
OBJETIVOS 

Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes co infetados, bem
como os motivos de uma maior taxa de letalidade nesse grupo

A Leishmaniose é uma doença infeciosa presente em 75 países. O
Brasil está entre os seis países que representam mais de 90% dos
casos no mundo. A coinfecção por HIV é um dos fatores de risco
de morte por Leishmaniose. As recentes alterações dos padrões
de distribuição da AIDS e da LV, como o deslocamento da infeção
pelo HIV para áreas rurais e a urbanização da LV associada ao
aumento de casos de LV na faixa etária de 20 a 49 anos, são
fatores associados com um risco aumentado da população
apresentar ambas as infeções.
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METODOLOGIA 

Foi feito uma pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual de
Saúde, com os descritores “Leishmaniose”e“HIV” Foram incluídos
artigos completos e disponíveis, publicados nos últimos cinco
anos, nos idiomas inglês e português.

Foram encontrados 14 artigos dos quais 6 atenderam aos critérios de inclusão.
Os artigos reportaram que a coinfecção Leishmaniose/HIV tem maior prevalência
em adultos, do sexo masculino, negros, residentes de área urbana e com baixo
nível de escolaridade. Nos indivíduos com coinfecção foram registrados
sangramento e infeções bacterianas além das manifestações clínicas clássicas. As
causas de morte por coinfecção estão principalmente relacionados com infeções
oportunistas e complicações terapêuticas, sendo a taxa de letalidade três vezes
maior que os não co infetados. A maior ocorrência e letalidade da LV entre os
indivíduos com baixa escolaridade evidenciam a vulnerabilidade
socioeconômica, mostrando que a falta de escolaridade pode influenciar o
conhecimento em saúde e as práticas voltadas à prevenção.

É necessário implementar políticas eficientes que permitam a deteção precoce 
e o tratamento da infeção pelo HIV, antes do desenvolvimento da LV, para 
evitar casos sintomáticos de coinfecção. Uma vez que a coinfecção sintomática 
por LV / HIV esteja presente, seria essencial manter centros de referência com 
alta capacidade clínica e tecnológica para oferecer cuidados adequados, 
incluindo medicamentos eficazes e menos tóxicos, e acompanhamento para 
alcançar uma menor taxa de letalidade.
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