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RESUMO 
 
 

 
Avaliação de cura recente nos pacientes submetidos ao tratamento com Fluconazol x 
Glucantime para a leishmaniose tegumentar americana na área endêmica de Corte de Pedra – 
Bahia. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária que 
compreende um espectro de doenças negligenciadas no Brasil.  O tratamento preconizado 
pelo Ministério da Saúde tem se mostrado pouco eficaz com alto índice de falha terapêutica 
com necessidade de retratamento e diversos efeitos de toxicidade sistêmica. Baseados nessa 
informação foi realizado na área endêmica de Corte de Pedra – Bahia, um ensaio clínico para 
avaliar a eficácia do uso do Fluconazol no tratamento dessa doença. Este trabalho é uma 
coorte que busca avaliar se houve cura precoce <30 dias após o término do tratamento nos 
pacientes testados nesse ensaio clínico na forma cutânea de Leishmaniose Tegumentar 
Americana.  
 
Palavras chaves: Leishmaniose Cutânea; Cura recente; Glucantime; Fluconazol. 
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1 OBJETIVOS 
 

1.1 Principal 

• Avaliar resposta terapêutica precoce (30 dias após o término do tratamento) nos 

pacientes submetidos ao tratamento com Fluconazol e Glucantime na área endêmica 

de Corte de Pedra - Bahia. 

1.2 Secundário 

• Analisar a eficácia do Fluconazol na resposta terapêutica mais precoce; e 

• Comparar a cura precoce em relação ao sexo de acordo com o tratamento. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde 

pública e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e 

diversidade epidemiológica. (Brasil, 2017).  A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

considera como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente 

de detecção, capacidade de produzir deformidades e acometimento das classes econômicas 

mais desfavorecidas, estima-se que 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco, com 

registro aproximado de dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano no 

mundo. (MS, 2017)   

A LTA (Leishmaniose Tegumentar Americana) é uma doença infecciosa, não 

contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania. 

Pertencente à família Trypanosomatidae, parasito intracelular obrigatório das células do 

sistema fagocítico mononuclear, com duas formas principais: uma flagelada ou promastigota, 

encontrada no tubo digestivo do inseto vetor, e outra aflagelada ou amastigota, observada nos 

tecidos dos hospedeiros vertebrados. (MS, 2017) Até a década de setenta, os casos de LTA 

eram atribuídos a Leishmania braziliensis, porém, através do aprimoramento das técnicas de 

análise e a intensificação dos estudos dos ecológicos e epidemiológicos, outras espécies já 

foram descritas como causadoras da LTA. (BASANO, et al, 2004). No Brasil, já foram 

identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero Viannia e uma do subgênero Leishmania. 
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As três principais espécies são: L. (V.) braziliensis, L.(V.) guyanensis e L.(L.) amazonensis e, 

mais recentemente, as espécies L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.)lindenberg e L. (V.) shawi 

foram identificadas nas regiões Norte e Nordeste. (MS, 2017) 

No Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar 2017, no Brasil, a LTA é uma 

doença com diversidade de agentes, de reservatórios e de vetores que apresenta diferentes 

padrões de transmissão e um conhecimento ainda limitado sobre alguns aspectos. A 

diversidade de espécies de Leishmania envolvidas na LTA, a manifestação clínica da doença 

depende não apenas da espécie envolvida, mas também do estado imunológico do individuo 

infectado. Um espectro de formas clínicas pode se desenvolver na dependência das 

características da resposta imune mediada por células (MS, 2017)  

O Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos coordena 

diversos projetos científicos na área endêmica de Corte de Pedra, distrito localizado no 

sudeste do estado da Bahia, 280Km de Salvador, capital do estado da Bahia, e serve como 

referência para 20 municípios, com um raio de abrangência de 38km e uma população de 

mais de 240.000 habitantes. (MACHADO et al 2010 apud PRATES, 2014). O posto de saúde 

de Corte de Pedra, é um centro de referência para o atendimento de pessoas com LTA e 

recebe cerca de 500 a 1.300 pacientes anualmente (Jirmanus et al., 2012). São desenvolvidos 

diversos ensaios clínicos randomizados em busca de tratamentos que sejam menos agressivos 

e mais eficazes para os pacientes em decorrência das altas taxas de falha ao tratamento 

preconizado pelo Ministério da Saúde (PRATES, et al 2014).  

São descritos na literatura três formas de apresentação da doença, sendo a 

leishmaniose cutânea (LC) a forma mais comum de apresentação da leishmaniose tegumentar 

americana (LTA), sendo responsável por mais de 90% dos casos na região endêmica de Corte 

de Pedra, no sudeste do estado da Bahia. (Jirmanus, L., et al. 2012). Em 74% dos casos essa 

forma caracteriza-se por lesão única ulcerada, com bordas elevadas e eritematosas. Na área 

endêmica de Corte de Pedra – Bahia o principal agente causador da doença é a Leishmania 

(Viannia) brasiliensis. (MACHADO, et al. 2007). Recentemente, lesões atípicas da doença 

têm sido descritas nesta área, onde pacientes apresentam lesões verrucosas e múltiplas lesões 

nodulares, que diferem das lesões ulcerosas clássicas da LTA, em uma área delimitada do 

corpo dos indivíduos acometidos pela doença (GUIMARÃES et al., 2009; 2016). 

 Em relação à situação epidemiológica no Brasil, sabe-se que a resposta clínica de 

pacientes com leishmaniose tegumentar é bastante variável. Estudos recentes apontam taxas 

de cura em torno de 53% na Bahia (MACHADO, et al. 2010). Os indivíduos possuem uma 
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diversidade de respostas ao parasito, alguns curam precocemente a lesão, sem necessidade de 

tratamento, outros permanecem meses com a lesão em atividade e ainda alguns pacientes 

desenvolvem formas atípicas da doença. Tais eventos podem ser explicados pelo 

estabelecimento rápido ou tardio de uma resposta imune específica eficiente na eliminação do 

parasito. (MS, 2017) 

É uma doença infecto-parasitária negligenciada no Brasil de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde. (OMS, 2011). As políticas de saúde são insuficientes e os 

indivíduos acometidos pela doença são em sua maioria de baixo nível sôcio-econômico, o que 

favorece ao seu estado de vulnerabilidade em relação aos tratamentos ofertados.  

O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde para LTA é realizado com o 

antimonial pentavalente (Sbv) conhecido como glucantime, na dose de 10-20mg/Kg/dia, 

endovenoso lento, durante 20 dias. (MS, 2017). O glucantime apresenta atividade 

leishmanicida, seu mecanismo de ação é a inibição seletiva de várias enzimas de Leishmania 

spp e também inibir a fosfofrutoquinase, com subsequente bloqueio da produção de adenosina 

trifosfato. (ANVISA, 2015) São descritos muitos eventos adversos ao uso do glucatime como: 

artralgia, mialgia, anorexia, nâuseas, vômitos, plenitude gástrica, epigastralgia, pirose, dor 

abdominal, pancreatite, prurido, febre, fraqueza, cefaléia, tontura, palpitacão, insônia, 

nervosismo, choque pirogênico, edema e insuficiência renal aguda. Tais eventos adversos são 

geralmente leves ou moderados e raramente exigem a suspensão do tratamento. A depender 

da dose, o antimonial pode efeito ter efeito cardiotóxico, hepatotóxico ou nefrotóxico que são 

necessário avaliação para modificar ou interromper o tratamento. O efeito adverso mais grave 

do uso dos antimoniais pentavalentes é decorrente de sua ação sobre o aparelho 

cardiovascular com distúrbio de repolarização (MS, 2017). 

O critério utilizado para avaliação da cura da LTA é cicatrização total da lesão em até 

três meses após o término do tratamento, a recomendação é que o paciente seja reavaliado e, 

caso a lesão cutânea não esteja cicatrizada após esse período uma nova série de tratamento 

com glucantime deverá ser prescrita durante mais 30 dias. Se ainda após mais uma série de 

tratamento houver falha terapêutica, deve-se avaliar uso de uma das drogas de segunda 

escolha (MS, 2017). 

O tratamento clássico de segunda escolha utiliza a anfotericina B, um antibiótico 

poliênico, a administração deve ser feita por via endovenosa e está associada a efeitos 

colaterais graves e frequentes. A toxicidade da anfotericina B está relacionada principalmente 

à instalação de insuficiência renal aguda, não reversível e cumulativa com as doses 
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administradas. Também podem ocorrer desbalanços eletrolíticos, hepatotoxicidade, arritmias, 

leucopenia e manifestações cutâneas (MS, 2017). 

A pentamidina tem seu uso limitado no tratamento de leishmaniose cutânea, sendo 

utilizada em casos não responsivos aos antimoniais. Efeitos colaterais após a administração de 

pentamidina podem ser muito severos. Os efeitos indesejáveis mais comuns são 

nefrotoxicidade, hipotensão e crises de hiper e hipoglicemia; podem também ser observadas 

trombocitopenia e leucopenia, hepatotoxicidade e hipocalcemia. Irritação local após injeção 

intramuscular é bastante frequente (MS, 2017). 

Todavia, a administração por via parenteral da medicação, as reações adversas, e o 

aumento no número de casos que vem apresentando falha terapêutica ao antimonial nos 

últimos anos, apontam para a necessidade da utilização de drogas alternativas para o 

tratamento da LTA. (MACHADO et al 2007). Na descrição literária existem estudos 

mostrando eficácia do uso do Fluconazol quando utilizados com droga alternativa em 

pacientes que não podem fazer uso de outras medicações a exemplo de muitos relatos e séries 

de caso com pacientes adultos, e também pediátricos, que demonstraram a eficácia e 

segurança do Fluconazol por via oral no tratamento da LC em diversos países (BARON et al, 

2004; STEWARDSON et al, 2010; LARRÉCHÉ et al, 2013; WILLARD et al 2005; 

SKLAVOS et al, 2010; RAFA et al, 2007; DALY et al, 2014 apud VENTIN 2014). O 

Fluconazol, que é uma medicação já comercializada no Brasil há vários anos, possui 

vantagens como a meia-vida longa, maior concentração no território cutâneo e baixa 

toxicidade (MINODIER & PAROLA, 2007; SOUSA et al, 2011; ALRAJHI et al,2002; 

EMAD et al, 2011 apud VENTIN, 2014).  

  Nesse contexto foi desenvolvido no Centro de Referência em Leishmaniose Dr 

Jackson Mauricio Lopes da Costa um ensaio clínico para avaliação da eficácia do Fluconazol. 

O Fluconazol é um antifúngicos azólicos que inibe a 14- alfa-demetilação do lanosterol, 

mediada pelo citocromo P450. Desta forma, estas medicações causam o acúmulo de 14-alfa-

metil-esterois, bloqueando a síntese de ergosterol, o principal esterol da Leishmania (CROFT 

et al, 2006; MINODIER & PAROLA, 2007 apud VENTIN, 2014).  

Assim, torna-se necessário a avaliação do efeito dessa droga em especial por ser 

utilizada por via oral e apresentar poucos efeitos adversos descritos e para via de avaliação de 

cura terapêutica da doença e se o seu uso favorece a cura precoce da lesão.  
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3 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de coorte do projeto: Estudo da Eficácia do Fluconazol no 

tratamento da Leishmaniose Cutânea causada por Leishmania (Viannia) Brasiliensis e 

Leishmania (Viannia) Guyanensis (1) realizados na área endêmica de Corte de Pedra – Bahia.  

Esta coorte busca avaliar se houve cura recente, caracterizada por cicatrização total da 

lesão em um período de trinta dias após o término do tratamento.   

Casuística: 53 pacientes atendidos no Centro de Referência em Leismaniose Dr 

Jakcson Mauricio Lopes (Corte de Pedra, Tancredo Neves, Bahia, Brasil) avaliados para 

eficácia terapêutica ao uso do Fluconazol. 

 

3.1 Critérios diagnósticos definidores 

1. Lesão Ulcerada há no máximo 30 dias; 

2. IDRM Positivo (≥5mm); e 

3. Nenhum Tratamento Anterior. 

 

3.2 Critérios de seleção 

3.2.1 Inclusão: 

1. Lesão cutânea ulcerada não tratada, com diagnóstico laboratorial obtido através de 

pelo menos um dos seguintes exames: Identificação de parasito pelo exame direto da 

lesão, cultura ou PCR para Leishmania positiva(o); 

2. Idade: 18 a 65 anos;  

3. Sexo: pacientes do sexo masculino e feminino;  

4. Presença de no mínimo 1 lesão ulcerada, em qualquer localização;  

5. Presença de no máximo 3 lesões ulceradas;  

6. Diâmetro das lesões variando entre 1 e 5 cm; e  

7. Evolução clínica da doença não inferior a 1 mês e não superior a 3 meses. 

                                                           
 
(1) Dados utilizados na pesquisa:  

A. Estudo da Eficácia do Fluconazol no tratamento da Leishmaniose Cutânea causada por Leishmania (Viannia) Brasiliensis 
e Leishmania (Viannia) Guyanensis - Ensaio Clínico que busca avaliar a eficácia do uso do Tamoxifeno em 70 pacientes 
dividido em dois grupos: Grupo 1: Uso do Fluconazol Grupo 2: Uso de  Antimonial de N-Metil Glucamina.  
Pesquisador responsável: Paulo Roberto Lima Machado. Tese de Mestrado. Trabalho publicado. 
Prates, F.V; Dourado, M.E.; Machado, P.R. Fluconazole in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania 
braziliensis : A Randomized Controlled Trial. Clinical Infectious Diseases, v. ., p. ciw662, 2017 
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3.2.2 Exclusão:  

1. Evidência de doença subjacente grave (cardíaca, renal, hepática, pulmonar) ou doença 

maligna;  

2. Pacientes com imunodeficiência ou portadores de HIV;  

3. Desnutrição protéica e/ou calórica grave;  

4. Qualquer doença infecto-contagiosa em atividade e não-controlada, como tuberculose, 

hanseníase, doença fúngica sistêmica (histoplasmose, paracoccidioidomicose) ou 

qualquer outra condição semelhante;  

5. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando;  

6. Alergia ao SbV ou qualquer das medicações em uso; e 

7. Histórico de tratamento anterior para leishmaniose. 

3.3 Planejamento da apresentação dos resultados 

Os dados a serem apresentados neste projeto serão obtidos a partir da análise das planilhas 

utilizadas para realização do ensaio clínico já mencionado.  

Serão observados se houve cura recente nos pacientes inseridos no projeto. E qual grupo de 

pacientes apresentou taxa de cura recente mais significativa. 

A principal análise será a observação de cura recente (30 dias após o término da terapêutica).  

3.4 Plano de análise estatística 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com análise de dados quantitativamente e 

qualitativamente. 

3.5 Considerações éticas, bioéticas e deontológicas 

Os dados do estudo utilizado e analisado fazem parte de um ensaio clínico já aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, o parecer encontra-se no apêndice. 

Esse projeto de monografia irá manter o sigilo dos dados. 

4 RESULTADOS 
 

Foram avaliados 53 pacientes incluídos no estudo após seleção através de lista de 

randomização obtida no site: www.randomization.com.  
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 Os pacientes incluídos após observação dos critérios de inclusão e exclusão foram 

distribuídos em dois grupos, um grupo de 27 pacientes realizou tratamento com Fluconazol 

(6,5-8,0mg/Kg) via oral, durante 28 dias e o outro grupo controle de 26 pacientes utilizou o 

tratamento convencional com Antimonial de n-metil-glucamina (20mg-Kg) via endovenosa 

durante 20 dias.  

A Tabela 1, identifica os 53 pacientes de acordo com o LTCP ( identificação do 

paciente de acordo com o prontuário na unidade), o sexo dos pacientes ( feminino e 

masculino), o tratamento utilizado (glucantime ou fluconazol) e o resultado ( se em 30 dias 

após o término do tratamento as lesões dos pacientes estavam ativas (ATIVA) , cicatrizadas 

parcialmente (CP) ou curadas (CURA). 

 

Tabela 1- Identificação, o sexo, o tratamento utilizado e o resultado das lesões 30 dias após o término do 
tratamento 

Número Identificação Sexo Tratamento Resultado 
1 25606 M G ATIVA  
2 25563 M F ATIVA  
3 25621 M G CP 
4 25609 M G ATIVA  
5 25631 F G CURA 
6 25633 F G CP 
7 25618 M G CP 
8 25680 F F ATIVA  
9 25655 M G CURA 
10 25661 M G CURA 
11 25689 F G CP 
12 25718 M F ATIVA  
13 25704 M F ATIVA  
14 25778 M G CP 
15 25866 F F ATIVA  
16 25853 F F ATIVA  
17 25888 F F ATIVA  
18 25878 M G CP 
19 25881 M G CURA 
20 25893 F G CURA 
21 25939 F F ATIVA  
22 25937 F F CP 
23 25984 F F ATIVA  
24 25992 M G CP 
25 25998 M F CP  
26 26062 M G ATIVA  
27 26058 M F ATIVA  
28 26078 M F CP 
29  26096 F F ATIVA  
30 26100 M G CP  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 1- Identificação, o sexo, o tratamento utilizado e o resultado das lesões 30 dias após o término 

do tratamento 

Número Identificação Sexo Tratamento Resultado 
31 26148 F F CP 
32 26126 F F ATIVA  
33 26149 M F ATIVA  
34 26134 M F ATIVA  
35 26145 M G CP 
36 26157 M G CP 
37 26253 M G CP  
38 26228 M F ATIVA  
39 26288 F G CP 
40 26266 M G CP  
41 26268 F G CURA  
42 26278 M G CP  
43 26329 M F CP 
44 26312 M F ATIVA  
45 26350 M F CP  
46 26363 M G CP  
47 26347 M F CP 
48 26361 F F CP 
49 26438 M F CP 
50 26445 F F CP 
51 26463 M G CP 
52 26469 M F  CP 
53 26483 M G CP  

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da Tabela 1 acima podemos observar que dos 53 pacientes incluídos no ensaio 

clínico, 6 (11,32%) apresentaram cura recente da lesão, 28 (52,83%) apresentaram 

cicatrização parcial da lesão e 19 (35,85%) apresentaram lesão em atividade.  

 Estratificando a Tabela 1, a Figura 1 mostra que o sexo masculino foi predominante no 

grupo de pacientes, foram 35 pacientes (66,03%), sendo que 20 pacientes do sexo masculino 

utilizaram glucantime (57,14%) e 15 usaram fluconazol (42,86%). No sexo feminino, foram 

18 pacientes (33,96%), sendo que 6 pacientes usaram glucantime (33,33%) e 12 usaram 

fluzonazol (66,66%).   

Em relação aos critérios de cura recente (30 dias após o término do tratamento) 

podemos observar na Figura 2 que em relação ao sexo e atividade da lesão, no sexo feminino 

observamos que 8 pacientes tiveram lesão em atividade (44,44%), 7 apresentaram cicatrização 

parcial (38,88%) e 3 apresentaram cura recente (16,66%). No sexo masculino 11 pacientes 

tiveram lesão em atividade (31,43%), 21 apresentaram cicatrização parcial (60%) e 3 

apresentaram cura recente (8,57%).  
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 Observa-se que a taxa de cura recente no sexo feminino foi de 16,66% e do sexo 

masculino foi de 8,57%. 

 

Figura 1- Pacientes de acordo o sexo e o tratamento 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 2 - Sexo x Lesão em Atividade, Cicatrização Parcial, Cura 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
No grupo de pacientes que realizaram tratamento com Fluconazol, 16 tiveram lesão 

em atividade (59,26%), 11 apresentaram cicatrização parcial (40,74%) e 0 (0,0%) paciente 

obteve cura recente.  
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 Observa-se que a taxa de cura recente nos pacientes que utilizaram glucantime foi de 

23,07% e nos pacientes que fizeram uso de de fluconazol foi de 0,0%. A análise demonstra 

que no tratamento com Fluconazol não houve cura recente nas lesões conforme Figura 3. 

 

Figura 3- Tratamento x Lesão em Atividade, Cicatrização Parcial, Cura 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.0 DISCUSSÃO 
 

O índice de falha terapêutica descrito ao uso do tratamento com Glucantime para LC, 

o aumento da incidência das formas graves desta doença, mucosa e disseminada, nos últimos 

anos na área endêmica de Corte de Pedra e o seu potencial cardiotóxico, nefrotóxico e 

hepatotóxico leva a busca de novas modalidades terapêuticas que auxiliem na cura da doença 

com menor período possível. (MACHADO et al, 2010; JIRMANUS et al, 2012). O presente 

estudo faz parte de uma coorte e avaliou se houve cura precoce nos pacientes que realizaram 

tratamento tanto com o Glucantime, que é um fármaco utilizado há mais de 30 anos no 

tratamento de LTA e o Fluconazol, um anti-fúngico que tem demonstrado bons resultados no 

tratamento para essa doença.   

 O Fluconazol se mostrou eficaz em de um ensaio clínico controlado com cerca de 200 

pacientes com LC com L. major. Tal estudo trouxe o resultado de uma taxa de cura 79% no 

grupo dos pacientes tratados com Fluconazol por via oral com a dose diária de 200mg por 6 

semanas, com boa tolerabilidade ao tratamento (ALRAJHI et al, 2002 apud VENTIN 2014). 
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Outra pesquisa no Irã com 120 pacientes de LC por L. major mostrou superioridade no grupo 

tratado com Fluconazol na dose diária de 400mg por 6 semanas com maior taxa de cura 

(81%), e menor tempo de cicatrização das lesões quando comparado ao grupo de pacientes 

que usou Fluconazol na dose diária de 200mg (48,3%) (EMAD et al, 2011 apud VENTIN 

2014). Relatos e séries de caso com pacientes adultos, e também pediátricos, demonstraram a 

eficácia e segurança do Fluconazol por via oral no tratamento da LC em diversos países 

(BARON et al, 2004; STEWARDSON et al, 2010; LARRÉCHÉ et al,2013; WILLARD et al 

2005; SKLAVOS et al, 2010; RAFA et al, 2007; DALY et al, 2014; apud VENTIN 2014).  

 De acordo com Ventin, apesar dos resultados descritos da eficácia do uso do 

Fluconazol em outros países e de um estudo de série de casos conduzido no Brasil ter 

encontrado uma taxa de cura elevada com uso do Fluconazol para tratamento da LC por L. 

braziliensis, o ensaio clínico randomizado controlado que avalia a eficácia do Fluconazol 

comparado ao Glucantime no período de 3 meses após o término do tratamento não 

confirmou este dado. O que pode ter ocorrido é que as espécies de Leishmania são diferentes. 

L. major pode ser mais sensível ao Fluconazol que a L. braziliensis. (VENTIN, 2014). 

Também é observado que a L. braziliensis é responsável pelas formas mais graves de LC, 

com rápida evolução das lesões cutâneas, e uma tendência a cicatrização mais lenta das lesões 

ulceradas quando comparada às outras espécies. (BARRAL-NETO et al, 1995 apud VENTIN, 

2014). Em relação a eficácia terapêutica do Fluconazol, acredita-se que as diferenças entre os 

dados terapêuticos dos estudos estejam relacionados com subtipos distintos desta espécie e 

com perfis de sensibilidade diferentes, tanto ao Fluconazol como ao Glucantime. Tem sido 

amplamente reconhecido que a L. braziliensis apresenta um elevado polimorfismo genético e 

fenotípico que é acompanhado por um espectro de apresentações clínicas nos hospedeiros 

infectados. (VENTIN, 2014). Para Vries, a determinação de espécie de Leishmania é muito 

importante para escolha do esquema terapêutico e do consequente desfecho clínico da LC 

(VRIES et al, 2015 apud VENTIN, 2014).   

 O presente trabalho demonstra que os pacientes submetidos ao tratamento com 

Fluconazol e Glucantime apresentam padrões de resposta terapêutica recente (30 dias após o 

término do tratamento) em relação a Leishmaniose Tegumentar Americana distintos. Foram 

randomizados 53 pacientes para avaliação e observou-se que, desses pacientes, um total de 6 

(11,32%) apresentaram cura recente, 28 pacientes (52,83%) apresentaram cicatrização parcial 

e 19 (35,85%) apresentaram lesão ativa. Quando comparamos somente em relação ao 

resultado bruto dessa coorte podemos inferir que houve cura recente dos pacientes, porém o 
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resultado foi o mais baixo em comparação ao quantitativo que apresentou cicatrização parcial 

da lesão e atividade total da lesão no mesmo período.  

 Quando dividimos o total de pacientes avaliados por grupo de tratamento observamos 

que do total de 53 indivíduos, 27 dos pacientes foram tratados com Fluconazol e o resultado 

para cura recente nesse grupo foi de 0 (0,0%), em relação a cicatrização parcial foram 11 

pacientes (40,74%)  e 16 pacientes (59,26%) apresentaram lesão em atividade. No grupo que 

fez uso de Glucantime, do total de 26 pacientes, o resultado observado foi que 6 pacientes 

(23,08%) apresentaram cura recente da lesão, 17 pacientes (65,38%) apresentaram 

cicatrização parcial da lesão e 3 pacientes (11,54%) apresentaram lesão em atividade.  

 Comparando os dois grupos é possível observar que o resultado dos pacientes que 

fizeram uso do Glucantime foi superior ao dos pacientes que fizeram uso do Fluzonazol. Tal 

informação demostra que o tratamento com Fluconazol para cura recente de LC não se 

mostrou mais efetivo que o tratamento com Glucantime, não houve nenhum paciente no 

grupo tratado com Fluconazol que apresentou cicatrização total da lesão com 30 dias após o 

término do tratamento.  

 O número de pacientes em cada grupo foi homogêneo, o que permite uma melhor 

avaliação do resultado. Além disso a observação de lesões completamente ativas no mesmo 

período também foi superior no grupo de pacientes tratados com Fluconazol em comparação 

ao grupo tratado com Glucantime. Os achados remetem a informação de que a cura 

terapêutica recente observada é, porém, a observação de cura recente é uma estimativa mais 

curta de cura das lesões quando comparado ao tempo preconizado pelo Ministério da Saúde 

que é de 90 dias após o término do tratamento. A avaliação com 60 dias de diferença em 

relação ao considerado como cura pelo MS. Tal resultado poderia mascarar uma cura total 

mais tardia da lesão com 90 dias após o término do tratamento ou pode indicar que a cura 

precoce não esteja relacionada com a droga utilizada.  Todos os pacientes que obtiveram cura 

recente da lesão foram tratados com glucantime, que é o tratamento de escolha padronizado 

pelo Ministério da saúde e que apresenta índice de cura em torno de 53%. Então, a avaliação 

de cura recente com o tratamento com Fluconazol não existiu.  

 Na área endêmica de Corte de Pedra-BA, já foi demonstrado que a L.  braziliensis é 

formada por diversas cepas e que essas cepas estão associadas a fenótipos complexos como 

forma de LTA. Esses achados dão suporte à hipótese de que a cepa parasitária tem importante 

papel em desfechos complexos como forma de doença e, provavelmente, resposta terapêutica 

(LEOPOLDO et al, 2006; SCHRIEFER et al, 2009; QUEIROZ et al, 2012; LEOPOLDO et al, 
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2006 apud VENTIN 2014). É escrito também taxas crescentes de falha terapêutica ao 

Glucantime no tratamento da LC e aumento da incidência das formas graves desta doença, 

mucosa e disseminada, nos últimos anos na área endêmica de Corte de Pedra (MACHADO et 

al, 2010; JIRMANUS et al, 2012). 

 Dados da baixa taxa de cura final no grupo Glucantime (53,8%) presente no estudo de 

Ventin, apontam para o quanto a LC ainda pode ser considerada um desafio terapêutico em 

nossa realidade. Assim, esse ensaio clínico ressalta a importância do incentivo à pesquisa em 

busca de novas terapias mais eficazes e com via de administração por via oral para tratamento 

da LC no Brasil. Além disso, a divergência dos nossos dados com os dados da literatura 

enfatiza a importância de que a avaliação de novas opções terapêuticas para LC deva ser 

realizada por ensaios clínicos controlados e randomizados, estratificados de acordo com as 

regiões geográficas de estudo e, principalmente, pela espécie de Leishmania (VENTIN, 

2014). 

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo demonstrou que houve cura recente no grupo de pacientes tratados 

com Glucantime quando comparado aos pacientes tratados com Fluconazol. Mesmo sendo 

uma taxa de cura pequena, ela é documentada. O esperado seria um desfecho oposto, que os 

pacientes que utilizaram o Fluconazol apresentassem taxas de cura recente superiores ao 

Glucantime. A literatura traz dados positivos de tratamento utilizando o Fluconazol, porém a 

espécie de Leishmania que apresenta melhor resposta terapêutica é diferente da encontrada na 

área endêmica de Corte de Pedra. Em relação ao sexo não houve diferença entre os grupos. A 

avaliação de cura precoce pode ser um método inadequado de avaliação visto que o tempo 

padronizado para que uma nova conduta terapêutica é de três meses após o término do 

tratamento de acordo com o Ministério da Saúde. 
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8.0 ANEXOS 
 

Anexo A - Parecer Consubstanciado do CEP 
 
Estudo da Eficácia do Fluconazol no tratamento da Lishmaniose Cutânea causada por 
Leishmania (Viannia) Brasiliensis e Leishmania (Viannia) Guyanensis. 
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