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A droga de escolha para tratamento de Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil é o 
Glucantime. São relatadas alterações eletrocardiográficas durante o uso da 
medicação que predispõem a formação de tromboembolismos. Um ataque 
isquêmico transitório (AIT) tem duração média de 10 a 20 minutos e seus 
sintomas se resolvem nas próximas vinte e quatro horas. Trata-se de um estudo 
descritivo tipo relato de caso aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 
43602315.1.0000.5013 em 05/05/2015).  Paciente do sexo masculino, 65 anos, 
etilista crônico, foi internado no centro de referência de Alagoas para doenças 
infectocontagiosas com história de dor abdominal, perda de peso e constipação 
há cinco dias. Ao exame estava em regular estado geral, eupneico, mucosas 
conjuntivais hipocoradas (3/4), temperatura de 36,5ºC, pressão arterial de 
90x70mmHg e hepatoesplenomegalia. A punção medular evidenciou no 
esfregaço amastigostas de Leishmania sp. Iniciado tratamento com Glucantime. 
No vigésimo sexto dia de tratamento apresentou mal-estar três horas após o uso 
de Glucantime, estando dispneico, afásico, hipocorado, hiporreativo, instalado por 
cateter nasal. Ao exame físico, presença de roncos difusos, ausculta cardíaca 
dificultada devido respiração ruidosa, pressão arterial de 140x80mmHg, 
diminuição de força em dimidio esquerdo, hiporreflexia plantar esquerda. Na 
mesma noite, pequena melhora do quadro clínico, paciente reativo e 
deambulando com auxílio. No dia seguinte, possuía ausência de pulso central, 
midríase paralítica, silêncio auscultatório, sinais de má perfusão. Iniciada 
manobras de ressuscitação para parada cardiorrespiratória, óbito constatado dez 
minutos depois. Idosos são susceptíveis a AIT. Pela resolução dos sintomas vinte 
e quatro horas após o quadro, trata-se de AIT em paciente após tratamento para 
Calazar com o uso de Glucantime. A idade avançada é fator de risco para eventos 
vasculares isquêmicos. Não foram realizados exames de imagem para avaliar 
outros diagnósticos diferenciais.  
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Apoio: Não há. 


