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1. RESUMO 

Análise de prontuários de pacientes soropositivos para o Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV). O objetivo desse estudo foi analisar prontuários de pacientes 

soropositivos para portadores de HIV/AIDS para descrição de casos com coinfecção 

com dengue, febre amarela, malária, chagas e leishmanioses e esquistossomose. 

Esse estudo foi do tipo retrospectivo com dados de janeiro de 2001 a dezembro de 

2014. Dois pacientes apresentaram coinfecção, um caso com dengue e outro com 

Leishmaniose Visceral Americana. Na coinfecção HIV/LV, os índices iniciais de 

LTCD4+ foram de 166 cél/mm3 e a carga viral de 606.750 cópias por mL de sangue.  

Na coinfecção HIV/dengue, no diagnóstico da dengue o paciente apresentava 722 

cél/mm3 de LTCD4+e carga viral indetectável.  Conclusão: Apesar dapequena 

amostragem reportada em nossos resultados eles retratam primeira investigação de 

doenças de transmissão por vetores biológicos em pacientes soropositivos para o 

HIV/AIDS no Hospital de Base de São José do Rio Preto-SP. 

2. INTRODUÇÃO 

Em 2014, 2.100.000 de pessoas foram infectadas pelo HIV e a taxa de 

mortalidade foi de 1.500.000 (WHO, 2014). No Brasil, 608.230 casos de AIDS foram 

notificados entre 1980 e 2011 (BRASIL, 2014). A infecção pelo HIV é considerada 

um dos principais fatores de risco para coinfecções e doenças oportunistas  (FURINI 

et al., 2013). No entanto, poucos estudos avaliam a incidência de doenças tropicais 

por vetores biológicos nesses pacientes (COELHO et al., 2014). 

Aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas habitam regiões de risco para 

dengue e 230 milhões de infecções ocorrem por ano no mundo com gravidade 

variável, nos 100 países onde o vírus é endêmico (XIANG et al., 2013; BRESTOVAC 

et al., 2014). A leishmaniose visceral (LV) é a forma clínica das Leishmanioses mais 

associada ao HIV e estima-se que 10% dos portadores de HIV apresentem infecção 

assintomática por Leishmania spp (OLEA et al., 2013). Os estudos regionais sobre a 

HIV/AIDS podem contribuir para a implantação de políticas públicas de saúde locais, 

com a inserção de estratégias que para necessidades particulares dessas 

populações e dos serviços de saúde.  

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo desse estudo consistiu na análise de dados epidemiológicos e 

laboratoriais de 144 pacientes soropositivos para o HIV/AIDS, em pesquisa de 

coinfecções com doenças vetoriais, na era TARV (Terapia Antirretroviral). 

 

4. METODOLOGIA 

Estudo do tipo retrospectivo com dados de janeiro de 2001 a dezembro de 

2014. Nesses prontuários foi investigada a presença de coinfecções entre HIV/AIDS 

e doenças vetoriais. Esses dados fazem parte dos arquivos do Ambulatório de 

Doenças Infecto-parasitárias do Hospital de Base/FUNFARME (ADIPHB) de São 

José do Rio Preto-SP. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto/FAMERP, CAAE 

31300914.9.0000.5415. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram avaliados até o momento 144 prontuários, com análise prevista para 

mais 280 prontuários. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 144 pacientes avaliados, 65,27% (n=94) dos pacientes eram do sexo 

masculino. O tempo máximo de diagnóstico do HIV foi de 16 anos com média de 

12,22 anos (dp±4,18).  Para o paciente com infecção HIV/ Leishmaniose Visceral o 

diagnóstico foi estabelecido por meio de investigação epidemiológica, além de 

exame de mielograma com presença de amastigotas, além de testes 

imunocromatográficos e por imunofluorescência indireta, todos reagentes para 

Leishmania spp. A solicitação do teste do HIV foi requerida após o diagnóstico da 

LV. O diagnóstico para o HIV foi estabelecido pelo Western Blot. Os índices iniciais 

de LTCD4+foram de 166 cél/mm3 e a carga viral de 606.750 cópias por mL de 

sangue. Após o tratamento com Glucantine® (antimoniato de meglumina - 

antimoniato de N-metilglucamina),  e TARV,  apresentou carga viral indetectável e os 

níveis de LTCD4+ foram de 557 cél/mm3 de sangue. O paciente iniciou a TARV com 

Biovir e Efavirenz em julho de 2010. Não há relatos no prontuário de cura da LV.  

Para o paciente com co-infecção dengue/HIV, a positividade foi obtida com 

teste reagente anticorpos da classe IgM e confirmação do diagnóstico.No momento 
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do diagnóstico da dengue o paciente apresentava 722 cél/mm3 de LTCD4+e carga 

viral de indectável.  Estava em tratamento com os antirretrovirais. O paciente após a 

cura da infecção pelo vírus da dengue apresentava 529 cél/mm3 para os LTCD4+e 

continuou com carga viral indetectável.  
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