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CONCEITO

A leishmaniose visceral americana
(L V A) ou calazar americano é uma doença
infecciosa, de evolução crônica, determina-
da pela Leishmania {Leishmania} chagasi
(Cunha & Chagas, 1937).

Epidemiologicamente, trata-se de uma
protozoose de canídeos silvestres (Deane &
Deane, 1954; Lainson, Shaw & Lins, 1969;
Silveira et a/., 1982), cuja transmissão se faz
através do flebotomíneo Lutzomyia /ongipa/-
pis(Lainson eta/., 1984; Lainson eta/., 1985;
Lainson et a/., 1990). No homem, a infecção
pela L. {L.} chagasi evolui freqüentemente de
forma sistêmica, levando a um quadro clíni-
co que cursa, em geral, com febre irregular

prolongada, hepatoesplenomegalia, pancito-
penia, perda de peso, desnutrição e imunos-
supressão, sendo a última, a causa principal
das infecções intercorrentes que, juntamente
com hemorragias, respondem pelos óbitos
nas fases avançadas da doença.

em 1913, no Paraguai, quando Migone
encontrou "corpúsculos" semelhantes a
leishmânias no sangue periférico de um
paciente febril, que havia trabalhado na
construção da ferrovia São Paulo-Corumbá,
no Brasil. Contudo, Migone não confirmou
post-morten o diagnóstico da doença.
Somente treze anos mais tarde, Mazza &
Cornejo {1926) vieram confirmar a autocto-
nia da LVA, quando diagnosticaram, parasi-tologicamente, 

dois casos em crianças no
norte da República Argentina.

No Brasil, coube a Henrique Penna
(1934) fazer a descoberta da L V A, aliás um
achado casual. Nessa época, Penna examina-
va amostras de fígado tomadas por visceroto-
mia para investigação da febre amarela no
Brasil. Foi desse modo que, ocasionalmente,
encontrou 41 casos de leishmaniose visceral,
sendo a maioria em crianças da região
Nordeste, principalmente do Estado do
Ceará, e 3 casos da região Norte, todos do
Estado do Pará (municípios de Abaetetuba e
Moju). A partir desses achados foi criada uma
comissão para estudar a leishmaniose visceral
no Brasil, tendo a frente o dr. Evandro Chagas
do Instituto de Manguinhos (Rio de Janeiro), o
qual, curiosamente, só obteve apoio logístico

HISTÓRICO

A primeira suspeita da existência da
leishmaniose visceral nas Américas se deu
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do governo do Estado do Pará. Dessa forma,

em 1936, foi fundado em Belém o Instituto de

Patologia Experimental do Norte, que serviu
de base para Evandro Chagas e seus colabo-

radores desenvolverem suas pesquisas. Em

1938, Chagas et ai., publicaram um relatório

contendo os resultados das suas pesquisas

sobre a L V A na Amazônia, onde concluíram

que:

ETIOlOCIA

o agente infeccioso é a Leishmania
{Leishmania} chagasi (Cunha & Chagas, 1937),
um protozoário da família Trypanosomatidae.
O termo leishmaniose visceral justifica-se pelo
viscerotropismo da Leishmania (L.) chagasi, ao
contrário das outras espécies.

Do mesmo modo que as espécies que
causam a leishmaniose tegumentar, a
Leishmania (L.) chagasi apresenta-se sob
duas formas principais:

-a doença era de ocorrência, rara na

região (somente 8 casos tinham sido diagnos-ticados 

em dois anos de estudo);

-o vetor provável da doença era a

espécie flebotomínica Phlebotomus longipal-

ris, uma vez que era a espécie de maior pre-

valência no peridomicílio.

-a fonte da origem da doença humana

deveria estar em algum animal silvestre.

A situação epidemiológica da leishma-

niose visceral na Amazônia não mudou

muito nas décadas seguintes. Até 1980, ape-

nas 30 casos haviam sido diagnosticados,

todos no Estado do Pará, não só na região que

compreende os municípios de Abaetetuba e

Moju, mas também na Ilha do Marajó (muni-'

cípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do

Arari) e na região do Baixo Amazonas (muni-

cípio de Santarém). Entretanto, a partir do iní-

cio da década de 80, notou-se que a doença

assumiu um caráter novo, deixando de ser

uma endemia rara para reaparecer com maior

freqüência nos focos antigos e surgir também

em novas localidades. A título de exemplo,

cabe mencionar a epidemia ocorrida em

alguns bairros da periferia da cidade de

Santarém (Lainson et aI., 1986), quando

somente naquele ano foram diagnosticados

quase 100 casos novos. Atualmente, embora

o foco de Santarém se encontre sob controle,

vê-se, com certa aflição, a doença alargar

suas fronteiras na região Amazônica, inserin-

do-se em áreas quase primitivas, de difícil

acesso, como é o caso dos focos mais recen-

tes surgidos nos municípios de Bonfim,

Normandia e Boa Vista no Estado de

Roraima, atingindo principalmente a popula-

ção indígena dos Yanomâmis.

Com relação à terapêutica, após a

introdução do antimonial trivalente (tártaro

emético) por Gaspar Vianna, em 1912,
houve uma mudança radical no que diz res-
peito à sobrevida dos pacientes portadores
de leishmaniose visceral. Na índia, cerca de
85 a 95% dos pacientes portadores de cala-
zar evoluíam invariavelmente, para a morte.
Com o advento desta terapia, houve modifi-
cações no comportamento evolutivo da
doença em humanos, trazendo esperanças
de vida a milhares de pacientes em todo o
mundo (Adams, 1941; Chulay, Fleckenstein
& Smith, 1988).

Devido aos efeitos colaterais importan-
tes, o tártaro emético foi substituído por
outros antimoniais trivalentes, tais como:
estibofeno e solustibosan. Por volta de 1921,
Brahmachari, na índia/sintetizou o primeiro-antimonial 

pentavalente com o nome de
urea stibamine, considerada uma droga mais
eficaz e menos tÓxica em relação às anterio-
res (Brahmachari, 1940).

Em 1940, os laboratórios Rhodia
(França) e Wellcome (Inglaterra) produziram
em larga escala os antimoniais pentavalen-
tes com os nomes de antimoniato de
N-metilgtucamina (Glucantime) e estiboglu-
conato de sódio (Pentostan) respectivamen-
te. No Brasil, os primeiros ensaios na leish-
maniose visceral com o antimoniato de
N-metilglucamina, único antimonial penta-
valente comercializado em nosso país, data
dos anos 50. Portanto, há: 46 anos que esta
droga é utilizada como medicação de pri-
meira escolha na terapêutica das leishma-
nioses (Marsden, 1985; Vieira, lacerda &
Marsden, 1990).

ETIOlOGIA
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Amastigota -arredondada ou ovóide,

sem flagelo livre, com dimensões que variam

entre 2 a 4 ~m por 1,5 a 2,5 ~m. Nesta forma

deve-se distinguir a membrana celular, o

citoplasma, o núcleo e o cinetoplasto. É

encontrada no interior das células do sistema

fagocítico mononuclear (SFM), principal-

mente no baço, fígado, medula óssea e gân-

glios linfáticos.
Promastigota -é a forma infectante

para os hospedeiros vertebrados, incluindo o

homem. É encontrada naturalmente no tubo

digestivo dos vetores flebotomíneos (somen-

te nas fêmeas), podendo ser cultivada em

laboratório em meios artificiais de cultura.

Tem aspecto fusiforme, com duas extremida-

des afiladas; uma anterior, mais grossa, de

onde se exterioriza um flagelo e uma extre-

midade posterior, mais delgada. Apresenta

os mesmos elementos celulares que a forma

amastigota (membrana celular, citoplasma,
núcleo central e cinetoplasto deslocado para

a extremidade anterior). Ambas as formas

multiplicam-se pelo processo de divisão

binária.

a doença é predominantemente rural, apre-

sentando maior incidência de casos nos

"pés-de-serra" e nos vales entre as serras, os

chamados "boqueirões". Nestas áreas, os

fatores ecológicos locais, como o clima

úmido e quente e a abundante vegetação do

tipo arbustiva, são fatores favoráveis ao

vetor, Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva,

1912). Menor incidência de casos é observa-

da nos "sertões", áreas mais planas, semi-ári-

das, de vegetação xerofítica; e, muito menos

freqüente Oli ausente, nas serras, de vegeta-

ção mais alta e compacta, à altitude de 800

metros.
Apesar de sua característica tipicamen-

te rural, a doença vem se estabelecendo em

bairros periféricos de grandes cidades, como

São Luís (MA), Teresina (PI), Fortaleza (CE),

Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Belo

Horizonte (MG), onde o vetor encontra con-

dições ambientais propícias para o seu

desenvolvimento. Este processo vem sendo

chamado de "urbanização" da leishmaniose

visceral. O mesmo processo é observado na

periferia de cidades menores, como

Santarém (PA), Sbbral (CE) e Jacobina (BA),

que guardam certas características rurais.

No Brasil, assim como nos outros paí-

ses do Novo Mundo, a leishmaniose visceral

pode ser considerada uma zoonose de caní-

deos, tendo como vetor o Lutzomyia longi-

palpis. Dependendo das características eco-

lógicas da área e do tipo de hospedeiro caní-

deo, seja silvestre (raposa) ou doméstico

(cão), a doença pode ser classificada, do

ponto de vista epidemiológico, como: leish-

maniose visceral silvestre; e leishmaniose vis-

ceral doméstica ou peridoméstica. No pr~mei-

ro caso, o ciclo epidemiológico envolve o

homem, um canídeo silvestre (a raposa) e o

vetor. Este tipo epidemiológico ocorre comu-

mente na região Amazônica, onde os princi-

pais focos da doença estão associados a uma

enzootia da Leishmania (L.) chagasi na rapo-

sa-do-campo, Cerdocyon thous (Lainson et

aI., 1969; 1990; Silveira et aI., 1982). No

segundo caso, o ciclo epidemiológico envol-

ve o homem, o cão doméstico e o vetor. Este

tipo epidemiológico é o que ocorre na região

EPIDEMIOlOGIA

A leishmaniose visceral americana apre-

senta larga distribuição em nosso continente,

tendo sido assinalada desde o México, ao

Norte, até a Argentina, no Sul. Vários países

são atingidos pela protozoose, entre eles:

Bolívia, Paraguai, Peru, Suriname, Guatemala,
EI Salvãdor, Colômbia e Venezuela. Contudo,

é no Brasil onde está localizado o principal

foco de leishmaniose visceral nas Américas,

de onde se originam cerca de 90% dos casos

registrados em nosso continente.

No Brasil, a leishmaniose visceral pode

ser encontrada em todos os Estados que mar-

geiam a costa brasileira, desde o Pará, no

Norte, até o Paraná, no Sul, além de outros

mais ao centro como Minas Gerais, Goiás e

Mato Grosso do Sul. Porém, é nas zonas

sem i-áridas do Nordeste brasileiro onde está

localizada a maior área endêmica de leish-

maniose visceral no Brasil, particularmente

nos Estados do Ceará e Bahia. Nessa região,

isabellamateus
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BRASILEIRA

Nordeste, onde o cão doente representa a
principal fonte de infecção para o flebotomí-
neo vetor da doença (Deane & Deane, 1954).

RESERVATÓRIOS E VETORES

~

Transmissão
Está relacionada à prefe~ncra do vetor

por determinadas fontes alimentares. Em

estudos recentes sobre preferência da

Lutzomyia longipalpis na Ilha do Marajó

(Quinnell, Dye & Shaw, 1992) ficou demons-

trado que o fator chave é o tamanho do hos-

pedeiro. No entanto, a acessibilidade pode

também ser fator importante para determinar

quando um animal ou pessoa serão picados.

Não está claro o porquê de existirem tão

poucos casos de infecção humana em locais

como Salvaterra, onde praticamente 40%

dos cães estão infectados. Uma possível

expl icação seria que a Lutzomyia longipalpis
é uma espécie de hábito alimentar principal-

mente fora do domicílio.

Lutzomyia longipalpis é o vetor em
toda Amazônia. Ele transmite o parasito entre

cães, no ambiente doméstico e peridomici-

liar, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e

entre raposas (Cerdocyon thous) em hábitat

silvestre, onde grandes populações do mos-

quito são encontrados em determinadas épo-

cas do ano (Lainson et aI., 1990). Até o

momento não há evidência de existir trans-

missão homem a homem, e a maioria das

infecções humanas devem ser adquiridas
através de picadas de flebotomíneos que

teriam anteriormente picado cães infectados.

Foi demonstrado experimentalmente que o

mosquito pode transmitir a doença 7 dias
após o repasto infectante (Lainson, Ward &

Shaw, 1977).
Período de transmissão
É difícil evidenciar se existe um deter-

minado período do ano, em especial, no

qual a taxa de transmissão seja maior, entre

cães ou para as pessoas. O principal motivo

é que a data exata da infecção não pode ser

determinada. Apesar disto, constatou-se uma

tendência cíclica de surgimento de casos

humanos em Santarém, onde, em 3 anos

consecutivos, os maiores números foram

diagnosticados entre os meses de junho e

julho. Não existem estudos definitivos sobre

Cão
É o reservatório doméstico da leishma-

niose visceral, responsável pela manutenção
do ciclo da doença no ambiente domiciliar.
Quando infectado, apresenta intenso parasi-
tismo cutâneo pela L. (L.) chagas i, o que o
torna excelente fonte de infeção para o flebo-
tomíneo vetor. Contudo, assim como o
homem, é apenas um ,hospedeiro acidental
do parasito.

Raposa
É o reservatório silvestre primitivo da

leishmaniose visceral, no qual, a infecção
pela L. (L.) chagasi não causa danos à saúde
desse animal. No Brasil, são conhecidas duas
espécies observadas com infecção natural
por L. (L.) chagasi: Lycalopex vetulus, encon-
trada mais freqüentemente nas regiões
Sudeste, Centro e Nordeste, e Cerdocyon
thous, encontrada na Amazônia.

A doença nos reservatórios animais
pode apresentar uma forma enzoótica, e
mesmo não causar dano a canídeos selva-
gens, ou atingir formas epizoóticas, que
envolvem a disseminação rápida da doença
entre uma população-reservatório não
imune, o que freqüentemente resulta em alta
mortalidade.

Vetor
A única espécie de flebotomíneo já

encontrada portando infecção natural por L.
(L.) chagasi é a Lutzomyia longipalpis. Essa
espécie de flebotomíneo é o único vetor
conhecido da leishmaniose visceral na
América.

O homem, como já mencionado ante-
riormente é um hospedeiro acidental, e
como tal, não desempenha papel importante
na manutenção da doença. Este conceito é
essencial ao se planejar programas de con-
trole, uma vez que o tratamento de doentes
não reduz o risco de outras pessoas serem
i nfectadas.
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e, possivelmente, como em outras áreas,

nesta também sejam eles a fonte de infecção.

As razões para que a doença se disse-

mine na Amazônia são desconhecidas,

porém estão mais provavelmente relaciona-

das às mudanças ecológicas causadas pelo
homem, que facilitam a proliferação do vetor

Lu. longipalpis, em condições favoráveis, cli-

máticas e ecológicas. Assim, em áreas como

Santarém, Igarapé-Miri e Salvaterra, existem

agora grandes populações domésticas e peri-
domicilidares de Lu. longipalpis, não encon-

tradas em Belém. Ao mesmo tempo, o movi-

mento de cães infectados na região, associa-

do ao deslocamento de populações humanas,

pode igualmente estabelecer novos focos.

Morbidade
Trezentos e oito casos humanos foram

notificados na Amazônia entre 1980 e 1991

(tabela 1.40), onde a doença se dissemina

principalmente para áreas rurais. Os núme-
ros apresentados são, com certeza, uma

subestimativa do número real de casos ocor-

ridos, e muitas crianças provavelmente mor-

reram da doença sem dj.agnóstico. Infecções

subclínicas, presumivelmente associadas à
cura espontânea, foram observadas em
outras áreas do Brasil, mas ainda não foram

demonstradas na Amazônia.
A maioria dos casos registrados na

Amazônia são provenientes do Estado do

Pará. A falta de casos notificados, antes de

1983, é, mais provavelmente, um reflexo da

falta de diagnóstico e de notificação do que

da ausência da doença. Por exemplo, 1 caso

foi identificado em 1982 e 2 em 1984

(lainson et aI., 1986), porém eles não cons-

tam dos registros oficiais da FNS.

No Pará, o foco mais importante é

Santarém, onde a doença ocorre tanto em

áreas urbana quanto rural. O maior número

de casos envolve crianças que moram em

áreas de invasão localizadas na periferia da

cidade. Isto pode se dever ao afluxo de pes-

soas susceptíveis para a área, aumento da

população do veto r, ou tipo de moradia, cuja

construção pode favorecer a entrada de fle-

botomíneos. Estudos recentes realizados em

Marabá demonstraram que casas de constru-

a variação sazonal da população de

Lutzomyia longipalpis na Amazônia, que

pode ser capturada durante o ano todo,

Fonte de infecção
Pesquisas realizadas pelo Instituto

Evandro Chagas acharam uma grande inci-

dência da infecção em raposas capturadas

em diferentes regiões do Estado do Pará, par-

ticularmente nos arredores de Belém e no

município de Salvaterra (lainson et ai" 1969;

Silveira etal" 1982); sugerindo ser a leishma-

niose visceral primariamente uma enzootia

de raposas, podendo os cães serem infecta-

dos pela picada de flebotomíneos que teriam

se alimentado antes em raposas infectadas

(lainson et ai" 1990), A infecção em raposas

é inaparente, enquanto nos cães observa-se

desde quadros assintomáticos de cura espon-

tânea, até formas graves levando gradual-

mente à morte, Inquéritos sorológicos indica-

ram que até 30% dos cães podem recuperar-

se da infecção,

A maior parte dos dados epidemiológi-

cos sugere, entretanto, ser o homem infecta-

do pela picada de flebotomíneos que se ali-

mentaram em cães infectados. Existem situa-

ções isoladas, como o caso investigado de

uma criança que adquiriu a infecção na peri-

feria de Belém (lainson et ai" 1986), onde

não foram encontrados cães infectados,

aventando a possibilidade das raposas serem

a fonte primária de infecção para o homem,

Distribuição
Pesquisadores do Instituto Evandro

Chagas já registraram casos nos municípios
de Abaetetuba, Santarém, Salvaterra, Igarapé-

Miri, Altamira, Capitão Poço, Belém e Monte

Alegre (lainson et ai" 1986), Mais recente-

mente, a Fundação Nacional de Saúde (FNS),

em colaboração com a Universidade Federal

do Amazonas, detectou um foco importante

em Roraima.

Não existiam registros da doença entre

índios da Amazônia até a FNS identificar

infecção em indivíduos das tribos yanomâmi

e macuxi, no Estado de Roraima. Parece que

os yanomâmi contraíram a infecção ao visita-

rem a área mais a leste do Estado, na região

dos macuxis. A presença de cães é freqüente

isabellamateus
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.,

Tabela 1.40 -Distribuição de casos de leishmaniose visceral na Amazônia brasileira no período de
1980 a 1991.

PATOGENIAção mais aberta têm mais flebotomíneos do

que aquelas fechadas por paredes sólidas,

portas e janelas (Quinnell & Dye, 1994a,

1994b -in press)

Em Igarapé-Miri, ocorreu surto entre

adultos jovens do sexo masculino, trabalhado-

res de serrarias ao longo de uma estrada

recém-aberta, no início da colonização da
área. No entanto, atualmente, ao longo desta

estrada, crianças vêm sendo infectadas em

maior número que adultos. A incidência da

doença é, em termos gerais, maior em crian-

ças, particularmente do sexo masculino. O
que está de acordo com as observações de

Nascimento & Oliveira (1994) que, ao estuda-

re[l1 50 casos atendidos em 3 hospitais públi-

cos de Belém, na faixa etária de O a 11 anos,

no período entre 1988 a 1993, observaram

que 48% procediam de Igarapé-Miri, 94%

evoluíram para cura e 6% ao óbito. A razão

para esta distribuição não é plenamente com-

preendida, porém existem evidências de que

esteja ligada a uma susceptibilidade inata,

relacionada à idade e ao estado nutricional da

criança. Assim, crianças jovens e mal nutridas
representam o grupo de maior risco. Além de

idade, estado nutricional e grau de imunidade

adquirida, também se acredita existirem fato-

res de susceptibilidade geneticamente deter-

minados que estabelecem se o indivíduo

poderá ou não ser infectado, e a gravidade da

doença. No entanto, adultos não imunes, que

se deslocam para áreas endêmicas, consti-

tuem igualmente grupos de risco, como

demonstrou o surto de Igarapé-Miri.

_.
A L. (L.) chagasi é um protozoário que

tem tropismo primário pelas células do SFM,

destacando-se o baço, fígado, medula óssea e
linfonodos. A evolução da infecção depende

da cepa do parasito, idade e mecanismos de

defesa do homem, o que pode resultar em

cura espontânea ou evolução para a cronici-

dade. Após inoculação (cuja lesão no local

muitas vezes é inaparente), a Leishmania sob

a forma promastigota dissemina-se por via

hematogênica, com tropismo pelas células do

SFM. Simultaneamente, os mecanismos de

defesa começam a se manifestar.
A forma promastigota (forma infectan-

te) é fagocitada por células mononucleares,

onde transforma-se em forma amastigota e

esta segue o desenvolvimento e multiplica-

ção intracelular; com a formação de numero-

sos amastigotas-filhos, a membrana celular

rompe-se e algumas novamente serão fagoci-

tadas por mononucleares. Isto induz, segun-

do Barbosa (1991), à hiperplasia celular do

SFM, levando à hepatoesplenomegalia, ade-

nomegalias discretas, pneumonite intersticial
pela ocupação e lesão de células alveolares

e infiltração da medula óssea, determinando

redução da hematopoiese, seqüestro esplêni-

co e fenômenos hemorrágicos. Por ativação

da imunidade humoral, as células plasmáti-

cas tornam-se hiperfuncionantes levando à

hipergamaglobulinemia com aumento da
anticorpogênese; a diminuição da população

celular ao nível da zona oaracortical dos lin-

Estado 198019811982 1983 1984 1985 198619871988198919901991 Total-; ~-

Rondônia O O O O O O O O O O O O O

Acre O O O O O O O O O O O O O

Amazonas O O O O O O Q O O O O O O

Roraima O O O O O O O O O 5 6 41 52

Pará O O O O 99 49 12 8 23 23 22 12 248

Amapá O O O O O O O O O O O O O

Tocantins O O O O O O O O O 1 7 O 8
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vasos, glândulas sebáceas e folículos pilosos,
que sofrem hipertrofia.

IMUNIDADE

No calazar, a resposta imune é princi-
palmente do tipo humoral, marcada pela
produção de anticorpos com fator de prote-
ção a ser determinado. Os anticorpos são
capazes de promover lise das formas amasti-
gotas por ativação do complemento, su-
gerindo um mecanismo de escape, para que
a Leishmania chegue a invadir e se multipli-
car nos macrófagos, assumindo a forma
amastigota. Porém, a evolução da infecção
será determinada pela imunidade celular.

Para Arruda Neto & Farhat (1994), na

relação imunológica parasito-hospedeiro,
muitas questões estão por serem respondi-
das, como a maior ou menor permissividade
dos macrófagos à proliferação intracelular do
parasito, a capacidade ou incapacidade dos
linfócitos T em ativar esses macrófagos, entre
outras, e citam trabalhos experimentais com
macrófagos ativados ou adicionados a linfo-
cinas (interferon gama) que mostram destrui-
ção de amastigotas de imediato, o que não é
observado in vivo. Julga-se que a própria L.
(L.) chagasi induza o não reconhecimento da
forma amastigota pelos linfócitos T mesmo
estando em número normal (OKT 4)'

A inexistência de relatos da ocorrência
de reinfecções leva a admitir que, após o tra-
tamento, se instala uma resposta imune efeti-
va e duradoura (Genaro, 1991). A imunidade
adquirida após a recuperação do paciente
parece ser do tipo concomitante, levantando
a possibilidade da manutenção de L. (L.) cha-
gasi viáveis no organismo.

fonodos leva à diminuição dos linfócitos T. A
ativação policlonal dos linfócitos B, segundo
Genaro (1991) está relacionada à produção
acentuada de imunoglobinas, formação de
auto-anticorpos e de imunocomplexos circu-
lantes. A infiltração das placas dePeyer ace-
lera o trânsito intestinal, justificando em
parte a hipoalbuminemia.

A imunossupressão durante a doença
ativa, desnutrição e leucopenia, juntas,
seriam responsabilizadas pelo desenvolvi-
mento de infecções secundárias.

PATOLOGIA

As alterações histopatológicas são com-
patíveis com retículo-endoteliose sistêmica,
resultantes de hiperplasia e hipertrofia das
células reticulares e histiócitos e de processos
inflamatórios difusos. Comportam-se como se
fossem manifestações recentes e tardias num
processo evolutivo, onde todos os órgãos
com células do SFM aumentam de volume.

Na medula óssea ocorre um bloqueio
na produção com hipoplasia mielóide eritro-
blástica e granulocítica. Evolui com diminui-
ção do tecido adiposo e aplasia granulocíti-
ca e eritroblástica, desaparecimento dos
megacariócitos com queda de plaquetas.

O baço aumenta por hiperplasia, sofre
ingurgitamento às custas da dilatação dos
seios venosos e hemorragia devido à ruptura
dos capilares.

Nos linfonodos ocorre perilinfadenite,
hipertrofia das cordas e dos folículos, com dila-
tação dos seios até a formação de granulomas.

No fígado, ocorre dilatação dos sinu-
sóides com hiperplasia das células de

Kupffer, presença de granuloma e hepatose,
finalizando com um processo infiltrativo
difuso, raramente evoluindo para cirrose e
insuficiência hepática.

Nos rins, ocorre infiltração histoplas-
mocitária e hipotrof1a glomerular com depo-
sição de imunocomplexos. Estes podem
determinar glomerulonefrite geralmente leve.

Os pêlos podem desaparecer por infil-
tração histiocitária e linfocítica com distri-
buição de células plasmáticas em torno dos

o quadro clínico depende de fatores
geográficos e susceptibilidade individual. Os
fatores geográficos contribuem com seu
comportamento relacionado à epidemiologia
e os fatores individuais relacionam-se à
idade, associação com desnutrição, patolo-
gias simultâneas, imunidade, gravidade dos

MANIFESTAÇÕES CLíNICAS
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fenômenos patológicos (hemorrágicos, por
exemplo) e presença de compl icações. Os
casos graves ocorrem principalmente nas
áreas endêmicas da doença. Apresenta-se
classicamente em quatro períodos:

PERíoDO DE INCUBAÇÃO

Extremamente variável, tornando difí-
cil sua determinação. Em média, varia de 1 a
4 meses, podendo ser mais prolongado.

PERíoDO INICIAL OU PRODRÔMICO

o início pode ser súbito ou insidioso,
com febre de longa duração, do tipo irregu-
lar, adinamia, indisposição, anorexia e ema-
grecimento; evolui por 30 a 60 dias, finali-
zando com agravamento do estado geral.

PERíoDO DE ESTADO

Figura 1.40 -Leishmaniose visceral americana.
Abdome globoso e hepatoesplenomegalia

ragias, e petéquias), agravam o prognóstico. A
caquexia é o estágio final destes pacientes.

PERíoDO FINAL

Cursa com ascite volumosa, derrame

pleural, hepatoesplenomegalia importante,
hemorragias sistêmicas e infecções bacteria-
nas secundárias que dependerá do tempo

entre o início deste quadro e a terapêutica

específica instituída.
É freqüente nestes pacientes a associa-

ção com outros processos mórbidos: sepse,

pneumonia, tuberculose, otites, gastroenteri-
tes e hemorragias, que agravam o prognóstico.

EXAMES COMPLEMENTARES

PROVAS ESPECíFICAS

Neste período, com agravamento do
quadro e melhor definição da sintomatolo-
gia, os pacientes procuram atendimento
médico. A febre varia de 37 a 402C, quase
sempre é diária, intermitente, remitente ou
contínua, com 1 a 2 picos febris, acompa-
nhada de sudorese. O comprometimento do
estado geral é progressivo, com emaciamen-
to, palidez cutaneomucosa importante, lin-
foadenopatia sistêmica, pele seca e áspera,
alongamento dos cíl ios, queda dos cabelos,
estomatite, edema de membros inferiores,
podendo chegar a anasarca. O abdome
torna-se volumoso, evidenciando-se circula-
ção venosa superficia1, hepatoesplenomega-
lia, com maior aumento do baço em relação
ao fígado (figura 1 .40). Quadros diarréicos
podem estar presentes, inclusive disenterifor-
mes. Quando há tosse, geralmente deve-se a
processos bacterianos secundários a nível
pulmonar ou infiltrado pulmonar pelo pró-

prio parasito.
O comprometimento cardiocirculatório,

com taquicardia, hipotensão arterial e sopro
sistólico, deve-se principalmente à anemia.

Presença de derrame pleural, ascite,
fenômenos hemorrágicos (epistaxes, gengivor-

Esfregaço em lâmina com coloração

pelo Giemsa

A L. (L.) chagasi pode ser identificada a
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Hemograma
Revela anemia, leucopenia, monocito-

se e linfocitose, justificada pela patogenia da

doença que provoca hipocelularidade a

nível de medula óssea.

Velocidade de hemossedimentação

Apresenta valores sempre elevados.

Proteínas totais e frações

Há queda da albumina e aumento das

globulinas, progressivamente.
Eletroforese das proteínas

Observa-se diminuição da curva de

albumina com aumento das globulinas, par-

ticularmente das gamaglobulinas, servindo

de orientação para O controle de cura do

paciente quando esta tende à normal idade.

Exame de urina

No estudo dos elementos anormais do

sedimento urinário pode-se observar pióci-

tos, cilindros e proteinúria.

Raio X de tórax

Pode revelar derrame pleural ou peri-

cárdico e pneumonite intersticial, além de

outros padrões radiológicos de pneumonias

bacterianas associadas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diante de uma síndrome febril, linfoa-
denopática e hepatoesplênica, de evolução
insidiosa quando somados a procedência
dos pacientes, 4 patologias chamam aten-
ção: esquistossomose mansônica, febre tifói-
de, malária e enterobacteriose septicêmica
prolongada. Cogita-se, inclusive, a possibili-
dade de superposição destas endemias. Com
relação à esquistossomose mansônica (forma
hepatoesplênica crônica), a febre raramente
se faz presente, e o encontro de ovos de
Schistosoma mansoni nas fezes ou nos teci-
dos (fígado e mucosa retal) auxiliam o diag-
nóstico. Na febre tifóide, o isolamento da
Salmonella typhi pela hemocultura e o esta-
do geral mais preservado fortalecem seu
diagnóstico. Na enterobacteriose septicêmi-
ca prolongada, o quadro clínico semelhante
dificulta o diferencial, devendo ser realiza-
das repetidas hemoculturas e parasitoscopias
das fezes pelo método de Kato-Katz. Com

partir de material colhido do baço, medula
óssea, gânglios linfáticos e sangue periférico;
que também pode ser aproveitado para cul-
tura e inoculação em animais. A punção
esplênica, mesmo sendo considerada a que
se aproxima de 100% de positividade não é
a mais realizada por exigir profissional trei-
nado para executá-Ia pelos riscos que impõe.
Na prática, a mais utilizada é a punção
medular (esterno, crista ilíaca e tíbia) por ser
procedimento mais seguro e permitir colhei-
ta de material para mielograma, ficando a
punção de gânglios restrita aos casos em que
estes são volumosos.

Cultura

O material colhido pode ser cultivado
no meio de Novy-MacNeal-Nicolle (NNN),
observando-se um crescimento entre 10 dias
a 3 semanas. Quando obtido da medula
óssea, apresenta 100% de sensibifidade.

Inoculação em animais

O material coletado pode ser inocula-
do preferencialmente em hamster, através de
injeções subcutâneas ao nível peritoneal,
focinhos e patas, observando o adoecimento
do animal em prazo semelhante ao período
de incubação da doença. Outros animais
também podem ser utilizados, tais como
rato, camundongo, cão, macaco e cobaia.

Provas sorológicas

As mais usadas são hemaglutinação,
imunofluorescência indireta, contraimunoele-
troforese, reação de fixação de complemento
e ELISA (enzyme-linked immunosorbent
assar). Estas provas diferem entre si em rela-
ção à sensibilidade e especificidade. Na maio-
ria das vezes apresentam reação cruzada com
hanseníase, doença de Chagas, malária,
esquistossomose e outras leishmanioses.

PROVAS INESPECíFICAS

Mielograma
Considerado importante para o diag-

nóstico diferencial com outras causas de
esplenomegalia e anemia e, apesar de não
ser específico, muitos casos de LVA são diag-
nosticados a partir deste exame, pelo encon-
tro do parasito.
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relação à malária, a presença do Plasmo-

dium no sangue periférico (gota espessa) fun-

damenta o diagnóstico. Outras patologias

devem ser lembradas: doença de Chagas

(fase aguda), endocardite bacteriana subagu-

da, brucelose, toxoplasmose, leucemias e
linfomas.

TRATAMENTO

ESPECífiCO

nio puro (SbV-antimônio quinto), ou seja,

cada ml contém 85 mg de sbv.

Embora possa ser administrado por via

intravenosa ou intramuscular, ainda não

foram estabelecidos normas uniformes para a

quimioterapia na leishmaniose visceral.

Geralmente, aconselha-se fazer o medica-
mento no final do dia para possibilitar o

repouso após a aplicação. Por via intramus-

cular apresenta, algumas vezes, o inconve-

niente da dor local, devido ao volume do

conteúdo, sugerindo-se então, alternância
dos locais de aplicação. Por via endovenosa,

não há necessidade de diluição e a aplicação

deve ser feita lentamente, com agulha fina

durante 5 minutos. Deve-se administrar uma

dose diária de 10 a 20 mg/sbv/kg/ dia por 20

dias seguidos. Caso não haja cura clínica, o

esquema deverá ser repetido por igual perío-
do. Em geral, as crianças toleram bem a

droga, e a dose por quilograma é igual àque-

la administrada a adultos. Se houver reações

desfavoráveis em crianças particularmente

debilitadas, logo após a instituição da tera-

pia, pode-se administrar a droga em dias
alternados ou a intervalos maiores.

Os índices de cura são elevados, che-

gando aqui, no Brasil, a aproximadal"!1ente 90

a 95% dos casos tratados. Apesar de alguns

relatos, a resistência aos antimoniais pentava-

lentes ainda não está bem estabelecida. Suas

principais desvantagens incluem a necessida-
de de longos períodos de tratamento, uso da

via parenteral e o custo relativamente alto da

droga (Berman, 1988; Marsden, 1985; Vieira,
lacerda & Marsden, 1990).

Não deve ser administrado em gestan-

tes até o 6Q mês, em cardiopatas, nefropatas,

hepatopatas, portadores de doença de

Chagas e tuberculose pulmonar; quando

necessária sua administração, deverá ser

feita rigorosa avaliação clínica antes do trata-

mento e reavaliações clínicas periódicas,

com acompanhamento eletrocardiográfico e

bioquímico. Entretanto, as reações adversas
ao antimoniato de N-metilglucamina são

relativamente freqüentes, apresentando-se na

seguinte ordem: artralgias, mialgias, inape-

tência, náuseas, vômitos, plenitude gástrica,

Antimoniais pentavalentes
Os antimoniais pentavalentes (antimo-

niato de N-metilglucamina e estibogluconato
de sódio), são considerados leishmanicidas,
pois interferem na bioenergética dos amasti-
gotas de Leishmania (Berman, 1988;
Marsden, 1985). Tanto a glicólise quanto a
oxidação dos ácidos graxos, processos pri-
mariamente localizados em organelas pecu-
liares (glicossomos), são inibidos. Esta inibi-
ção é acompanhada de redução na produção
de trifosfato de adenosina (A TP) e trifosfato
de guanosina (GTP), embora outros mecanis-
mos possam estar envolvidos. Após apl ica-

ção parenteral atingem concentrações plas-
máticas elevadas.

Vários esquemas terapêuticos já foram
utilizados. Recentemente, devido aos avan-
ços em relação à dose e à duração do trata-
mento, acredita-se que a terapia sem inter-
rupção seja a mais eficaz. Visando padroni-
zar os esquemas, a OMS, recomendou que a
dose do antimonial seja calculada em
mg/sbY/kg dia (sbY significando antimônio
puro) (WHO, 1984).

O estibogluconato de sódio (Pentostam)
é disponível em solução aquosa para admi-
nistração parenteral. Cada ml contém o equi-
valente da droga até 100 mg de antimônio

pentavalente (Berman, 1988; Marsden,
1985).

o antimoniato N-metilglucamina
(Glucantime) continua sendo a droga de
escolha. Apresenta-se comercialmente em
frasco-ampola com 5 ml para administração
parenteral, contendo 1,5 g de antimônio
bruto que corresponde a 425 mg de antimô-
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vante e não como droga única. Em combina-

ção com os antimoniais pentavalentes pode

ser utilizado na dose de 20 a 30 mgikgidia

por via oral, dividido em 3 tomadas diárias

durante 20 dias. Os efeitos colaterais são

mínimos e incluem principalmente lesões

dermatológicas reversíveis.

Gama-interferon -após observação da

deficiência na produção endógena de gama-

interferon induzida pela leishmaniose visce-

ral nos portadores desta doença, pesquisado-
res indicaram a possibilidade de seu uso sob

a administração exógena da substância. No

Brasil, Badaró et al, 1990 e Badaró &

johnson, 1993, relataram excelentes resulta-

dos com o uso de gama-interferon humano

recombinante (Roussel-Uclaf), associado ao

antimoniato de N-metilglucamina, em paci-

entes portadores de leishmaniose visceral

resistente a múltiplos ciclos de tratamento

com esta última droga.

Anfotericina B lipossomal -esta forma

de anfotericina proporciona máiores níveis

da droga dentro dos macrófagos e menores

efeitos colaterais. Seu uso clínico já foi libe-

rado em micoses profundas nos Estados

Unidos e Europa (Berman et al, 1986). Na

leishmaniose visceral por enquanto, é ainda

experimental, porém promissor, pois a OMS

vem financiando grupos de pesquisas em

países endêmicos da doença, no sentido de

melhor avaliação da droga e possível libera-

ção para seu uso comercial.

Aminosidina -é um aminoglicosídeo

produzido a partir do Streptamyces chrestamy-

ceticus, não comercializado no Brasil, fabrica-

do pelo laboratório Farmitália sob a forma de

sal de sulfato. Estudos in vitra, demonstraram

alto sinergismo desta droga com os antimo-

niais pentavalentes. Foi utilizada no tratamen-

to de pacientes portadores de leishmaniose vis-

ceral, isolada ou em associação com sbV em

um número limitado de pacientes.

INESPECíFICO

epigastralgia, pirose, dor abdominal, prurido,

febre, fraqueza, cefaléia, tontura, palpitação,

insônia, nervosismo, choque pirogênico,
edema, herpes zoster, insuficiência renal,

reação de Jarish Herxheimer (Berman, 1988;

Chunge, et al, 1984; Marsden, 1985; Vieira,

lacerda & Marsden, 1990). Estas queixas são

geralmente discretas ou moderadas e rara-

mente exigem suspensão do tratamento.

Caso não haja resposta satisfatória com

o tratamento pelos antimoniais pentavalen-

tes, as drogas de segunda escolha na leish-

maniose visceral são a anfotericina B e a

pentamidina.
Anfotericina B

Acredita-se que um dos prováveis

mecanismos de ação em relação as leishmâ-

nias inclui lesão oxidativa celular, mas fal-

tam maiores esclarecimentos. É muito ativa

in vitra, destruindo formas promastigotas e

amastigotas em concentrações de 1 mg/ml. É

contra-índicada em gestantes, cardiopatas,

nefropatas e hepatopatas. Para orientação

quanto ao uso desta droga, ver capítulo de

criptococose.
Pentamidina
Esta droga não é comercializada no

Brasil. O Ministério da Saúde importa da

Inglaterra o isotionato de pentamidina

(Pentacarinat 300 mg), o qual pode ser usado

em casos resistentes aos antimoniais (Sands,

Kron & Brown, 1985). Ainda não foi estabe-

lecido seu mecanísmo de ação, podendo

diferir conforme o microorganismo a ser

combatido. Não deve ser aplicado a gestan-

tes, portadores de diabetes, insuficiência

renal, hepática e doenças cardíacas. É con-

tra-indicado em crianças com peso inferior a

8 kg (Belehu & Naafs, 1982; Costa, Moraes &

Sardanha, 1993).
Outras drogas

Recentemente, novas drogas surgiram

como alternativas rara o tratamento da leish-

maniose visceral, embora não estejam total-

mente aprovadas para o uso clínico.

Alopurinol -uma pirazolopirimidina,

usada convencionalmente no tratamento da

gota. Na leishmaniose visceral, excelentes

resultados foram obtidos como droga adju-

o tratamento de suporte geral é impor-
tante para que haja uma evolução favorável.
Nos pacientes com quadro consumptivo, a
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PROFllAXIA

Por tratar-se de uma doença com
características endêmicas que atinge princi-
palmente regiões pobres, torna-se difícil esta-
belecer medidas de profilaxia e controle da
leishmaniose visceral.

Pode-se atuar em 3 pontos básicos da

epidemiologia:
Medidas em re1ação ao controle do

veto r -após identificação dos focos, usa-se o
DDT 1,5 g/m2 na parede interna e externa
das casas até uma altura de 3 metros. Esta
medida foi comprovada como eficaz, visto
que onde há o combate à malária caem os
índices da L V A humana.

Medidas em relação ao reservatório -

através do diagnóstico clínico, realizam-se
inquéritos identificando o calazar canino,
eliminando cães doentes e identificados por
inquérito canino soroepidemiológico; medi-
da eficaz no ciclo doméstico, seja urbano ou
rural.

Medidas em relação ao homem -con-

siste em identificar e tratar os casos huma-

nos, oferecer melhores condições de vida e

educação sanitária visando à melhoria da

saúde coletiva. Esta medida sempre deve ser

associada à outras, particularmente em rela-

ção ao reservatório, pois o homem só é atin-

gido acidentalmente por esta patologia.
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dieta deve ser hipercalórica e hiperprotéica,

necessitando, às vezes, suplementação

endovenosa com albumina humana. As
transfusões de sangue devem ser restritas aos

casos extremamente necessários, visto que

há tendência à normalização dos níveis de

hemoglobina com o tratamento específico.

Em casos de leucopenia, com número

de granulócitos inferiores a SOO/mm3, será

necessário tratamento concomitante com

antibacterianos de amplo espectro.

A esplenectomia está indicada apenas

nos casos em que manifestações evidentes

de hiperesplenismo persistirem por longo

tempo após a realização do tratamento espe-

cífico e nos casos de ruptura espontânea de

baço (Berman, 1988; Senra, Pimentel &

Souza, 1986; Tuckman, 1949).
Critérios de cura
São essencialmente clínicos. O estado

febril desaparece precocemente na primeira

semana de tratamento e, caso persista, deve-

se pensar em infecções intercorrentes ou falha

terapêutica. A redução das visceromegalias

ocorre logo nas primeiras semanas, contudo,

sua completa normalização é mais lenta, não

sendo rara a presença de baço palpável atra-

vés de manobras inspiratórias até um ano

após a terapêutica específica. Em relação as

alterações hematológicas, a melhora ocorre a

partir da segunda semana, com aumento na

concentração da hemoglobina e do número

dos leucócitos. A plaquetopenia, quando pre-

sente, desaparece rápido, contribuindo para a

superação dos fenômenos hemorrágicos. O

estado geral do paciente melhora sensivel-

mente e de forma precoce, voltando o apetite,

a força muscular e a disposição para o traba-

lho. Desaparecem a palidez cutânea, o edema

e as alterações tegumentares (estomatites,
queda de cabelos e descamação da pele). As

alterações da eletroforese de proteínas norma-

lizam-se mais lentamente.

Cura parasitológica
Em geral, a pesquisa das formas amasti-

gotas no esfregaço negativa-se precocemente.

Em alguns casos pode haver persistência de

parasitos na punção esplênica ou no aspirado

de medula, mesmo após cura clínica.
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