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Os métodos diagnósticos para leishmaniose visceral (LV) são bem conhecidos 
em pacientes imunocompetentes, porém pouco estudados em pacientes com 
AIDS. Com o objetivo de comparar métodos diagnósticos da LV em pacientes 
com e sem HIV/AIDS foram estudados 127 pacientes adultos com diagnóstico 
de LV atendidos consecutivamente em um serviço de doenças infecciosas em 
região endêmica para LV, Centro-Oeste do Brasil. Quarenta e oito (37,8%) 
tinham HIV/AIDS. No grupo controle saudável foram utilizados 430 amostras de 
sangue de indivíduos doadores de sangue. Quatro métodos diagnósticos foram 
avaliados: parasitológico direto (PD), imunofluorescência indireta (IFI), 
imunocromatográfico ou teste rápido (TR) e reação em cadeia da polimerase 
(PCR). Nem todos os participantes foram submetidos aos quatro testes. No 
grupo controle não foi realizado parasitológico direto. A sensibilidade do exame 
PD nos doentes com HIV/AIDS foi mais elevada do que nos imunocompetentes 
(91,3% vs 67,6%; p=0,002), enquanto a do TR foi mais baixa nesse grupo 
(47,2% vs 94,7%; p<0,0001). O exame de PCR em sangue periférico 
apresentou boa sensibilidade em ambos os grupos (97,8% vs 97,3% p=0,681). 
O exame PD apresentou sensibilidade semelhante à da PCR no grupo com 
HIV/AIDS. A comparação dos métodos em cada grupo revelou que no grupo 
com HIV/AIDS a sensibilidade do TR foi muito inferior a do parasitológico (91,3 
vs 47,2; p= 0,006; k=-0,29) e semelhante ao PCR (91,3 vs 97,8; p=0,37; 
k=0,39). Observou-se também que no grupo de imunocompetentes o TR e a 
PCR apresentaram sensibilidade semelhantes (94,7% vs 97,3%; p=1,00; k=-
0,04). Em pacientes adultos sem imunodepressão, o TR é um bom método 
diagnóstico de LV, no entanto, para pacientes com HIV/AIDS o PD em aspirado 
de medula óssea, embora seja um procedimento invasivo e doloroso, continua 
sendo indispensável, enquanto os exames de biologia molecular não estiverem 
disponíveis na rotina diagnóstica para estes doentes, diante da emergência 
desta doença no Brasil. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral; Coinfecção; Diagnóstico. 

Apoio: FUNDECT- Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul. 




