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Introdução

Resultados

A Leishmaniose é considerada uma das doenças mais
negligenciadas do mundo e afeta predominantemente países mais
pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil. É causada por
espécies do protozoário Leishmania e pode ser classificada em
visceral, mucocutânea ou cutânea, sendo esta a mais comum.
As lesões provenientes da LC, em geral, são ulceradas,
indolores, presentes em locais expostos da pele, como nariz,
braços e pernas, com bordas delimitadas e elevadas e base
eritematosa. Ao evoluir para cura espontânea, a lesão tende a
formar cicatrizes atróficas, deprimidas, hipo ou hiperpigmentadas.

A amostra final desta revisão foi constituída por dezesseis
artigos científicos que versavam sobre perspectivas de tratamento
tópico de feridas em pacientes com Leishmaniose cutânea, com
publicação nos anos de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017. Os estudos foram publicados em periódicos internacionais e
o número de autores por estudo variou de um a dezenove,
totalizando 118 autores.
Os estudos selecionados destacaram diversos efeitos
colaterais relacionados aos tratamentos utilizados, com
predomínio de desconfortos locais e de menor impacto com o uso
de terapias tópicas em comparação àquelas sistêmicas .

Objetivos
Analisar as evidências científicas nacionais e internacionais
relacionadas ao tratamento tópico de feridas em pacientes com
Leishmaniose cutânea (LC).

Figura 3 – Descrição dos efeitos adversos conforme tratamento
utilizado na amostra selecionada. Curitiba, Paraná, 2020.

Casuístiva e Métodos
Revisão integrativa da literatura, com coleta dos dados por
meio dos descritores: Leishmaniose e Leishmaniose cutânea,
entrecruzados com o descritor Ferida. Foram incluídos todos os
artigos relacionados ao tema Leishmaniose cutânea, publicados de
2010 a 2020, em inglês, português ou espanhol, disponíveis
gratuitamente e na íntegra.
Foram excluídos aqueles não
relacionados ao tratamento tópico de feridas, não realizados com
seres humanos e que se apresentavam em mais de uma base
(duplicada).
Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para a
revisão integrativa. Curitiba, Paraná, 2020.

Legenda: SSG: estibogluconato de sódio; EV: endovenoso; AFT: após
fim do tratamento; AM: antimoniato de meglumina; NR: não relatado

Conclusão
Evidenciou-se o reduzido número de publicações,
especialmente nacionais, relacionadas ao tema. Houve predomínio
de estudos desenvolvidos em países do Oriente Médio e com uso
de terapias físicas, como o laser, e naturais, como extratos de
plantas.
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