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Introdução – Leishmaniose visceral (LV) é comum em países pouco 

desenvolvidos e apresenta-se clinicamente como hepatoesplenomegalia febril 

prolongada. Objetivos – Relatar caso de paciente com diagnóstico LV sem 

hepatoesplenomegalia. Material e Métodos – Foi realizada consulta ao 

prontuário médico, exames laboratoriais e revisão de literatura. Resultados – 

Paciente do sexo feminino, 59 anos, agricultora. Há três meses da admissão, 

relatava febre, astenia, palidez e hiporexia. Evoluiu há três dias com dor lombar, 

hematúria e gengivorragia. Referia presença de cães vadios no peridomicílio. Ao 

exame físico, apresentava-se febril, hipocorada 3+/4+, desidratada. Abdômen 

sem visceromegalias. Exames laboratoriais mostravam pancitopenia. 

Ultrassonografia e tomografia computadorizada de abdome não evidenciaram 

alterações, incluindo visceromegalias. Dois testes rápidos para LV (Kalazar 

Detect™ Rapid Test®) foram negativos. O diagnóstico de LV foi confirmado por 

mielograma e ELISA anti rK-39. Foi instituído tratamento com Anfotericina B 

lipossomal, com melhora clínica e laboratorial progressiva. Discussão – 

Esplenomegalia, febre e perda de peso constituem os sinais e sintomas descritos 

pela Organização Mundial de Saúde como típicos de LV, devendo esse 

diagnóstico ser investigado em pacientes com essas características e história 

epidemiológica compatível. Cerca de 98% dos pacientes sem imunossupressão 

conhecida com diagnóstico de LV apresentam esplenomegalia clínica ou 

radiológica. Esse percentual é menor no que se refere a pacientes sabidamente 

imunossuprimidos: 74% em infectados pelo HIV e 75% em transplantados. A 

paciente em questão não tinha história de imunossupressão diagnosticada, mas 

não apresentava esplenomegalia, o que pode sugerir possibilidade de 

imunodeficiência ainda não diagnosticada. A ausência de esplenomegalia não 

exclui o diagnóstico de LV em paciente com doença febril prolongada e história 

epidemiológica compatível. 
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