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RESUMO

Justificativa: O trabalho justifica-se pela emergência dos casos de Leishmaniose

tegumentar americana (LTA) no município de Itaperuna/RJ. Segundo o SINAN - RJ,

entre 2010 e 2020, o município contabilizou 19 casos de LTA. Objetivo: o objetivo

deste estudo foi relatar o caso de um munícipe de Itaperuna, RJ, diagnosticado com a

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no ambulatório de dermatologia da Clínica

Escola do Centro Universitário Redentor/Afya, Itaperuna, além de revisar a literatura.

Metodologia: os métodos utilizados foram as informações do prontuário médico obtido

na Clínica Escola do Centro Universitário Redentor/Afya, Itaperuna - RJ. Além de

buscas na plataforma PubMed e na plataforma BVS do Ministério da Saúde, na qual

utilizou-se os descritores “Cutaneous Leishmaniasis” AND “Rio de Janeiro”,

"Leishmaniose Tegumentar Americana”. Adicionalmente, foram utilizados dados

epidemiológicos do SINAN NET do Ministério da Saúde. Resultados: paciente, sexo

masculino, 77 anos, referindo “machucado em membro inferior esquerdo que não

cicatriza”, há 5 meses. A manifestação clínica: lesão única ulcerada em membro inferior

esquerdo. A hipótese diagnóstica é LTA, indicado exame histopatológico. O diagnóstico

laboratorial histopatológico com presença de células gigantocitárias, confirmando a

hipótese diagnóstica. Paciente encaminhado para o centro de referência do município.

Conclusão: a LTA é uma doença tropical negligenciada que compromete as

capacidades individuais e sociais do indivíduo, sendo um problema de saúde pública.



Dessa forma, é necessário que a população tenha o conhecimento sobre a Leishmaniose

Tegumentar Americana, para auxiliar no controle do vetor e diagnóstico precoce para

que o tratamento seja eficaz. Palavras-chave: Diagnóstico; Leishmaniose Cutânea;

LTA

ABSTRACT

Justification: The work is justified by the emergence of cases of American
Tegumentary Leishmaniasis (ACL) in the city of Itaperuna/RJ. According to SINAN -
RJ, between 2010 and 2020, the municipality accounted for 19 cases of ATL.
Objective: The objective of this study was to report the case of a citizen of Itaperuna,
RJ, diagnosed with American Tegumentary Leishmaniasis (ACL) at the dermatology
clinic of the Clínica Escola do Centro Universitário Redentor/Afya, Itaperuna, in
addition to reviewing the literature. Methodology: the methods used were information
from the medical records obtained at the Clínica Escola do Centro Universitário
Redentor/Afya, Itaperuna - RJ. In addition to searches on the PubMed platform and on
the Ministry of Health's VHL platform, in which the descriptors “Cutaneous
Leishmaniasis” AND “Rio de Janeiro”, “American Cutaneous Leishmaniasis” were
used. Results: male patient, 77 years old, reporting “injured left lower limb that does
not heal”, 5 months ago. Clinical manifestation: single ulcerated lesion in left lower
limb. The diagnostic hypothesis is ATL, indicated histopathological examination.
Histopathological laboratory diagnosis with the presence of gigantocyte cells,
confirming the diagnostic hypothesis. Patient referred to the municipal reference center.
Conclusion: ATL is a neglected tropical disease that compromises the individual and
social capacities of the individual, being a health problem Thus, it is necessary for the
population to have knowledge about American Tegumentary Leishmaniasis, to assist in
vector control and early diagnosis so that treatment is effective. Keywords: ATL;
Cutaneous Leishmaniasis; Diagnosis.

INTRODUÇÃO

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um problema de saúde pública

que historicamente permanece sendo negligenciada, afetando principalmente, grupos

populacionais marginalizados, comprometendo ainda mais a sua capacidade produtiva e

sua interação social, por se tratar de um afecção estigmatizante. A LTA é uma doença

parasitária da pele e das mucosas, causada por protozoários do gênero Leishmania. No

Brasil as principais espécies encontradas são: Leishmania (Viannia) braziliensis,

Leishmania (Viannia) guyanensis e a Leishmania (Leishmania) amazonensis (1).



Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, a Leishmania (V.) braziliense é a responsável,

em sua maioria, pelos casos de LTA. A transmissão depende da adaptação do vetor ao

meio doméstico e peridoméstico (2).

No Brasil, são registrados em média 21 mil casos de LTA, anualmente,o que

torna o país endêmico. No estado do Rio de Janeiro, foram notificados entre o período

de 2018 e 2019, 94 casos (1), sendo que no município de Itaperuna - RJ, foram

registrados 4 casos. Já no ano de 2020 foram registrados 3 novos casos, sendo o maior

número de casos confirmados na região. Conforme os dados epidemiológicos do

Sistema de Informação de Agravos e de Notificação do estado do Rio de Janeiro, no

período de 2010 a 2020, o município de Itaperuna contabilizou 19 casos de LTA (4).

O objetivo deste estudo foi relatar o caso de um munícipe de Itaperuna, RJ,

diagnosticado com a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no ambulatório de

dermatologia da Clínica Escola do Centro Universitário Redentor/Afya, Itaperuna, além

de revisar a literatura sobre a epidemiologia da doença na cidade e suas apresentações

clínicas.

METODOLOGIA

Os métodos utilizados para elaboração deste resumo expandido foram as

informações do prontuário médico obtido na Clínica Escola do Centro Universitário

Redentor/Afya, Itaperuna - RJ. Além de buscas na plataforma PubMed e na plataforma

BVS do Ministério da Saúde, na qual utilizou-se os descritores “Cutaneous

Leishmaniasis” AND “Rio de Janeiro”, "Leishmaniose Tegumentar Americana”, sendo

incluídos os artigos que abordavam essas temáticas. Adicionalmente, foram utilizados

dados epidemiológicos do SINAN NET do Ministério da Saúde.

Para o diagnóstico foi realizado o exame “ANATOMOPATOLÓGICO”,

realizado no dia 03 de março de 2022. Material: lesão de pele do membro inferior

esquerdo. Macroscopia: fragmento irregular de pele, pardacenta e elástica, medindo 0,6

x 0,4 x 0,3 cm. Aos cortes, o aspecto se repete. Conclusão: biópsia de pele exibindo

denso infiltrado inflamatório agudo e crônico, com presença de numerosas células

gigantocitárias. Os achados microscópicos, em conjunto com os achados clínicos

favorecem o diagnóstico de Leishmaniose.

RESULTADOS E DISCUSSÕES



O paciente B.F.G., 77, morador do bairro do Niterói - Itaperuna - RJ, apresentou

lesão cutânea única ulcerada, de fundo hiperemiado e granulomatoso, com bordas

regulares,elevadas, com padrão emoldurado de evolução progressiva e indolor em

região proximal de membro inferior esquerdo. Relata início há 5 meses e com a

concomitância de um animal de sua rua com lesões semelhantes a dele. Conforme a

análise clínica da lesão e a história social do paciente, foi solicitado a biopsia

intralesional para confirmar a hipótese diagnóstica de leishmaniose tegumentar

americana e dar continuidade ao caso clínico.

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é causada por protozoários

intracelulares do gênero Leishmania, sendo que a principal espécie, endêmica do estado

do Rio de Janeiro é a Leishmania (V.) braziliensis (6). A transmissão vetorial é

caracterizada por meio da picada do flebotomíneo fêmea, do gênero Lutzomyia,

conhecidos como mosquito palha. Sendo que os hospedeiros e possíveis reservatórios

naturais da Leishmania são roedores, marsupiais e canídeos (6). O município de

Itaperuna, bem como outros municípios da região noroeste fluminense, são áreas

remanescentes de Mata Atlântica, na qual vem ocorrendo um processo progressivo de

ocupação humana, associado ao desmatamento dessas áreas silvestres, causando

modificação no perfil epidemiológico da leishmaniose, deixando esta de ser apenas

silvestre e passando a ocorrer em ambientes peridomiciliares e domiciliar, graças à

adaptação do vetor flebotomíneo (5).

As formas clínicas da leishmaniose tegumentar americana podem ser: cutânea

(LC) e a leishmaniose mucosa (LM). A Leishmaniose cutânea se apresenta por meio de

pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso e bordas infiltradas em

moldura, podendo apresentar apenas uma ou múltiplas lesões, que podem ser: de forma

localizadas - lesões ulcerosas únicas ou múltipla (até vinte lesões); de forma

disseminada - várias lesões papulares e de aspecto acneiforme que atingem diversas

porções corporais; de forma difusa - forma clínica mais rara com a formação de placas e

várias nodulações não ulceradas que abrangem grandes superfícies cutâneas. A

Leishmaniose mucosa pode ocorrer em decorrência à LC ou não, se caracterizando por

infiltração, ulceração e principalmente, danos teciduais da cavidade nasal, faringe ou

laringe (7).



O diagnóstico de LTA abrange aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais

(pesquisa parasitológica, diagnóstico imunológico e molecular). Frequentemente, a

associação de alguns desses elementos é necessária para se chegar ao diagnóstico final

(3). Posto isso, mesmo após a identificação clínica, o ideal é que a confirmação

diagnóstica seja acompanhada de exames laboratoriais, com o propósito de obter

melhores resultados e consequentemente a exclusão de diagnósticos diferenciais. O

diagnóstico laboratorial fundamenta-se em três grandes grupos de exames, sendo eles:

parasitológico, imunológico e molecular. Sabe-se que quando existe a presença do

parasita, ocorre a confirmação da LTA, que pode realizar-se através de diferentes

técnicas parasitológicas de investigação direta ou indireta. Visto isso, o paciente

retornou ao ambulatório com resultado histopatológico evidenciando infiltrado agudo e

crônico, com presença de numerosas células gigantocitárias, que associado aos dados

clínicos do paciente, propicia o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana.

A primeira escolha de tratamento da LTA, causada pela Leishmania braziliensis,

é com Antimoniato de meglumina EV ou IM, para pacientes de todas as regiões

brasileiras, exceto aqueles com comorbidade renal, hepática ou cardíaca, gestantes e

com idade maior ou igual a 50 anos; ou Anfotericina B lipossomal, para pacientes com

idade a partir de 50 anos; com insuficiência renal, cardíaca ou hepática de qualquer

idade; transplantados renais, cardíacos ou hepáticos; gestantes de qualquer idade. Para

úlceras de até 3 cm de diâmetro, pode ser feito a medicação Antimoniato de meglumina

intralesional. A segunda, é com Desoxicolato de anfotericina B, ou Isetionato de

pentamidina, exceto em gestantes e lactantes (3). O paciente receberá o tratamento no

serviço de referência da região que tem previsão de iniciar o tratamento no dia 18 de

abril de 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LTA é uma doença dermatológica caracterizada pela presença de úlceras com

bordas altas e fundo granuloso e indolores, necessitando de diagnóstico e tratamento

especializado. Dessa forma, é necessário que a população tenha o conhecimento sobre a

Leishmaniose Tegumentar Americana, para auxiliar no controle do vetor e diagnóstico

precoce para que o tratamento seja mais eficaz. Além disso, os profissionais da saúde

devem se atentar aos casos, a fim de realizar a notificação obrigatória dos casos, para

obter dados epidemiológicos mais concretos e ações em saúde direcionadas.
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