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Treatment of Visceral Leishmaniasis and American Cutaneous Leishmaniasis in Brazil
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As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, transmitidas por meio de 
vetores flebotomíneos infectados. Essas doenças possuem um espectro grande de manifestações clínicas, e essas 
diferenças estão relacionadas à espécie de Leishmania envolvida.1

No Brasil, a média de casos de Leishmaniose Visceral (LV) no período de 2005 a 2009, foi de 3.679 casos/ano, 
com uma taxa de letalidade de 5,8% em 2009. A LV é uma doença crônica e sistêmica e que quando não tratada, 
pode evoluir para o óbito em mais de 90% dos casos. Quanto a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), no 
período de 2000 a 2009, foi registrada no Brasil uma média de 24.684 casos confirmados de LTA no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 

Na Figura 1 são apresentados os medicamentos utilizados para o tratamento da LV e LTA segundo apresenta-
ção, dose e via de aplicação. A escolha de cada um deles deverá considerar a faixa etária, presença de gravidez, 
comorbidades e o perfil de toxicidade das drogas.

Todos os medicamentos citados, tanto para o tratamento da LV quanto da LTA, são tóxicos e podem apresentar 
eventos adversos. A dose de antimoniato e o tempo de tratamento dependem da forma clínica e em alguns casos, 
os pacientes só evoluem para cura após a tentativa de vários esquemas terapêuticos.

Tendo em vista o exposto, a presente Nota Técnica tem por finalidade apresentar limitações constatadas e 
recomendar ações para a melhoria na prescrição dos medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde (MS) 
para o tratamento das leishmanioses.

Para realizar essa avaliação, foram analisadas as notificações dos casos confirmados de LV e LTA no Sinan em 
2009 e a ficha de solicitação de anfotericina B lipossomal para o tratamento da LV no período de janeiro a outubro 
de 2010. Vale destacar que apenas para a anfotericina B lipossomal existe um formulário específico uma vez que 
a distribuição deste medicamento é centralizada no MS.
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Leishmaniose Visceral

Em 2009, foram notificados no Sinan, 3.894 casos confirmados de LV, sendo que, 91% (3.557) eram casos 
novos. Destes, 93,1% (3.312) possuiam informação com relação ao medicamento de primeira escolha sendo 
que, 75,5% (2.499) utilizaram antimoniato de meglumina, 12,7% (420) usaram desoxicolato de anfotericina B, 
0,1% (4) utilizaram anfotericina B lipossomal, entre outros.

Dos que utilizaram o antimoniato de meglumina como fármaco de primeira escolha, 20,5% (512/2.499) 
receberam dose diária maior ou igual a 10 e inferior a 15mg/kg/dia; 19,6% (490/2.499), dose entre 15 e infe-
rior a 20mg/kg/dia; 36,7% (919/2.499), dose maior ou igual a 20mg/kg/dia e 23,2% (578/2.499) não tinham 
informação sobre a dose prescrita. Entre a data dos primeiros sintomas e o tratamento, verificou-se uma variação 
de 1 dia a 1 ano (média de 58 dias). 

Antimoniato de N-metil glucamina

Apresentação Ampolas de 5mL contendo 1.500mg (300mg/mL) de antimoniato de N-metil glucamina, equivalentes a 405mg 
(81mg/mL) de antimônio pentavalente (Sb+5).

Dose e via de aplicação

LV: 20 mg/Sb+5 /kg/dia por via endovenosa ou intramuscular, uma vez ao dia, durante 30 dias. A dose prescrita 
refere-se ao antimônio pentavalente (Sb+5). Dose máxima de 3 ampolas ao dia.

LTA: O esquema terapêutico é preconizado para as diversas formas clínicas a seguir:

Leishmaniose cutânea: 10-20mg/Sb+5/Kg/dia por 20 dias (recomenda-se a dose de 15mg/Sb+5/Kg/dia)

Leishmaniose difusa: 20mg/Sb+5/Kg/dia por 20 dias

Leishmaniose mucosa: 20mg/Sb+5/Kg/dia por 30 dias

Desoxicolato de anfotericina B

Apresentação Frasco com 50 mg de desoxicolato sódico de anfotericina B liofilizada.

Dose e via de aplicação

LV: 1mg/kg/dia por infusão venosa durante 14 a 20 dias. A decisão quanto à duração do tratamento deve ser 
baseada na evolução clínica, considerando a velocidade da resposta e a presença de co-morbidades.

Dose máxima diária de 50mg.

LTA: Início – 1mg/Kg/dia diariamente ou em dias alternados , com dose diária máxima de 50mg. Deve ser 
administrada até atingir as seguintes doses:

Forma cutânea: 1 a 1,5g

Forma mucosa: 2,5 a 3g

Anfotericina B lipossomal

Apresentação Frasco/ampola com 50mg de anfotericina B lipossomal liofilizada.

Dose e via de aplicação

LV: 3mg/kg/dia, durante 7 dias ou 4mg/kg/dia, durante 5 dias em infusão venosa, em uma dose diária. 

LTA: 1 a 4mg/Kg/dia diariamente por infusão venosa, em dose única, sem limite de dose diária até atingir as 
seguintes dose totais:

Forma cutânea: 1 a 1,5g

Forma mucosa: 2,5 a 3g

Fonte: Ministério da Saúde, 2009

Figura 1  -  Tratamento das Leishmanioses segundo apresentação, dose e via de aplicação
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Foram encaminhadas ao MS no período analisado, 622 fichas de solicitação de anfotericina B lipossomal para 
o tratamento da LV. Em relação às unidades federadas (UF) que solicitaram o medicamento, Minas Gerais con-
tribuiu com 25,1% das fichas encaminhadas e em seguida as UF: Ceará (18,2%), Mato Grosso do Sul (10,9%), 
Maranhão (7,6%), Tocantins (6,4%) e as demais UF somaram 31,8%, destacando-se que 12 UF não solicitaram 
o envio desse medicamento.

A diferença encontrada entre o número de casos notificados no Sinan que utilizaram a anfotericina B liposso-
mal em relação ao total de fichas recebidas pelo MS para solicitação desse medicamento se deve provavelmente 
ao fato de que a anfotericina B lipossomal é um fármaco recomendado para casos graves e como alternativa 
terapêutica. Além disso, no Sinan só há informação sobre a droga inicial utilizada e não há informações sobre os 
medicamentos utilizados após falha terapêutica, nem sobre o número de séries de tratamento realizadas, o que 
dificulta uma análise mais acurada sobre o tratamento hoje empregado aos pacientes com LV. 

Quanto ao preenchimento das fichas, 58,7% (365/621) apresentavam algum erro na prescrição (dose 
diária prescrita ou número de ampolas). Em relação à dose diária prescrita, apenas 28% das UF (7/25) não 
apresentaram erro e quanto ao número de ampolas, apenas 16% das UF (4/25) não apresentaram erro (dados 
não apresentados).

Leishmaniose Tegumentar Americana

Foram notificados em 2009, 23.399 casos confirmados de LTA, sendo 94,1% casos novos e 4,6% recidivas. 
Com relação às manifestações clínicas, 93,7% dos casos apresentaram forma clínica cutânea e 6,2%, manifestação 
clínica mucosa. Do total de pacientes, em 2009, apenas 73,5% (17.203) evoluíram para cura, 16 pacientes foram 
a óbito devido a LTA, e 122 foram a óbito por outras causas, destacando que 21,2% não possuía informação sobre 
a evolução do caso. 

Quanto ao medicamento de primeira escolha, em 2009, dos pacientes diagnosticados com a forma clínica 
cutânea, 90,9% utilizaram o antimoniato de meglumina. Destes apenas 18.027 possuíam a informação referente 
à dose diária prescrita e 15,2% utilizaram dose abaixo do recomendando, (<10mg/Sb+5/kg/dia). Dos pacientes 
com manifestações clínica mucosa, 72,4% utilizaram o antimoniato de meglumina como medicamento de primeira 
escolha, destes, 54,2% utilizaram dose diária abaixo do recomendado (<20mg/Sb+5/kg/dia).

Considerações finais

Esta avaliação utilizou dados secundários e diante disso, não se pode afirmar assertivamente que os pacientes 
receberam o medicamento com a prescrição incorreta. Apesar disso, observou-se nos resultados apresentados 
que para uma parcela considerável dos pacientes a prescrição dos medicamentos não seguiu as recomendações 
do Ministério da Saúde quanto a dosagem constante nos manuais de LV2-4 e LTA.4-6 

Foram constatadas doses diárias inferiores ao recomendado, o que pode levar ao não tratamento adequado da 
LV com consequentes recidivas e para a LTA, lesões de pele que deixam cicatrizes podendo levar às deformidades. 
O custo social do impacto dessas deformidades é muito alto, pois o estigma pode levar ao isolamento social, 
desemprego, alcoolismo, doenças mentais e até ao suicídio.7,8 As categorias disponíveis no Sinan não permitem 
avaliar a superdosagem.

Em relação à anfotericina B lipossomal, medicamento recomendado para situações específicas no tratamento 
da LV, apesar de ser considerado seguro, também foi constatada a existência de prescrições incorretas em diversos 
estados brasileiros. 

Para reduzir a letalidade dessas doenças, faz-se necessário principalmente o diagnóstico precoce dos casos 
e o tratamento oportuno. Desta forma, e considerando que os resultados encontrados nesse estudo apontam 
que para uma parcela considerável dos pacientes com leishmanioses a prescrição está sendo realizada de forma 
inadequada, conclui-se que especial atenção deve ser dada a qualificação do profissional médico envolvido no 
manejo desses pacientes. 

Daniele Maria Pelissari e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(1):107-110, jan-mar 2011



110

Com o intuito de sensibilizar os profissionais de saúde para a importância do tratamento adequado dos pacientes 
com as leishmanioses, algumas medidas em curto prazo devem ser tomadas, tais como: divulgação em informa-
tivos para as entidades de classe, publicação de notas técnicas, divulgação em congressos, entre outros meios de 
comunicação. Para longo prazo, podem ser realizados cursos à distância com ampla abrangência e capacitações 
locais em áreas que apresentem maior dificuldade no manejo desses pacientes.
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