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INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) costuma se apresentar, 
clinicamente, por quadro insidioso caracterizado por febre, 
hepatoesplenomegalia e sintomas constitucionais. Tosse e diarreia são 
verificados em proporção variável de casos, enquanto edema, icterícia, 
hemorragias, dispneia e infecções bacterianas se correlacionam com risco para 
óbito. Nos pacientes infectados por HIV, apresentações atípicas são 
eventualmente encontradas, potencialmente levando a atrasos no diagnóstico 
e na instituição da terapia. OBJETIVOS: Comparar a apresentação clínica de 
pacientes com coinfecção LV-HIV, com a de indivíduos monoinfectados com 
LV. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi feita coleta de dados obtidos pela revisão 
de prontuários de adultos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que tiveram 
LV e foram atendidos no Hospital de São José de Doenças Infecciosasentre 
julho de 2010 e dezembro de 2013. A coinfecção por HIV dividiu-os em dois 
grupos [LV (n=365) e LV-HIV (n=81)]. Os dados foram descritos como 
frequência e mediana, e comparados por qui-quadrado ou exato de Fisher, 
quando apropriado, por meio do programa Stata. RESULTADOS: Sintomas da 
LV clássicaforam frequentemente verificados no grupoLV-HIV, porém febre, 
anorexia e adinamia foram menos frequentes em comparação com o grupo LV, 
a exemplo de icterícia e edema. Diarreia, por putro lado, foi mais comum nos 
imunodeprimidos. A presença da tríade clássica (febre + sintomas 
constitucionais + esplenomegalia) foi significativamente menos frequente no 
grupo LV-HIV (p < 0,05 para todas as comparações). DISCUSSÃO: Os 
resultados demonstram que a apresentação clínica da LV em pacientes 
infectados por HIV pode ser significativamente diferente em relação à LV 
clássica, embora os sintomas típicos continuem a predominar. Profissionais 
que atendem estes pacientes devem ficar atentos a não descartar LV, ainda 
que o paciente com HIV não apresente os sintomas típicos da doença. 
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