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A Leishmaniose Visceral (LV), é uma zoonose causada pelo protozoário do gênero 
Leishmania, as principais manifestações clínicas são febre prolongada, palidez, 
esplenomegalia e hepatomegalia. O objetivo do estudo foi avaliar clinicamente os 
pacientes admitidos no Hospital Escola Dr. Helvio Auto diagnosticados com LV e 
tratados. Trata-se de um estudo observacional descritivo transversal, iniciado após 
aprovação do Comitê de Ética (CAAE: 43602315.1.0000.5013 em 05/05/2015). 
Foram admitidos no estudo 33 pacientes. As manifestações clínicas encontradas 
na admissão foram febre (96,9%), anorexia (33,3%), aumento abdominal (30,3%) 
e palidez (21,2%). Ao analisar-se o tempo de doença correlacionada com o tempo 
de queixa febril, 04 (12,12%) pacientes tinham febre entre 6 a 12 meses antes da 
admissão, 14 (42,42%) pacientes tinham febre há mais de 1 mês e menos de 6 
meses, 14 (42,42%) pacientes tinham febre há menos de 30 dias e apenas 01 
(3,03%) paciente não tinha queixa febril. O tratamento foi iniciado com N-metil 
Glucamina em 21 pacientes (63,3%); destes, 16 apresentaram boa evolução clínica 
e 5 desenvolveram efeitos adversos (arritmia, dor abdominal, anorexia e elevação 
de enzimas hepáticas) no decorrer do tratamento; essa medicação foi suspensa e 
introduzida Desoxicolato de Anfotericina B. Os pacientes que foram tratados com 
anfotericina B quer desoxicolato (07) ou lipossomal (04) não apresentaram qualquer 
efeito adverso. Após o início do tratamento, sete (21,2%) pacientes não 
apresentaram mais febre e os demais tiveram a temperatura corporal normalizada 
entre um e nove dias. Dos pacientes admitidos no estudo 3 (9,09%) tinham 
coinfecção leishmaniose visceral HIV/AIDS, tendo um falecido no segundo dia de 
tratamento. Apesar de Alagoas ser uma região endêmica para LV, a doença não é 
reconhecida pelos clínicos, postergando o diagnóstico por quase um ano, 
influenciando o desfecho não favorável para esses pacientes. 
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Apoio: Não há. 


