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A associação das infecções causadas pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) e pelo protozoário Leishmania spp. caracteriza a coinfecção Leishmania-
HIV/aids, considerada uma infecção oportunista grave de alta gravidade em cerca 
de 35 países com fator de risco para recidiva sendo potencialmente fatal caso não 
diagnosticada e tratada de forma rápida e eficiente devido a imunossupressão 
causada por ambas as doenças. O diagnóstico preliminar é baseado nos 
sintomas e sinais da LV, onde nos coinfectados LV/HIV-aids, as principais 
alterações hematológicas consistem em anemia, leucopenia e trombocitopenia, 
ocorrendo na maioria dos casos como pancitopenia. O Ministério da Saúde 
recomenda a realização dos testes sorológicos em associação a testes 
moleculares, pesquisa direta, clínica e epidemiológica para a definição de 
coinfecção. Testes sorológicos como o teste de aglutinação direta (DAT), 
apresenta um melhor desempenho diagnóstico no Brasil com uma sensibilidade 
na coinfecção é estimada entre 81% e 95%, com uma especificidade variando de 
86% a 90%. O objetivo deste trabalho foi descrever e identificar a ocorrência das 
citopenias periféricas nos pacientes coinfectados LV/HIV-aids. O estudo foi 
realizado no estado de Pernambuco, com pacientes provenientes dos três 
principais serviços de referência para HIV pertencentes ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Dos 207 pacientes do estudo, 23 pacientes com idade igual ou 
supeior a 18 anos que apresentaram o DAT positivo (titulação reativa ≥1/6.400), 
entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014. A eritropenia foi a citopenia mais 
presente no estudo, que teve como principal achado clínico o quadro de anemia. 
Na região Metropolitana do Recife, a coinfecção LV/HIV-aids ocorre 
predominantemente no gênero masculino, onde se faz necessário, no caso de 
pacientes vivendo com HIV/aids febris com algum tipo de citopenia, é importante 
investigar LV como diagnostico diferencial. 
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