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INTRODUÇÃO: A hanseníase e a leishmaniose são doenças crônicas, 

infecto-parasitárias, granulomatosas e que podem apresentar aspectos 

clínicos semelhantes. 

 

OBJETIVOS: Relatar o caso de rara coinfecção hanseníase-

leishmaniose. 

 

DELINEAMENTO E MÉTODOS: Relato de caso. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO: G.S.C., sexo feminino, 27 anos, parda, 

doméstica, natural e procedente de Santana do Araguaia-PA, comparece 

à Estratégia Saúde da Família em janeiro de 2013 com diagnóstico de 

hanseníase dimorfa. Foi submetida a tratamento com poliquimioterapia 

multibacilar por 12 meses, recebendo alta por cura e sem apresentar 

qualquer grau de incapacidade. Após 6 meses do fim do tratamento 

retornou à unidade, quando foi diagnosticada com reação hansênica tipo 

2. De imediato foi iniciado o tratamento com talidomida 200mg/dia, 

havendo remissão completa dos sintomas. Foi solicitada baciloscopia que 

revelou índice bacilar (IB)=1,5. Depois de 4 meses do último episódio, 

manifestou nova reação tipo 2, sendo instituída a mesma terapêutica, 

com evolução satisfatória.  
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Em janeiro de 2015 retornou ao ambulatório com pápulas disseminadas 

pelo corpo e que evoluíram para úlceras com fundo granuloso e de 

bordas infiltradas, acompanhadas de lesões nodulares. Foi submetida à 

nova baciloscopia, com IB=1,25. Como as lesões não apresentavam 

aspecto típico de eritema nodoso hansênico, foi aventada a hipótese 

diagnóstica de leishmaniose tegumentar. Foi solicitada pesquisa de 

amastigotas de Leishmania spp. em esfregaço, com resultado positivo. 

Para complementação diagnóstica foi realizado o exame histopatológico 

das lesões, que confirmou o diagnóstico de leishmaniose e sinalizou para 

o quadro clínico de coinfecção. Sendo assim, foi iniciado o tratamento 

com antimonial pentavalente na dose de 15mg de Sb+5/kg/dia, por 30 

dias. Após 3 esquemas de 30 dias cada, houve remissão completa das 

úlceras e lesões nodulares. Em agosto de 2015 compareceu ao 

ambulatório para seguimento clínico, sendo constatada a resolução 

completa do mal de Hansen e da leishmaniose.  

Figuras 1, 2 e 3: Múltiplas lesões ulceradas com bordos bem delimitados em 

membro inferior direito, vista anterior. 

Figuras 4 e 5: Lesão 

ulcerada em membro 

inferior esquerdo, em 

processo de cicatrização, 

vista posterior.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS: A coinfecção hanseníase-leishmaniose é 

uma condição clínica rara e subdiagnosticada. Ambas as doenças podem 

apresentar aspectos clínicos semelhantes, a depender do estado 

imunológico do hospedeiro, pólo anérgico ou hiperérgico. Inusitadamente, 

a paciente cursou com a forma anérgica da hanseníase e hiperérgica da 

leishmaniose. Devido ao alto grau incapacitante e as graves 

repercussões psicossociais ocasionadas ao enfermo, atenta-se à 

necessidade em firmar o diagnóstico e tratar precocemente a coinfecção. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
1. Walker SL, Lockwood DN. The clinical and immunological features of leprosy. Br 

Med Bull 77-78:103-21; 2006. 

 

2. Gontijo B, Carvalho MLR. Leishmaniose Tegumentar Americana. Rev Soc Bras 

Med Trop 36(1):71-80; 2003. 

 

3. Barnetson RSC, Bryceson ADM. Cutaneous leishmaniasis and leprosy. Trans R 

Soc Trop Med Hyg 72(2):160-3; 1978. 

 

4. Torrealba J, et al. Concomitant cutaneous leishmaniasis and leprosy in 

Venezuela. Rev Soc Bras Med Trop 89(1):69; 1995. 

 

5. Goulart IM, et al. Concurrent leprosy and leishmaniasis with mucosal 

involvement. Lepr Rev 73:283–4; 2002. 

 

6. Matos DS, et al. Differential interferongamma production characterizes the 

cytokine responses to Leishmania and Mycobacterium leprae antigens in 

concomitant mucocutaneous leishmaniasis and lepromatous leprosy. Clin Infect 

Dis 40:e5-12; 2005. 


