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No Brasil, o exame parasitológico para diagnóstico de leishmaniose visceral (LV) 
é feito frequentemente em aspirado de medula óssea (MO) para realização de 
teste direto e cultura. O exame direto é vantajoso por fornecer um resultado 
imediato, mas, é um método invasivo e dispendioso. Sua sensibilidade é descrita 
entre 60-70%. A mielocultura é indicada para melhorar a sensibilidade e 
segurança do diagnóstico, podendo elevar para 96% de sensibilidade. Porém, a 
multiplicação do parasito pode levar até semanas, retardando o diagnóstico. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do exame direto e da mielocultura 
no diagnóstico da LV. A pesquisa foi realizada no período de janeiro a junho de 
2016 no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, Piauí. Foram 
incluídos 134 pacientes com suspeita clínica de LV e que tinham sido realizados 
aspirado de MO. Três esfregaços de MO de cada paciente foram corados e 
analisados na microscopia, 200 campos por aproximadamente 30 minutos. O 
aspirado de MO foi cultivado em meio NNN a 26ºC. Foram realizadas 3 leituras 
com intervalo de 7 dias para identificar as formas promastigotas de Leishmania 
sp. Foram encontrados 55 [41% (intervalo de confiança IC 95% 33;50)] pacientes 
com amastigotas no esfregaço. Na cultura, em 61 [45% (IC 95% 37;54)] pacientes 
foi possível demonstrar as formas promastigotas. 72 pacientes foram negativos 
em ambos os métodos, um paciente foi positivo apenas no exame direto. Sete 
pacientes foram positivos na cultura e negativos no exame direto, e 54 foram 
positivos em ambos os métodos. Teste exato de Fisher revelou uma associação 
significativa com p<0.01 e o teste Kappa mostrou uma concordância de 94,03%, 
com kappa 0.87 e p<0.01. O exame direto realizado de acordo com protocolo 
descrito elevou a sensibilidade do teste em relação a cultura para 91%. O tempo 
de observação da lamina é fundamental para alcançar melhor sensibilidade. 
Sugere-se, caso haja suspeita de infecção por LV, que os dois métodos sejam 
realizados simultaneamente para facilitar o diagnóstico e conduzir a terapêutica. 
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