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A Leishmaniose Visceral (LV) está distribuída em áreas tropicais e subtropicais, 
sendo considerada uma das seis endemias prioritárias que acometem a 
população mundial. O Brasil concentra o maior número dos casos da América 
Latina, atingindo, principalmente a região nordeste. Um dos principais fatores de 
risco que contribuem para o aumento da incidência da LV é a expansão da 
epidemia de HIV/AIDS, o que torna a doença oportunista. O objetivo do estudo foi 
conhecer e descrever as características epidemiológicas da coinfecção 
Leishmaniose Visceral e HIV/AIDS no Rio Grande do Norte. A pesquisa 
compreendeu uma abordagem descritiva realizada a partir do banco de dados do 
Sistema de Informação em Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde. Foram 
avaliados os casos de Leishmaniose Visceral e de sua coinfecção com HIV/AIDS 
no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2013. As variáveis 
estudadas foram: prevalência, letalidade, sexo, faixa etária, escolaridade e 
evolução. Os resultados revelaram que foram notificados 646 casos de LV, dos 
quais 68 eram coinfecções com HIV/AIDS, correspondendo a uma prevalência de 
10,5%. Este resultado foi superior ao percentual nacional para igual período 
(6,1%). No entanto, convém mencionar que em 28,8% das notificações para LV o 
item “coinfecção” foi considerado ignorado. Foram registrados 11 óbitos dentre os 
coinfectados, o que representou uma letalidade de 16,2%, superior a letalidade de 
todos os casos de LV no mesmo período (7,1%). Dentre os coinfectados, foram 
mais acometidos os pacientes do sexo masculino (82,4%), a faixa etária de 20 a 

59 anos (80,9%) e de pouca escolaridade, com até o ensino fundamental (45,6%). 
Percebeu-se também um elevado percentual de ignorados (38,2%) no item 
“escolaridade”. Os resultados revelaram que a LV é uma importante zoonose 
oportunista em pacientes com HIV/AIDS no Rio Grande do Norte, requerendo 
estratégias compatíveis de vigilância e controle. 
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