local da aplicação, além de náu-
seas, vômitos, tonteira, adinamia, mialgias, cefaleia, hipotensão, lipotímias, síncope, hipoglicemia e hiperglicemia. 
O diabetes mellitus pode se manifestar com dose total acima de 1g. O tratamento é contraindicado na gestação, 
diabetes mellitus, insuficiência renal, insuficiência hepática, cardiopatias e em crianças com peso inferior a 8 kg 
(Brasil, 2010). 

miLtefosina

A utilização deste medicamento no tratamento da LTA tem sido investigada. Seus principais efeitos adversos 
estão relacionados à via oral, afetando o trato gastrointestinal, além da elevação das aminotransferases e da creatina 
fosfoquinase (Berman, 2008; Soto et al., 2004, 2008, 2009; Soto & Soto, 2006).

4. AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO TRATAMENTO

A resposta ao tratamento, com evolução para a cura clínica, deverá ser acompanhada por exame físico seriado 

(Romero et al., 2005, 2006).
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aCompanhamento dermatoLógiCo

A avaliação dermatológica, para verificar a resposta terapêutica, deve ser repetida durante e imediatamente após 
o tratamento de pacientes com a forma cutânea.

Ao término do tratamento espera-se que as lesões estejam epitelizadas (recobertas por uma ‘pele fina’), embora 
possam apresentar crostas e descamação em sua superfície, infiltração (bordas salientes, perceptíveis à palpação) e 
mantenham algum grau de eritema (cicatriz rósea).

Nos casos em que não ocorra epitelização das lesões (geralmente úlceras localizadas abaixo dos joelhos), manter 
sem tratamento específico (apenas cuidados locais) e reavaliar quinzenalmente, devendo ser observada a contínua 
melhora da lesão, com superficialização do fundo e diminuição da área ulcerada em consequência da epitelização 
progressiva das bordas. Lesões localizadas acima dos joelhos costumam epitelizar totalmente em até trinta dias 
após o término do tratamento, enquanto lesões localizadas nas pernas e pés poderão demorar noventa dias ou mais, 
especialmente no caso de insuficiência vascular associada. 

A partir da constatação da epitelização das lesões, os pacientes deverão ser reavaliados após 1, 3, 6, 9, 12, 18 e 
24 meses e, se possível, anualmente até o 5o ano. Nesse período deverá ser observada a cicatrização progressiva das 
lesões: ausência de crostas na avaliação do primeiro mês; ausência de descamação até o terceiro mês; ausência de 
infiltração até o sexto (eventualmente nono) mês; e ausência de eritema até o nono mês (eventualmente um ano).

A qualquer momento após o tratamento pode ocorrer a inversão desse processo de cura, com o reaparecimento de 
ulceração, crostas, descamação, infiltração ou eritema já resolvidos, com ou sem história de trauma local. Sugere-se 
tratar a lesão com cuidados locais e reavaliar em duas semanas. Caso o quadro se mantenha ou piore nesse período, 
idealmente, deve-se reavaliar o diagnóstico (principalmente nos casos tratados sem comprovação parasitológica). Nos 
casos com diagnóstico confirmado, considerar a necessidade de reiniciar o tratamento.

A conduta deverá ser semelhante quando não se observar boa resposta terapêutica inicial (ausência de tendência 
progressiva para a epitelização) (Romero et al., 2005; Romero et al., 2006).

aCompanhamento otorrinoLaringoLógiCo

Nos pacientes com a forma cutânea (sem lesão mucosa anterior ao tratamento), o ideal é que a avaliação otorrino-
laringológica deva ser realizada ao término do tratamento, após 1, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses e, se possível, anualmente 
até o 5.º ano. 

Nos pacientes com a forma mucosa, o ideal é que a avaliação otorrinolaringológica deva ser repetida a cada sete a 
dez dias de tratamento e ao seu término. A partir da constatação da epitelização completa e desinfiltração das lesões, 
os pacientes deverão ser reavaliados após 1, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses e, se possível, anualmente até o 5o ano. 

Nesse período deverá ser monitorada a eventual reativação das lesões mucosas.

reCidivas de Lesões e evoLução da forma Cutânea para a forma muCosa

Pacientes que apresentem recidiva das lesões ou evolução de LC para LM deverão, como procedimento ideal, 
reiniciar a investigação diagnóstica (sobretudo aqueles sem comprovação parasitológica). Confirmado o diagnóstico 
de LTA, o tratamento deverá ser reiniciado com a mesma dosagem e pelo mesmo período, de preferência sob supervisão 
direta, em regime de internação hospitalar ou de hospital-dia. 

Em caso de insucesso no segundo tratamento, avaliar a possibilidade de utilização de antimoniato de N-metil 
glucamina 20 mg Sb5+/kg/dia, anfotericina B ou pentamidina.
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Sempre que houver evolução aberrante ou má resposta à terapêutica, deverá ser investigada a coinfecção pelo HIV 
ou outras doenças associadas de natureza infecciosa ou degenerativa (Romero et al., 2005, 2006).

5. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRATAMENTO

A monitorização de efeitos adversos ao tratamento, independentemente da droga e do esquema terapêutico 
utilizado, deverá constar minimamente de exame clínico, eletrocardiograma, hemograma, provas de função hepática, 
renal e pancreática.

A classificação de gravidade dos efeitos adversos clínicos, laboratoriais e eletrocardiográficos encontra-se nos 
Quadros 1 e 2.

Quadro 1 – Classificação de gravidade de efeitos adversos clínicos 

TOXICIDADE CLÍNICA GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4

Regra geral Leve 

sinal ou sintoma passageiro 

ou leve; sem limitação de 

atividade; sem necessitar 

cuidado médico ou tto.

moderado

limitação de atividade leve a 

moderada; podendo necessitar 

cuidado médico ou tratamento

grave

limitação de atividade importante; 

necessidade de cuidado médico ou 

tratamento; possível hospitalização

risCo de vida potenCiaL

limitação extrema de atividade; 

grande necessidade de cuidado 

médico e tratamento; provável/ 

hospitalização

Alergia prurido sem exantema urticária /angioedema localizado urticária /angioedema generalizado anafilaxia

Reação local sensibilidade ou eritema enduração < 10 cm ou flebite 

ou inflamação

enduração > 10 cm ou ulceração necrose

Farmacodermia eritema, prurido exantema maculopapular difuso 

ou descamação seca

vesiculação, descamação úmida, 

ulceração

dermatite exfoliativa, lesões 

mucosas, Stevens Johnson, eritema 

multiforme, necrose necessitando 

desbridamento

Fonte: adaptado de Adult Aids Clinical Trials Group, August, 1992 (Adult Aids Clinical Trials Group). 

Quadro 2 – Classificação de gravidade de efeitos adversos laboratoriais e eletrocardiográficos 

TOXICIDADE LABORATORIAL GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4

hematoLogia

Hemoglobina 10,5 - 9,6 g/dL 9,5 - 8,0 g/dL 7,9 - 6,5 g/dL < 6,5 g/dL

Plaquetopenia 99.000 - 5.000/mm3 74.999 - 50.000/mm3 49.999 - 20.000/mm3 < 20.000/mm3 ou petéquias difusas

Neutropenia 1.500 - 1.000/mm3 999 - 750/mm3 749 - 500/mm3 < 500/mm3

bioquímiCa

Ureia 100 - 50 mg/dL 101 - 200 mg/dL 201 - 400 mg/dL > 400 mg/dL

Creatinina > 1,0 - 1,5 x ULN > 1,5 - 3,0 x ULN > 3,0 - 6,0 x ULN > 6,0 x ULN ou necessidade de diálise

Hipoglicemia 66 - 55 mg/dL 54 - 40 mg/dL 39 - 30 mg/dL < 30 mg/dL ou alts. mentais / coma

Hiperglicemia 116 - 160 mg/dL 161 - 250 mg/dL 251 - 500 mg/dL < 500 mg/dL ou cetoacidose / convulsões

tgo/ast 1,25 - 2,5 x ULN > 2,5 - 5,0 x ULN > 5,0 - 10,0 x ULN > 10,0 x ULN
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Quadro 2 – Classificação de gravidade de efeitos adversos laboratoriais e eletrocardiográficos (continuação)

TOXICIDADE LABORATORIAL GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4

bioquímiCa

tgp/aLt 1,25 - 2,5 x ULN > 2,5 - 5,0 x ULN > 5,0 - 10,0 x ULN > 10,0 x ULN

Fosfatase Alc. 1,25 - 2,5 x ULN > 2,5 - 5,0 x ULN > 5,0 - 10,0 x ULN > 10,0 x ULN

Amilase 1,1 - 1,5 x ULN > 1,5 - 2,0 x ULN > 2,0 - 5,0 x ULN > 5,0 x ULN

Lipase 1,1 - 1,5 x ULN > 1,5 - 2,0 x ULN > 2,0 - 5,0 x ULN > 5,0 x ULN

Triglicerídeos – 400 - 750 mg/dL 751 - 1.200 mg/dL < 1.200 mg/dL

Colesterol 200 - 239 mg/dL 240 - 300 mg/dL 301 - 400 mg/dL < 400 mg/dL

Hipopotassemia 3,4 - 3,0 mEq/L 2,9 - 2,5 mEq/L 2,4 - 2,0 mEq/L < 2,0 mEq/L

eCg

0,44s < QTc < 0,46s alts. transitórias, 
assintomáticas,
não tto. 

alts. recorrentes / 
persistentes, sintomáticas
podendo necessitar cuidado 
médico ou tto. ou 0,46s < 
QTc < 0,50s

arritmia instável, necessidade tto./ hospitalização ou 
QTc > 0,50s

Fonte: adaptado de Adult Aids Clinical Trials Group, August, 1992 (Adult Aids Clinical Trials Group). 

6. EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRÁFICO PARA MONITORAR EFEITOS ADVERSOS 

Hemograma, glicose, ureia, creatinina, AST, ALT, fosfatase alcalina, gama GT, amilase, lipase e eletrocardiograma 
(ECG) deverão ser realizados antes do tratamento, a cada sete a dez dias durante o tratamento, ao término deste e 
trinta dias após.

Para anfotericina B acrescentar dosagens de Na e K, e utilizar intervalos de avaliação mais curtos.

Ao se utilizar a pentamidina, a glicemia deve ser acompanhada mensalmente durante seis meses sempre que a 
dose total ultrapassar 1g.

7. ACOMPANHAMENTO CLÍNICO

A avaliação clínica deve ser realizada antes do tratamento, para detectar e controlar possíveis comorbidades que 
possam interferir na boa resposta ou na tolerância ao tratamento específico da LTA. 

Para o monitoramento de efeitos adversos, o ideal é que a avaliação deva ser repetida a cada sete a dez dias durante 
o tratamento, de acordo com as condições clínicas do paciente, ao término do tratamento e trinta dias após. Entretanto, 
alterações surgidas durante o tratamento e presentes ao seu término devem ser monitoradas até a sua normalização. 

Vale destacar que a realização de duas ou mais avaliações, durante o tratamento, permite detectar precocemente 
progressões na gravidade dos efeitos adversos, para que se possa intervir a tempo. É importante sempre lembrar que, 
se algum efeito adverso grave for detectado na avaliação pós-tratamento, pouco poderá ser feito além de se aguardar 
a eliminação da droga pelo organismo. Por exemplo, um prolongamento no intervalo QTc acima de 0,50 ms no 
eletrocardiograma não costuma causar sintomas, mas é um fator de risco para arritmia súbita e fatal. 

Em casos de alterações persistentes ou rapidamente progressivas, recomenda-se a suspensão temporária do 
tratamento até a normalização dos exames. Os exames alterados ao término do tratamento deverão ser monitorados 
até a sua normalização.
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Pacientes que necessitem interromper temporariamente o tratamento por toxicidade, ao recomeçar, deverão dar 
sequência ao tratamento a partir da última dose administrada, como se não tivesse havido qualquer interrupção. A 
orientação de condutas em caso de efeito adverso encontra-se no Quadro 3.

Quadro 3 – Orientação de condutas em caso de efeito adverso

tipo de efeito adverso

CLíniCo LaboratoriaL eLetroCardiográfiCo

Grau 1 manter tto. manter tto. manter tto.

Grau 2
considerar interrupção temporária do tto., 

usar sintomáticos
interromper tto., aguardar < G1 para reintroduzir Considerar interrupção temporária do tto.

Grau 3
interromper tto., usar sintomáticos, 

aguardar < G2 para reintroduzir
interromper tto., aguardar < G1 para reintroduzir

interromper tto., aguardar QTc < 0,46s ou 

regressão das alterações para reintroduzir

Grau 4 interromper definitivamente tto. interromper definitivamente tto. interromper definitivamente tto.

Fonte: adaptado de Adult Aids Clinical Trials Group, August, 1992 (Adult Aids Clinical Trials Group). 
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