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A Leishmania braziliensis é o agente causador de leishmaniose 
cutânea (LC), leishmaniose mucosa (LM) e leishmaniose disseminada 
(LD). Como os parasitas são escassos no tecido e há uma resposta 
inflamatória exuberante, a patologia relacionada à infecção por L. 
braziliensis tem sido associada, principalmente, à resposta 
inflamatória do hospedeiro. Pouco se sabe sobre o papel da carga 
parasitária nas manifestações clínicas e a resposta terapêutica da 
doença. No atual estudo, nos avaliamos como a carga parasitária 
influencia a resposta ao tratamento na leishmaniose cutânea. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A CARGA DE PARASITÁRIA E FALHA TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

 

OBJETIVO 

Investigar a influência da carga parasitária na expressão da doença 
de pacientes com leishmaniose tegumentar americana (LTA) em 
resposta ao tratamento.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Em adição à resposta inflamatória exacerbada, a carga parasitária participa da 
patogênese da infecção por L. braziliensis, e é um fator de risco para falha no 
tratamento da leishmaniose cutânea com o antimonial pentavalente. 
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