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A coinfecção LV e HIV é uma associação de doenças emergentes e graves em várias 
regiões do mundo. Aumento expressivo no número de casos tem sido observado, devido 
à superposição geográfica das duas infecções, como consequência da urbanização da 
leishmaniose e da ruralização da infecção pelo HIV. Foram selecionados todos os casos 
confirmados de Leishmaniose Visceral notificados no Hospital de Doenças Tropicais de 
Araguaína (HDT) por meio do caderno de notificação presente no setor denominado 
Núcleo de Vigilância Epidemiológico. Após a seleção dos casos, foram localizados os 
respectivos prontuários de onde as informações foram coletadas. Os dados foram 
tabulados no Excel e analisados no programa Epi info. Foi aplicado o teste de qui 
quadrado e o teste exato de Fischer para a comparação dos dados. No período de 2009 
a 2014 foram notificados no HDT um total de 473 casos de LV, destes, 447 
apresentavam apenas LV (93,9%) e 26 (5,5%) eram coinfectados pelo HIV. Houve maior 
frequência no sexo masculino com 60,2% de casos de LV e, 80,77% de LV/HIV. A maior 
proporção de casos de LV foi observada em crianças de 0 a 10 anos com 52,57% e em 
adultos de 18 a 50 anos com 31,32%.  Nos casos de LV/HIV a categoria com maior 
frequência foi de 18 a 50 anos com 88,46% dos casos. Dos sintomas, a febre e a 
esplenomegalia foram os mais frequentes, com respectivamente 97,76% e 68,7% dos 
indivíduos com LV e, nos casos de LV/HIV, 92,31% e 61,5%. Para o grupo com HIV foi 
identificada associação significativa na proporção de casos com fraqueza (p= 0.032) e 
emagrecimento (p= 0.024) e, para o grupo com LV verificamos associação dos casos 
com palidez (43,2%; p= 0.001). A LV é a forma clínica da Leishmaniose mais associada 
ao HIV sendo frequente na idade média de 38 anos e no sexo masculino. O quadro 
clínico dos pacientes coinfectados com LV/HIV pode vir sem febre, mas com um quadro 
consuptivo e esplenomegalia. 
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