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RESUMO

Objetivo: Estimar a Prevalência da ocorrência da infecção por Leishmania sp. em indivíduos convivendo com 
HIV/AIDS atendidos pelo programa municipal de DST/aids no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de 
Imperatriz-MA. Método: Foi realizado um estudo descritivo transversal, a população de estudo foi constituída por 
199 indivíduos. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário para a obtenção de dados demográficos, 
socioeconômicos e epidemiológicos, bem como foi realizado exame de coleta de material biológico (sangue) de todos 
os pacientes para detecção da infecção por Leishmania sp., por meio de exames laboratoriais (contagem de CD4 e 
CD8) e pesquisa da PCR. Resultados:Entre os pacientes observou-se similaridade entre a frequência dos gêneros, 
49,2% masculino e 50,8% feminino, com média de idade de 40 anos. Foi observado que 61,8% possuem baixo nível 
de instrução e 69,3% possuem renda mensal de até um salário mínimo. 2,01% (4/199) dos pacientes analisados 
apresentaram co-infecçãoLeishmania/HIV. Sendo, destes, 3 que apresentaram infecção mista por Leishmania (V.) sp 
e Leishmania (L.) amazonensis, causadores de LTA e um paciente infectado por Leishmania (L.) chagasi, causador 
de LV. Conclusões:Este estudo permitiu conhecer a magnitude da prevalência da co-infecçãoLeishmania/HIV. 
Assim, sugerimos que o teste anti-Leishmaniaseja realizado em todos os indivíduos com HIV/Aids, e que sejam 
incrementadas políticas públicas voltadas para essa problemática.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida foi 

descrita pela primeira vez em 19814 e tem sido desde 
então um sério problema no contexto da saúde pública 
em todo o mundo5. 

Segundo as estatísticas fornecidas pelo Programa 
Estadual e Municipal, o número de casos de AIDS no 
Estado do Maranhão, entre os anos de 1985 a 2011, 
correspondem, aproximadamente, 5.443 casos, sendo em 
Imperatriz 729 (62,4%) casos e cidades circunvizinhas 
440 (37,6%) casos, perfazendo um total de 1.169 casos 
nesta região.

O estudo de Leishmania Visceral (LV) em 
pacientes com o Vírus da Imunodeficiência Humana/
AIDS (HIV) tem grande relevância, visto que, comporta-
se como uma infecção oportunista e demonstra 
substancial modificação no seu quadro clínico-evolutivo 
e nos índices de mortalidade em pacientes infectados 
pelo HIV. A relação entre vírus e protozoários na 
determinação da patogênese da co-infecção parece ser 
secundária à interação molecular dos dois agentes e à 
indução da resposta imune do hospedeiro por cada um 
desses com HIV/AIDS. 
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OBJETIVO 

Investigar a ocorrência da infecção da LVem 
indivíduos convivendo com HIV/AIDS, além de fazer um 
levantamento dos pacientes em acompanhamento junto 
ao CTA na cidade de Imperatriz. Assim como, estimar 
a prevalência de LV em pacientes soropositivos para 
HIV utilizando para o diagnóstico a detecção do DNA 
do parasita pela técnica da PCR;identificar a categoria 
de exposição e a orientação sexual da população em 
estudo;descrever o perfil sócio-demográfico dos pacientes 
co-infectados; e descrever os aspectos socioeconômicos 
e demográficos dos pacientes co-infectados.

MÉTODO

É um estudo transversal analítico descritivo.A 
população constitui-se de indivíduos sorologicamente 
positivo para HIV de todas as idades cadastrados ou 
não com infecção confirmada pelo HIV atendidos 
pelo programa municipal de DST/AIDS no CTA de 
Imperatriz-MA, e que aceitaram participar da pesquisa6.

A pesquisa foi realizada da seguinte maneira, 
os pacientes foram convidados a participar; e os que 
aceitaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Em seguida, foi preenchido um questionário 
por meio de entrevista com os seguintes dados: 
epidemiológicos, demográficos e clínicos.O período de 
estudo foi de Dezembro de 2011 a Fevereiro de 2012.

Após o exame clínico, foi coletado 5 ml de 
sangue, as amostras foram processadas  em laboratório 
para separação das camadas de leucócitos, que foram 
utilizadas para extração de DNA e 2 mL de sangue 
com EDTA para pesquisa de linfócitos TCD4/CD8. 
As camadas de leucócitos foram congeladas a -20°C 
e posteriomente transportadas para o Laboratório de 
Biologia Molecular do Núcleo de Medicina Tropical, em 
Belém-PA.

A coleta de dados foi feita por meio de um 
questionário para a obtenção de dados demográficos, 
socioeconômicos e epidemiológicos, bem como foi 
realizado exame de coleta de material biológico (sangue) 
de todos os pacientes para detecção da infecção por 
Leishmania sp., por meio de exames laboratoriais 
(contagem de CD4 e CD8) e pesquisa da PCR.

Os dados referentes às características 
sóciodemográficas foram tratados utilizando estatística 
descritiva, expressos na forma de frequência relativa. 
Foram utilizados o teste Qui-Quadrado (aderência) 
ou o teste G (aderência), conforme o caso, para 
testar as diferenças relacionadas às características 
sóciodemográficas nos gêneros masculino e feminino. 
Todos os testes foram executados com o auxílio do 
softwareBioEstat 5.07, e resultados com p ≤ 0.05 foram 
considerados significativos.

RESULTADOS

Tabela 1 – Características demográficas dos 199 pacientes vivendo com HIV/AIDS   atendidos pelo programa 
municipal de DST/AIDS no centro de testagem e aconselhamento(CTA) de Imperatriz-MA, Dezembro de 2011 a 
Abril de 2012

SEXO
CARACTERÍSTICA MASCULINO FEMININO

 n % p n % p
IDADE (Ano)

18-40 56 57.1 <0.0001 68 67.3 <0.0001
41-60 37 37.8 32 31.8
> 60 5 5.1 1 0.9

COR
Branca 22 22.4 28 27.8
Parda 53 54.1 <0.0001 46 45.5 <0.0001
Negra 23 23.5 27 26.7

MORADIA
Tijolo 85 86.7 <0.0001 83 82.2 <0.0001

Madeira 7 7.1 9 8.9
Taipa 6 6.2 9 8.9

ZONA
Urbana 78 79.6 <0.0001 81 80.2 <0.0001
Rural 20 20.4 20 19.8

TOTAL 98 100 101 100  

Fonte: Pesquisa 2012.
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Tabela 2 – Características socioeconômicas dos 199 pacientes com HIV/AIDS   atendidos pelo programa municipal 
de DST/AIDS no centro de testagem e aconselhamento(CTA) de Imperatriz-MA, Dezembro de 2011 a Abril de 2012

SEXO
CARACTERÍSTICA MASCULINO FEMININO

 N % p N % p
SITUAÇÃO CONJUGAL

Com Companheiro (a) 37 37,7 35 34.7
Sem Companheiro (b) 61 62,3 0.0202 66 65.3 0.0028

ESCOLARIDADE
Analfabeto 2 2,1 5 5

Fundamental Incompleto 54 55,1 <0.0001 62 61.4 <0.0001
Fundamental Completo 4 4,0 3 3

Ensino Médio Incompleto 20 20,4 10 9.9
Ensino Médio Completo 18 18,4 17 16.8

Superior Incompleto 0 0 3 3
Superior Completo 0 0 1 0.9

OCUPAÇÃO
Desempregado 18 18,4 19 18.8

Doméstica 2 2,0 21 20.7
Dona de Casa 0   0 26 25.7 <0.0001

Estudante 2 2,0 5 5
Aposentado 6 6,1 5 5
Autônomo 5 5,1 0 0
Vendedor 7 7,1 5 5

Prestação de Serviços 57 58,2 <0.0001 15 14.8
RENDA FAMILIAR

≤ 1 Salário 58 59,2 <0.0001 80 79.2 <0.0001
2-3 Salários 32 32,7 20 19.9
3-4 Salários 5 5,1 1 0.9
≥5 Salários 3 3,0 0 0

TOTAL 98 100 101 100  
Fonte: Pesquisa 2012

Tabela 3 – Categorias de exposição e orientação sexual dos 199 pacientes vivendo com HIV/Aids atendidos pelo 
programa municipal de DST/Aids no centro de testagem e aconselhamento(CTA) de Imperatriz-MA, Dezembro de 
2011 a Abril de 2012

 SEXO

CATEGORIAS DE ESPOSIÇÃO E 
ORIENTAÇÃO SEXUAL

MASCULINO FEMININO
N % p N % p

Heterossexual 98 49,24 <0.0001 71 32,66 <0.0001
Homossexual 10 5,02 12 6,03
Bissexual 0 0 8 4,02
TOTAL GERAL 108        91   

Fonte: Pesquisa 2012
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Fonte: Pesquisa 2012
Figura 1– Prevalência da co-infecção por leishmaniasp nos 199 
pacientes  com HIV/AIDS atendidos pelo programa municipal 
de DST/AIDS no centro de testagem e aconselhamento(CTA) 
de Imperatriz-MA, Dezembro de 2011 a Abril de 2012.

Tabela 4 – Contagem de linfócitos CD4 e CD8 dos 04 
pacientes co-infectados por Leishmania/HIV atendidos 
pelo programa municipal de DST/AIDS no centro de 
testagem e aconselhamento(CTA) de Imperatriz-MA, 
Dezembro de 2011 a Abril de 2012

ASPECTOS LABORATORIAS n %
CD4/mm³
>1591 0 0
410 - 1590 1 25
<410 3 75
CD8/mm³
>1141 1 25
190 - 1140 3 75
<190 0 0
CD4/CD8 mm³
0,1-0,5 2 50
0,5-1,0 1 25
>0,1 1 25

Fonte: Pesquisa 2012

DISCUSSÃO

As leishmanioses se estendem no Brasil, por 
extensas áreas das regiões Nordeste (92%), Norte (3%), 
Sudeste (4%) e Centro-Oeste (1%). A forma visceral 
apresenta-se distribuída do Nordeste ao Sudeste. Apesar 
da ampla expansão da doença nos últimos anos, poucos 
casos associados à AIDStêm sido descritos8.

De acordo com o levantamento realizado nos 
arquivos do programa municipal de DST/AIDS no CTA 
de Imperatriz-MA, encontrou-se 700 pacientes vivendo 
com HIV/AIDS cadastrados. Destes, 199 participaram 
do estudo, correspondendo a 28,4%. Atribuiu-se ao baixo 
percentual de participação no estudo tais fatores: não 
comparecimento na unidade no período do estudo; não 
aceitação em participar;casos não definidos como HIV/

AIDS; e mudança de unidades de saúde para continuação 
do tratamento.

A co-infecçãoLeishmania-HIV tem 
gradativamente aumentado na década de 90 com a 
notificação de casos novos. Esse fato está relacionado 
a novos processos que vem acometendo à população 
brasileira como a interiorização do HIV e a urbanização 
das leishmanioses. A maioria dos casos de co-infecção 
ocorre na faixa etária adulta9. 

Quanto ao sexo e a faixa etária, na seguinte 
pesquisa, observou-se que 50,8% eram mulheres e 
49,2% eram homens, correspondendo a uma proporção 
de 1:1, com predominância na faixa etária de 18 a 40 
anos em ambos os sexos (homens: c²=40.673, p<0.0001; 
mulheres: c ²= 66.792, p<0.0001)

A incidência da AIDS aumentou rapidamente entre 
as mulheres e a razão de casos homens/mulheres cada vez 
fica mais próxima. A expansão da AIDS entre as mulheres 
vem sendo observada em quase todos os continentes, e 
estas representam 48% dos casos no mundo. No Brasil, 
a razão entre os sexos mostra claramente esta tendência: 
em 1986, eram 15,1 casos masculinos para um feminino; 
em 1996 eram 2,6 e, em 2004, 1,510.

Na pesquisa, quanto à situação conjugal houve 
predominância sem companheiro, tanto entre os homens 
(c²=5.398, p=0.0202) quanto entre as mulheres (c ²= 
8.911, p=0.0028), bem como maior número de homens e 
mulheres entre os que declararam grau de instrução como 
ensino fundamental incompleto (homens: c²=163.429, 
p<0.0001; mulheres: c ²= 195.426, p<0.0001). Quanto à 
ocupação, predominou a categoria dona de casa entre as 
mulheres (c ²= 59.663, p<0.0001) e prestação de serviços 
entre os homens (c ²= 241.061, p<0.0001) e, em ambos 
os sexos, houve mais indivíduos que relataram possuir 
renda de até 1 salário mínimo (homens: c²=82.49, 
p<0.0001; mulheres: c ²= 168.347, p<0.0001).

A faixa etária predominante entre os pacientes 
convivendo com AIDS foi de 18 aos 40 anos entre ambos 
os sexos, corroborando com outras pesquisas11. Nesse 
contexto, verificou-se que a maior prevalência do HIV 
entre indivíduos em idade adulta, pode estar relacionada 
a um tempo mais prolongado de exposição sexual, assim 
como, a uma maior dificuldade para incorporar e negociar 
com as (os) parceiras (os) práticas sexuais seguras. 

No tocante a situação conjugal, a maioria dos 
participantes de ambos os sexos se declararam sem 
companheiro, resultados semelhantes foram descritos12. 
Uma possível justificativa pode ser à busca de uma prática 
sexual livre, justificado em estudos que apontam o sexo 
transicional (relações sexuais com múltiplos parceiros) 
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como um dos fatores de risco para a aquisição da AIDS13.
O Brasil é um país caracterizado por extrema 

desigualdade social, marcada por diferenças relacionadas 
à distribuição de renda e de educação e a crescente 
especulação sobre a pauperização. A análise da dinâmica 
da epidemia da AIDS por classe ocupacional e status 
socioeconômico destaca o grau de escolaridade como 
indicador da condição sócio econômica como também 
evidencia novos aspectos da dinâmica social da epidemia 
da AIDS no Brasil14. 

Na presente pesquisa, quanto à categoria de 
exposição e orientação sexual, houve predominância da 
categoria heterossexual para ambos os sexos.

Esse fenômeno, a chamada “pauperização” 
da AIDS, atualmente vivenciada no Brasil, parece 
também ocorrer no Estado do Maranhão, haja vista o 57 
predomínio neste estudo de pessoas infectadas pelo HIV/
AIDS serem trabalhadores de setores não qualificados, 
com renda até dois salários mínimos tendo a maior 
freqüência mulheres donas de casa e homens autônomos, 
revelando que a epidemia da aids vem afetando em nosso 
meio, indivíduos em posições desvantajosas em relação 
ao mercado de trabalho apesar de a escolaridade de 
ensino fundamental a nível médio.

No início da epidemia da AIDS, os indivíduos 
que se declararam homossexuais foram os mais 
afetados15;16;17. Esse perfil epidemiológico mostrou-se 
divergente com os nossos achados que apontam a maior 
prevalência do HIV em heterossexuais, realidade já 
confirmada anteriormente18;19.

A LV é uma doença endêmica na cidade de 
Imperatriz desde a década de 80. Nos últimos anos houve 
uma crescente migração de pessoas das áreas rurais 
para urbanas onde se fixaram em áreas superlotadas 
e inadequadas, ocupadas à custa de desmatamentos 
e queimadas, formando as periferias de Imperatriz. 
A proximidade entre as habitações, a alta densidade 
populacional, mudanças ambientais e climáticas, 
diminuição de investimentos em saúde e educação, 
descontinuidade das ações de controle, adaptação do 
vetor aos ambientes modificados pelo homem e a grande 
suscetibilidade da população à infecção contribuíram 
para a rápida expansão da LV no ambiente urbano20;21.

No tocante a história atual e/ou pregressa de LV 
na família e na vizinhança de pacientes convivendo com 
HIV/AIDS, nossos achados mostraram que a maioria 
não informou registros de casos humanos de LV. Uma 
possível explicação para esse resultado pode estar 
relacionada à população ser residente de zona urbana e 
com bom saneamento básico; o que diverge dos registros 

em diversos estudos para pacientes com LV, como em 
outros encontrados20;21;22;23.

A LV associada à infecção HIV habitualmente 
se manifesta em doentes com imunossupressão 
avançada. Em nossos achados, a quantificação do 
número de linfócitos CD4 nos co-infectados apresentou 
comprometimento moderado da imunidade celular, 
o número de linfócitos CD8 estava normal e a relação 
CD4/CD8 apresentou-se abaixo do normal. Estudos24;25 
reafirmam essa imunossupressão.

Dos 199 pacientes vivendo com HIV/AIDS, 4 
(2,01%) apresentaram co-infecçãoLeishmania-HIV, 
sendo maior o número de indivíduos entre aqueles que 
não apresentavam co-infeção pelo protozoário (c ²= 
181.407, p<0.0001).

Dos 199 pacientes vivendo com HIV/AIDS, quatro 
(2,01%) apresentaram co-infecçãoLeishmania-HIV, 
destes, três pacientes apresentaram co-infecçãomista 
Leishmania (V.) sp e Leishmania (L.) amazonensis, 
causadora de LTA,e um apresentou co-infecção com 
a Leishmania (L.) chagasi, causadora de LV, não 
sendo, entretanto, significativa a diferença entre estas 
frequências (G=0.2527, p=0.6152).

A quantificação do número de linfócitos dos 
quatro pacientes coinfectados por Leishmania/HIV 
apresentaram comprometimento moderado da imunidade 
celular, onde se observou que em 25% dos casos, o 
número de linfócitos CD4 estava entre 410 a 1590 
células/mm³ e em 75% dos casos o número de linfócitos 
CD8 estava entre 190-1140 células/mm³. A relação CD4/
CD8 apresentou-se abaixo do normal com indicadores 
entre 0,1-0,5 em dois pacientes (50,0%).

CONCLUSÃO

Este estudo permitiu conhecer a magnitude, a 
gravidade e a prevalência da co-infecçãoLeismania/
HIV, onde se detectou uma ocorrência de 2,01% dentre 
os 199 pacientes co-infectados com HIV/AIDS. É uma 
prevalência relativamente alta, considerando o tamanho 
da população estudada. 

Os aspectos socioeconômicos, demográficos 
e ambientais dos indivíduos convivendo com HIV/
AIDS que apresentaram diferenças estatisticamente 
significantes em relação ao sexo foram: ocupação, renda 
familiar e características de categorias de exposição e 
orientação sexual.

Entre as descrições sócioeconômico dos pacientes 
co-infectados foi observado que 75% possuem baixo 
nível de instrução e 50% possuem renda mensal de até 
um salário mínimo.
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Quanto à categoria de exposição e orientação 
sexual, houve predominância da categoria heterossexual 
para ambos os sexos.

Com relação aos aspectos sóciodemográficos 
foi constatado que todos os 4 pacientes co-infectados 
residem em áreas urbanas e periurbanas,evidenciando a 
expansão da leishmania no Brasil.

Outro aspecto relevante é que a leishmaniose 
preenche o critério de infecção oportunista e sugerimos 

que faça parte do diagnóstico diferencial de todo 
indivíduo não só HIV positivo, com febre persistente, 
como também de todo imunodeprimido, que tenha 
vivido em área endêmica para leishmaniose, seja LTA ou 
LV. Uma vez que, casos de co-infecçãoLeismania/HIV 
podem passar despercebidos quando não investigados 
devido às manifestações comuns freqüentes nas duas 
patologias.

ABSTRACT

PREVALENCE OF CO-LEISHMANIA sp. IN PATIENTS WITH HIV / AIDS PROGRAM ATTENDED BY 
HALL OF STD / AIDS IN THE CENTRE OF TESTING AND COUNSELING (CTA) IMPERATRIZ OF MA

Lúcio André Martins da SILVA and Edna AobaYassui ISHIKAWA

Objective: To estimate the prevalence of infection with Leishmania sp. in individuals living with HIV / AIDS 
served by the municipal STD / AIDS in the Counseling and Testing Center (ATC) of Imperatriz-MA. Method: A 
descriptive cross-sectional study was conducted, the study population consisted of 199 individuals. Data collection 
was done through a questionnaire in order to obtain demographic, socioeconomic and epidemiological data, as well 
as examination was performed to collect biological material (blood) of all patients for detection of Leishmania sp., 
through laboratory tests (CD4 and CD8) and PCR research. Results:It was observed, among patients,similarity 
between the gender frequency, 49.2% male and 50.8% female, mean age 40 years. 61.8% of the surveyed have a low 
level of education and 69.3% have a monthly income of up to minimum wage. 2.01% (4/199) of patients analyzed 
showed co-infection Leishmania / HIV. From these, three showed that mixed infection by Leishmania (V.) sp and 
Leishmania (L.) amazonensis, causing LTA and one patient infected by Leishmania (L.) chagasi, causative of LV. 
Conclusions: This study showed the magnitude of prevalence of co-infection Leishmania / HIV. Thus, it is suggested 
that the anti-Leishmania test be performed on all individuals with HIV / AIDS, in which focus on public policy issues 
that are incremented.

KEY WORDS: Co-infection. HIV.  Leishmania. Prevalence.
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