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• Doença infecciosa das

mais prevalente no

mundo;

• Prevalência em áreas

pobres;

• 350 milhões de pessoas

em áreas de risco

• > 2 milhões de casos

novos/ano

• Subnotificação

Copeland HW. Am J Trop Med Hyg 43: 257–259, 1990; 
Mosleh IM. Trop Med Int Health 13: 855–860,2008; 
Maia-Elkhoury AN. Rev Saude Publica 41: 931–937,2007.



“O século XX será lembrado como o palco de uma das

maiores revoluções do gênero humano: a virtual

eliminação das infecções como fator significativo na

vida social.”

(Sir McFarlane Burnett, 1962)





 Doença Negligenciada;

 500.000 casos novos ao

ano;

 50.000 óbitos no período;

 Seis países respondem

por 90% dos casos;

 Emergência da doença

como DO;
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Alvar J et al, PLoS ONE , 2012

Maia-Elkhoury NA et al. Rev Saude Publica, 2007.



 No período entre 2006 e 2011 foram registrados 18.168 

casos de LV no país.

 Até 2011:

Nordeste (47,1%)

Norte (18,0%)

Sudeste (17,8%)

Centro-Oeste (8,6%)

Sul (0,1%). 

 Atualmente, está distribuída em 21 Estados, nas cinco 

regiões brasileiras.

Fonte: Ministério da saúde



Adaptado: Ministério da Saúde, Março de 2013.



 Leishmania infantum

Formas evolutivas:

Promastigota

Amastigota
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 A doença é transmitida

flebotomíneos ( gênero

Lutzomyia sp);

 No Brasil: mosquito

palha, cangalhinha ou

birigui.



Adaptado: OMS



Cardim MFM et al,2013





 Comportamento

epidemiológico cíclico;

 Doença infecciosa sistêmica,

de apresentação subaguda

ou crônica;

 Período de incubação

prolongado;

 Difícil diagnóstico.



 Astenia insidiosa;

 Febre;

 Inapetência;

 Desnutrição proteico-calórica grave.

 Hepatomegalia e esplenomegalia;

 Pacientes imunossuprimidos;

 Icterícia e sangramentos.



 Anemia;

 Leucopenia;

 Plaquetopenia;

 Hipoalbuminemia;

 Alteração de função hepática;

 Alterações de coagulação.

Ministério da saúde, 2014.



 Extremos de Idade;

 Infecção secundária;

 Distúrbios de coagulação com hemorragia;

 Insuficiência hepática e Cardiotoxicidade!!!

 Imunossupressão;

 Diagnóstico tardio!!!!.

Werneck GL. Infection. 2003; 
Madalosso G. Faculdade de Saúde Pública, São Paulo. 2006;
De Araújo VEM. PLoS Negl Trop Dis. 2012.





• Últimos 10 anos: Avanços no diagnóstico,
Tratamento e prevenção;

• Aumento na morbidade e mortalidade;

• Denotando descaso por parte das
autoridades.



 Antimonial pentavalente- Glucantime;

 Anfotericina B desoxicolato;

 Formulações lipidicas de Anfotericina B;

 Miltefosine;

 Paromomicina;

 Pentamidina;

 Azólicos.



 Antimoniato de N-metil glucamina (20mg/kg/dia, durante 

20-40 dias);

 Desoxicolato de anfotericina B (1mg/kg/dia, durante 15-

20 dias);

 Anfotericina lipossomal (3-5mg/kg/dia, durante 5-7 dias). 

Ministério da saúde



 Primeira escolha;

 Eventos adversos:
◦ Delgado J et al, Am. J. Trop. Med. Hyg., 61(5), 1999;

◦ Sundar S et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010;

 Cardiotoxicidade;

 Hepatotoxidade;

 Pancreatotoxidade;

 Eventos gastrointestinais



 Sundar S et al. Clin. Infect. Dis. 31:1104–1107. 2000.

58% resistencia / 8% recidiva

 Rijal S et al. Trop. Med. Hyg. 97:350–354. 2003.

90% de taxa de cura em 6 meses;

 Singh R, et al. Journal of Infectious Diseases, vol. 194,

no. 3, pp. 302–306, 2006.

PKDL



 Pacientes descontinuaram o tratamento:

 Antimoniato : 8/19

 ABLC : 1/18

 (p = 0,0006)

 Não houve diferença na eficácia.

Laguna F et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 52, 464–468. 2003



 Laniado-Laborín R et al. Rev Ibero am Micol.2009:

Nefrotoxicidade- 45%

 Goodwin SD et al. Clin Infect Dis. 1995.

50% eventos adversos

Nefrotoxicidade

Hipocalemia

Febre

Cefaleía

calafrios



 Apenas dois pequenos estudos conclusivos sobre o

surgimento de resistência a anfotericina B em L.

infantum:

Di Giorgio C et al. J. Antimicrob. Chemother. 44:71–76. 

1999.

Durand R et al. Antimicrob. Agents Chemother. 42:2141–

2143. 1998.



 Um total de 410 pacientes randomizados
 304 no grupo de lipossomal – Dose única- 10mg/kg
 106 no grupo de Anfotericina convencional -1mg/kg- 15 dias
 Desfechos: Cura aparente no D30 e D180- foram semelhantes 

nos dois grupos: 
◦ 95,7% ( ICde 95%, 93,4-97,9)- Lipossomal
◦ 96,3% (IC de 95%, 92,6-99,9)-Anfotericina convencional. 

 Os eventos adversos: 
◦ Lipossomal:

 Febre  ou  tremores : 40% 
 Aumentou anemia ou trombocitopenia : 2%; 

◦ Anfotericina convencional:
 Febre ou tremores : 64%
 Aumento da anemia: 19%)
 Hipocalemia:  2%

 Nefrotoxicidade ou hepatotoxicidade : 1% dos pacientes em cada 
grupo. 

Sundar S et al. N Engl J Med 2010.



Bhattacharya SK et al. Phase 4 Trial of Miltefosine for the
Treatment of Indian Visceral Leishmaniasis. The Journal of
Infectious Diseases 2007;

 1132 pacientes adultos e pediátricos;

 1084 (95,5%) pacientes que completaram 28 dias de tratamento;

 971 (85,8%) pacientes retornaram para a avaliação final cura

aos 6 meses após o tratamento;

 A taxa de cura final foi de 82% por intenção de tratamento e

95% por protocolo;

 Eventos adversos: 3% dos pacientes( gastrintestinal Elevação

de TGO e TGP e creatinina sérica).



Sundar S et al. Injectable Paromomycin for Visceral leishmaniasis in 

India. N Engl J Med. 2007.

 667 pacientes

 502- Paramomicina- 11mg/kg- 21 dias

 165- Anfotericina B- 1mg/kg-30 dias

 Taxas de cura em 6 meses:
 Paromomicina :  94,6%

 Anfotericina B:  98,8% ( IC 97,5%) 

 As taxas de mortalidade entre os dois grupos foram inferiores a 1%.

 Eventos adversos: 
 Foram mais comuns na paramomicin que na anfotericina B (6% vs 2%, P = 0,02):

 Elevação transitória de TGO  e TGP

 Ototoxicidade reversível transiente

 Dor no local da injeção 

 Nefrotoxicidade (4% versus 0, P <0,001)

 Febre

 Calafrios

 Vômitos



 Três combinações distintas mostraram taxas de cura de 

98-99%; 

◦ Anfotericina B lipossomal (5 mg / kg dose única) + Miltefosine por 

7 dias; (A)

◦ Anfotericina lipossomal (5mg/kg dose única) + paromomicina por 

10 dias (11 mg / kg de base); (A)

◦ Miltefosine + paramomicina por 10 dias. (A)

 Não foram registrados problemas de segurança.



 Anfotericina B desoxicolato; (A)

 Anfotericina B lipossomal;(A)

10mg/dia- dose única

3-5mg/dia- 3-5 dias

 Miltefosine; (A)

 Paromomicina; (A)

 Antimonial pentavalente- Glucantime;(A)*



Normalização do hemograma em 30 dias.



Nefrotoxicidade



Hepatotoxicidade



Pancreatotoxicidade





 Doença potencialmente letal;

 Tratamento baseado em experiência de especialistas;

 Considerar: custo, eficácia, segurança e  

operacionalidade;

 Estudos apontam superioridade da anfotericina

lipossomal e miltefosine (na india);

 Resistência disseminada;

 Estudos com Leishmaniose Tegumentar.

Torres DC et al. Infect Genet Evol. 2010.

Simon L, Clin. Microbiol. Rev. 2006.

Bhandari V et al PLoS Negl Trop Dis, 2012
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