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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE 
TEGUMENTAR RESUMO Introdução: As leishmanioses constituem importante problema de 
saúde pública mundial, com prevalência global de 12 milhões de casos. No tratamento da 
Leishmaniose Tegumentar (LT), utiliza-se a N-metil-glucamina, fármaco mais utilizado devido 
sua maior atividade e menor toxicidade. Entretanto, demostrou-se potencial de nefrotoxicidade 
com seu uso e risco para lesão renal aguda (LRA). O objetivo do estudo foi verificar se há 
alteração da função renal, durante o tratamento da LT. Métodos: Estudo transversal, com a 
coleta de dados de 31 pacientes internados para tratamento de LT. Coletaram-se dados 
clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. O tratamento foi realizado com Glucantime® em dose 
preconizada. A lesão renal aguda foi estratificada por meio da Acute Kidney Injury Network 
(AKIN). Considerou-se significativo p<0,05. Resultados: A amostra é composta por 31 
pacientes, com média etária de 46,2 anos, predomínio masculino (n=19, 61,3%), raça branca 
(n=19, 61,3%), residentes em área urbana (n=23, 74,2%) e com ensino fundamental completo 
(n=9, 29%). Quatro pacientes apresentaram coinfecção com o HIV. Predominância da LT 
cutânea, (n=19, 61,3%), e todos os casos tiveram confirmação laboratorial. O tempo médio de 
tratamento foi de 30 dias, com recidiva da lesão em apenas um caso. Houve cura da LT em 
96,8%. Observou-se alteração da função renal em 61,3% (n= 19) dos pacientes, de acordo 
com a escala de AKIN, sendo: 12 pacientes no estágio 1 (63,2%), 5 no estágio 2 (26,3%) e 2 
no estágio 3 (10,5%). Dois pacientes já apresentavam alteração da função renal prévia, 
agravando-se com o tratamento medicamentoso específico para LT. As taxas de creatinina e 
de ureia elevaram-se significativamente (p<0,05) durante o tratamento com Glucantime®, 
transaminase glutâmico oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico pirúvica (TGP) também 
se elevaram ao final do tratamento. Já as taxas de hemoglobina, hematócrito, potássio e 
proteína C reativa diminuíram significativamente (p<0,05) ao final do tratamento. Foi necessária 
a interrupção temporária da medicação devido a nefrite intersticial aguda em um paciente, e em 
cinco pacientes devido a alteração da função renal, mas todos evoluíram com recuperação da 
função renal. Um paciente necessitou de diálise, mas com recuperou a função do rim após 
tratamento dialítico e finalização do tratamento medicamentoso. Todos os pacientes mostraram 
recuperação da função renal após o término do tratamento. Não se observaram outras 
complicações clínicas durante o tratamento para LT que pudessem interferir na função renal de 
forma evolutiva. Conclusão: Pacientes tratados para LT apresentaram alteração da função 
renal por provável nefrotoxicidade, necessitando de controle laboratorial da função renal 
durante o tratamento, com o intuito de diagnosticar e tratar a lesão renal aguda. Palavras 
chave: Leishmaniose. Glucantime®. Nefrotoxicidade.  


