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Leishmaniose tegumentar americana: estudo de pacientes tratados em área 

endêmica no noroeste do estado do Paraná 

 

RESUMO 

As leishmanioses são doenças parasitárias de pele e mucosas causadas por protozoários do 

gênero Leishmania. Sua epidemiologia envolve obrigatoriamente mamíferos (reservatórios) e 

flebotomíneos (vetores), em ambientes e climas diversos. É considerada pela Organização 

Mundial da Saúde como uma das cinco doenças infecto-parasitárias endêmicas de maior 

relevância e um problema de saúde pública mundial. Além da alta incidência e ampla 

distribuição, sua importância reside também no fato de que se não tratada adequadamente, 

pode determinar lesões destrutivas, desfigurantes e incapacitantes. O diagnóstico e o 

tratamento da zoonose são relativamente simples, e estão acessíveis na maior parte do País.  

Os objetivos deste trabalho foram apresentar as características epidemiológicas, o 

conhecimento sobre LTA, analisar os fatores associados à ocorrência de reinfecção por 

Leishmania de pessoas com histórico da doença em área endêmica no Noroeste do Estado do 

Paraná e verificar a importância dos testes diagnósticos. Trata-se de um estudo 

epidemiológico descritivo desenvolvido com 217 indivíduos residentes residentes nos 

municípios de Cianorte, Jussara, Doutor Camargo, São Jorge do Ivaí, Paiçandu, Maringá, 

Sarandi, Mandaguaçu, Nova Esperança, Floraí e Colorado. O estudo foi constituído de visitas 

domiciliares para a coleta dos dados de 5 mL de sangue dos que aceitaram participar do 

estudo, para a realização de testes laboratoriais: IFI e ELISA. Foram incluídos no estudo os 

pacientes que tiveram pelo menos um teste laboratorial para o diagnóstico de LTA com 

resultado positivo: (a) pesquisa direta positiva de Leishmania sp por microscopia de material 

obtido de lesão ou, (b) imunofluorescência indireta com título ≥ 40 ou (c) intradermorreação 

de Montenegro com diâmetro ≥ 5 mm após 48 a 72 horas da inoculação intradérmica do 

antígeno. Estes pacientes ainda deveriam ter iniciado o tratamento para LTA. O tratamento foi 

realizado conforme recomendações do Guia de Controle de LTA. Prevaleceu homens, na 

faixa etária dos 21 a 50 anos. Houve predomínio de indivíduos que tiveram algum contato 

com o ambiente rural. A maioria conhecia os sintomas característicos e o modo de 

transmissão da zoonose. O tipo de tratamento, o conhecimento dos sintomas, a forma de 

transmissão e a ocorrência de recidivas não estiveram associados estatisticamente à 

escolaridade. A maioria dos pacientes que residia, trabalhava e que tinha como atividade de 

lazer o ambiente rural tiveram diagnóstico inicial como LTA. O Teste IFI foi mais sensível 



que o ELISA para estes pacientes. O percentual de reinfecção de LTA no período de 10 anos 

do primeiro contágio foi de 25,3% e ela esteve associada ao sexo, a presença de marcas de 

feridas anteriores na pele. O conhecimento sobre os sintomas ou a forma de transmissão não 

impediu um novo contágio. Não houve associação entre reinfecção/recidiva por LTA e 

características do domicílio e peridomicílio.  

 


