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RESUMO 

O diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) deve ser eficaz e rápido e estar 

associado a uma política de esclarecimento e conscientização da população para um controle 

efetivo desta zoonose. Entretanto, o diagnóstico ainda é um dos maiores desafios na medicina 

veterinária, especialmente em áreas de baixa transmissão. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

comparar metodologias diagnósticas utilizadas para LVC, em cães nas cidades de Niterói e 

Maricá, RJ, consideradas de baixa transmissão, e associar esses resultados aos dados clínicos 

e hematológicos destes animais. Foram utilizados os testes sorológicos TR-DPP® e ELISA 

(EIE®-LVC e ELISA “in house”) para triagem dos 214 cães participantes do estudo. 

Utilizando o preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) para definir um animal positivo para 

LVC (TR-DPP® + EIE®-LVC) obtivemos um total de 9,3% (20/214) de animais positivos. 

Utilizou-se como critério para coleta de material biológico para confirmação parasitológica a 

positividade no TR-DPP®. Foram coletados material de medula óssea e fragmento de pele 

para realização dos seguintes testes parasitológicos: histopatologia, imunohistoquímica e 

cultura. O material da medula óssea foi previamente centrifugado e fixado em solução 

específica para a formação do “Cell Block” para posteriormente ser submetido às análises por 

histopatologia e imunohistoquímica. Também foram confeccionadas lâminas de “squash” da 

medula óssea. Do total de 20 cães analisados 75% (15/20) apresentaram em pelo menos uma 

análise, formas parasitárias compatíveis com Leishmania sp. Ao utilizarmos a medula óssea 

como amostra, observamos que a pesquisa direta (“squash”) revelou 73,7% (14/19) de 

animais com presença de formas parasitárias semelhantes a amastigotas de Leishmania sp., 

15,8% (3/19) positivaram na análise histopatológica do “Cell Block”, 36,8% (7/19) na análise 

da imunohistoquímica e 55,5% (10/18) obtiveram crescimento da forma parasitária na cultura 

“in vitro”. Já em relação aos fragmentos íntegros de pele utilizados como amostra, 

observamos que 20% (4/20) dos animais apresentaram formas parasitárias na histopatologia, 

em 25% (5/20) das amostras obtivemos resultados positivos na análise da imunohistoquímica 

e em 42,1% (8/19) dos fragmentos íntegros de pele encaminhados para cultura obtivemos 

crescimento do parasito. As amostras positivas na cultura foram submetidas à caracterização 

por isoenzimas onde foi confirmada a espécie Leishmania infantum. Das técnicas 

parasitológicas observamos que a medula óssea obteve os melhores resultados ao ser utilizada 

como amostra, e o “squash” apresentou melhor desempenho entre os testes realizados. Em 

relação à sintomatologia dos cães considerados positivos pelo MS obtivemos 60% (12/20) 

sintomáticos, 20% (4/20) oligossintomáticos e 20% (4/20) assintomáticos. Os sintomas mais 

comuns foram lesões de pele e alopecia local em 70% (14/20) dos cães, seguidas de 

emagrecimento e onicogrifose em 50% (10/20). E nas análises hematológicas e bioquímicas 

observamos principalmente anemia em 60% (12/20) dos animais soropositivos, 

hiperproteinemia em 70% (14/20) e hiperglobulinemia em 80% (16/20). Observamos, por 

fim, uma elevada quantidade de cães soropositivos, além da confirmação parasitológica com a 

presença de Leishmania infantum ratificando a circulação do parasito nesta área. 
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ABSTRACT 

The diagnosis of Visceral Canine Leishmaniasis (LVC) should be effective and rapid and be 

associated with a policy of enlightenment and awareness of the population for an effective 

control of this zoonosis.. However, diagnosis is still one of the major challenges in veterinary 

medicine, especially in areas of low transmission. Therefore, the objective of this study was to 

compare diagnostic methodologies used for CVL in dogs in the cities of Niterói and Maricá, 

RJ, considered low transmission, and to associate these results with the clinical and 

hematological data of these animals. Serological tests TR-DPP® and ELISA (EIE®-LVC and 

ELISA in house) were used to screen the 214 dogs participating in the study. Using the 

recommended by the Ministry of Health (MH) to define a positive animal for LVC (TR-

DPP® + EIE®-LVC) we obtained a total of 9.3% (20/214) of positive animals. Biological 

material was used as a criterion for the parasitological confirmation of the positivity in TR-

DPP®. Bone marrow material and skin fragment were collected for the following 

parasitological tests: histopathology, immunohistochemistry and culture. The bone marrow 

material was previously centrifuged and fixed in a specific solution for the formation of the 

Cell Block and then submitted to histopathology and immunohistochemical analyzes. Bone 

marrow squash blades were also made. From the total of 20 dogs analyzed, 75% (15/20) 

presented, in at least one analysis, parasitic forms compatible with Leishmania sp. When we 

used the bone marrow as a sample, we observed that squash showed 73.7% (14/19) of animals 

with parasitic forms similar to Leishmania sp. Amastigotes, 15.8% (3 / 19) were positive in 

the histopathological analysis of the Cell Block, 36.8% (7/19) in the immunohistochemical 

analysis and 55.5% (10/18) obtained parasite growth in the in vitro culture. Regarding the 

intact skin fragments used as a sample, we observed that 20% (4/20) of the animals had 

parasitic forms in the histopathology, 25% (5/20) of the samples obtained positive results in 

the immunohistochemical analysis and in 42.1% (8/19) of the intact skin fragments sent to the 

culture we obtained growth of the parasite. The positive samples in the culture were submitted 

to the characterization by isoenzymes where the species Leishmania infantum was confirmed. 

From the parasitological techniques, we observed that the bone marrow obtained the best 

results when used as a sample, and squash presented better performance among the tests 

performed. Regarding the symptomatology of the dogs considered positive by MH, we 

obtained 60% (12/20) symptomatic, 20% (4/20) oligosymptomatic and 20% (4/20) 

asymptomatic. The most common symptoms were skin lesions and local alopecia in 70% 

(14/20) of dogs, followed by weight loss and onychogrifosis in 50% (10/20). In hematological 

and biochemical analyzes, we observed mainly anemia in 60% (12/20) of seropositive 

animals, hyperproteinemia in 70% (14/20) and hyperglobulinemia in 80% (16/20). We 

observed, finally, a high number of seropositive dogs, besides the parasitological confirmation 

with the presence of Leishmania infantum ratifying the circulation of the parasite in this area. 

 

Key words: Visceral leishmaniasis, dogs, Niterói, Maricá. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose de grande importância na esfera 

mundial tanto pela sua morbidade quanto, principalmente, por ser considerada uma doença 

negligenciada. Segundo o Ministério da Saúde (MS) (2014), o Brasil é um dos países que 

mais notificam casos de LV no mundo e, nas Américas, mais de 90% de todos os casos são 

registrados no Brasil. 

O seu agente etiológico é Leishmania sp., protozoário que possui ciclo biológico 

heteroxênico, se reproduz por divisão binária, possuindo duas formas: amastigota e 

promastigota. A primeira é encontrada, em sua maioria, no interior de células do sistema 

fagocítico mononuclear nos hospedeiros vertebrados (mamíferos), e a segunda é observada 

nos hospedeiros invertebrados (flebotomíneos), e transmitida pela picada das fêmeas durante 

o repasto sanguíneo. 

A espécie causadora de LV no Brasil é Leishmania (Leishmania) infantum (sin. L. (L.) 

chagasi). E o principal vetor biológico da LV nas Américas é Lutzomyia longipalpis. Este, 

por sua vez, é um inseto de fácil adaptação ao meio ambiente, se reproduz em locais onde há 

matéria orgânica, e se alimenta de néctar, soluções açucaradas e apenas as fêmeas são 

hematófagas. Pelo fato de serem espécies adaptáveis ao meio, há um favorecimento da 

observação desta zoonose nas regiões rurais, peri-urbanas e até mesmo urbanas. 

No Brasil atualmente é caracterizada por ser uma parasitose de caráter endêmico e ter 

algumas regiões com o aumento de casos em áreas urbanas. O Rio de Janeiro é um estado 

considerado pelo Ministério da Saúde de baixa transmissão da infecção, entretanto, cada vez 

mais vem sendo registrado aumento de casos caninos e humanos. O controle da leishmaniose 

visceral no país prevê o tratamento de casos humanos; eutanásia de cães soropositivos e 

controle de vetor por meio da utilização de inseticidas, além de medidas de educação em 

saúde. 

O cão doméstico é o principal reservatório urbano da infecção devido à grande 

disponibilidade de parasitos encontrados em pele íntegra e, também, por em alguns casos, 

apresentarem-se assintomáticos por longos períodos facilitando a disseminação do 

protozoário. Já no ciclo silvestre raposas e marsupiais são citados como principais 

reservatórios mantedores desta zoonose e, por possuírem hábitos sinantrópicos, podem estar 

relacionados à expansão da LV para centros peri-urbanos e urbanos.  
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Na Leishmaniose Visceral Canina (LVC), os cães infectados podem não apresentar 

sintomatologia, sendo denominados assintomáticos, como também podem apresentar grande 

variedade de sintomas, desde os mais leves e inespecíficos até os mais graves, como por 

exemplo, febre alta, perda de pelos, onicogrifose, caquexia, hepatoesplenomegalia. Em 

relação às alterações hematológicas, são observados desde uma citopenia, podendo ser uma 

anemia, leucopenia ou trombocitopenia, até uma pancitopenia.  

Para o diagnóstico na LVC há uma gama de métodos, os quais são divididos em 

métodos diretos (parasitológicos) e indiretos (imunológicos). Dentre os métodos diretos, 

destacam-se a pesquisa de parasitos em diversos materiais biológicos (medula óssea, fígado, 

baço, linfonodos), a cultura in vitro e a pesquisa de DNA. Esses métodos possibilitam a 

observação do parasito, entretanto são invasivos e impraticáveis em programas de saúde 

pública e podem estar muito restritos a ambientes de pesquisa, onde se tem estrutura para sua 

realização e onde se analisa um menor número de animais. 

Os métodos imunológicos buscam anticorpos específicos contra os parasitos e são os 

preconizados atualmente para o diagnóstico e identificação de cães infectados pelo Ministério 

da Saúde. Está disponível o teste imunocromatográfico rápido (TR-DPP®) como triagem e o 

ensaio sorológico imunoenzimático ELISA (EIE®-LVC) como confirmatório, e os animais 

com resultados positivos nos dois testes tem sua eutanásia recomendada (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2011).  

Em virtude das diferenças de sensibilidade e especificidade observadas nos diferentes 

testes diagnósticos, especialmente em áreas de baixa transmissão, estudos de comparação de 

metodologias diagnósticas se tornam de grande valia e importância, de forma a permitir 

reflexões sobre a acurácia dos métodos disponíveis e suas possíveis associações, de forma a 

garantir um diagnóstico confiável. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. LEISHMANIOSE VISCERAL: AGENTE, TRANSMISSÃO E CICLO 

BIOLÓGICO 

 

As Leishmanioses são ocasionadas por espécies de protozoários da Ordem 

Kinetoplastida, Família Trypanosomatidae, Gênero Leishmania (REY, 2008). Neste gênero 

encontram-se as principais espécies causadoras de Leishmaniose Visceral (LV) como 

Leishmania (Leishmania) donovani localizada no velho mundo, e L. (Leishmania) infatum, 

encontrada no novo mundo (KAYE; AEBICHER, 2011).  

Este parasito possui ciclo biológico heteroxênico obrigatório, no qual as fêmeas dos 

flebotomíneos são os principais hospedeiros invertebrados e os mamíferos, incluindo o 

homem e animais (domésticos e silvestres), são os hospedeiros vertebrados (Figura 1). O ciclo 

biológico depende da presença do parasito, do hospedeiro vertebrado e do hospedeiro 

invertebrado. A principal forma de infecção é ocasionada pela picada de insetos vetores 

pertencentes à Ordem Diptera, Família Psychodidae, Sub-Família Phlebotominae, conhecidos 

como flebotomíneos, que se alimentam de néctar, sucos vegetais e soluções açucaradas, e 

somente as fêmeas são hematófagas, necessitando da ingestão do sangue para que haja o 

desenvolvimento e maturação de seus ovários (SHERLOCK, 2003).  

No Velho Mundo as principais espécies vetoras no ciclo desta zoonose são 

pertencentes ao gênero Phlebotomus (P. perniciosus, P. ariasi, P. neglectus, P. perfiiewi), 

enquanto que no Novo Mundo na região da América Central e do Sul este inseto é pertencente 

ao gênero Lutzomyia sendo a principal espécie transmissora L. longipalpis (GONTIJO; 

MELO, 2004). A presença desses vetores é de suma importância para a propagação desta 

enfermidade em áreas endêmicas e até para locais indenes (DIAS et. al., 2003).   

Apenas as fêmeas realizam a inoculação das formas infectantes nos hospedeiros 

vertebrados, e ao se alimentar em um hospedeiro infectado, ingerem formas amastigotas de 

Leishmania sp., que no seu trato digestivo ocorre a reprodução e o desenvolvimento em 

formas promastigotas metacíclicas (formas infectantes) que são inoculadas em um novo 

hospedeiro vertebrado no ato do repasto sanguíneo (LUTZ & NEIVA, 1912). Após a 

inoculação, no ato do repasto sanguíneo do flebótomo (transmissão passiva cutânea), o 

parasito infecta células do sistema fagocítico mononuclear, principalmente macrófagos, 

diferenciando-se em amastigotas, que se multiplicam por divisão binária. Os macrófagos 
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infectados podem se romper e liberar o parasito, que por sua vez pode infectar novas células e 

disseminar-se por via hematogênica para outros tecidos, como baço, medula óssea e fígado 

(AEBISCHER, 1994; ASHFORD, 1998). 

 

 

Figura 1 - Ciclo biológico de Leishmania sp. (Adaptado de   
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0295_A_caminho_da_cura_da_leishmaniose_visceral_canina.html Acessado 
em 12/08/2017). 

 

O cão é o principal reservatório urbano da leishmaniose visceral devido à alta 

quantidade de parasitos presentes na pele íntegra, facilitando a infecção de flebotomíneos, e 

pelo fato de uma grande parte desses animais em áreas endêmicas serem assintomáticos 

dificultando a identificação e o diagnóstico da enfermidade e a permanência desses animais 

sem qualquer tipo de intervenção (TESH, 1995; LEMOS et al., 2008). 

No ciclo silvestre os principais reservatórios são as raposas e os marsupiais. Já foram 

encontradas infectadas raposas da espécie Lycalopex vetulus e Cerdocyun thous, (DEANE, 

1956, apud MARZOCHI et al., 1985b; LAINSON et al., 1990; SILVA et al., 2000) e 

marsupiais do gênero Didelphis (SHERLOCK et al., 1984). O ciclo rural é um dos mais 

importantes, visto a aproximação do ambiente rural com florestas e matas o que pode 

interligar ao ciclo silvestre.  
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A presença da criação de aves, suínos e bovinos geram uma quantidade de resíduos de 

matéria orgânica que propiciam a criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento 

dos vetores biológicos. Soma-se a isto o fato de nestes locais geralmente residir uma 

população com baixo poder aquisitivo, as habitações serem precárias e não possuírem 

condições sanitárias básicas, além da presença de animais domésticos, principalmente o 

reservatório canino (MARZOCHI et al., 1985c). 

 

2.2. LEISHMANIOSE VISCERAL: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

 

As leishmanioses são endêmicas em 98 países ou territórios e colocam em risco de 

infecção 350 milhões de pessoas. São estimados 2 milhões de casos novos por ano e destes, 

500.000 correspondem à LV, com 50.000 mortes ao ano. Atingem regiões como África, Índia, 

Américas (Central e Sul), Europa, Oriente Médio e China. Em regiões mais pobres, países em 

desenvolvimento, como Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal e Sudão estão concentrados 

90% dos casos registrados no mundo. Na América Latina, a LV ocorre predominantemente no 

Brasil (OMS, 2009). É considerada uma doença negligenciada e segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no período de 2001 a 2014 cerca de 96% dos casos registrados de 

LV nas Américas foram notificados no Brasil, e as principais regiões onde ocorreram os casos 

foram Nordeste, Sudeste e Centro Oeste (OMS, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2017) esta zoonose acomete regiões onde 

há falta de saneamento básico e condições precárias de moradia. Ocorre principalmente em 

países de clima tropical e subtropical (MICHALSKY et al., 2007) e tem uma grande 

importância nos grupos extremos da pirâmide demográfica (crianças e idosos) e também em 

populações imunocomprometidas como o caso de co-infecção em pacientes com HIV 

(ALVARENGA et al., 2010). A ligação dos casos humanos e caninos já é relatada e 

conhecida, já que os casos de LVC antecedem o aparecimento dos casos de leishmaniose 

visceral humana (ALENCAR, 1959). 
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2.3. EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO BRASIL E A 

LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

No Brasil nos anos 90 cerca de 90% dos casos de LV se concentravam na região 

nordeste, principalmente em ambientes rurais (BRASIL, 2006), porém com o passar dos anos 

esta zoonose se expandiu, e atualmente o nordeste representa cerca de 77% dos casos 

registrados e a LV é notificada em todas as regiões do país, inclusive com aumento de casos 

nas áreas urbanas e periurbanas das regiões sudeste e centro-oeste. Essa mudança de perfil 

com a periurbanização e urbanização da LV, pode ser explicada devido à mudança no quadro 

socioeconômico e cultural (esvaziamento rural, urbanização acelerada e desorganizada, 

população de baixa renda, habitações precárias e sem saneamento básico), alterações 

ambientais (desmatamento desorganizado e progressivo, destruição de habitats, mudanças 

climáticas), e pelo processo migratório levando a urbanização crescente e desorganizada junto 

com a grande adaptabilidade que o agente etiológico possui (BRASIL, 2014). 

 Os casos de LV no estado do Rio de Janeiro começaram a ser observados em 1977 

quando foi reportado o primeiro caso humano na região da Serra de Bangu. Foi realizado pelo 

Ministério da Saúde um inquérito sorológico canino na região e em um animal foi observado 

formas amastigotas no corte histológico de pele da orelha (MARZOCHI et al., 1981). Dois 

anos após este caso, novos casos humanos foram relatados no bairro de Realengo, e dessa vez 

pesquisadores da FIOCRUZ fizeram acompanhamento de cinco cães suspeitos da região e 

dois obtiveram resultados parasitológicos positivos (cultura de fragmentos de vísceras) 

(MARZOCHI et al., 1985b; MARZOCHI et al., 1985c). Em 1980 e em 1982 foram realizados 

inquéritos sorológicos nas regiões e observaram-se novos casos de LVC. Tanto os cães 

suspeitos, quanto os cães que apresentavam resultados positivos no diagnóstico sorológico ou 

parasitológico eram submetidos à eutanásia como medida de controle. Porém, cães 

assintomáticos ainda era o principal problema nestas regiões, pois mesmo sendo positivos nos 

inquéritos sorológicos estes animais são os principais mantedores do ciclo da LVC 

(MARZOCHI et al., 1981; MARZOCHI et al., 1985a). 

Marzochi e colaboradores (1985a) já relatavam a preocupação com o estado do Rio de 

Janeiro e com a presença dos cães infectados assintomáticos, e enfatizavam a importância de 

inquéritos sorológicos, estudos epidemiológicos e diagnósticos precisos e eficazes.  

 



21 
 

O Rio de Janeiro era um dos estados brasileiros que menos notificava a LVC em seu 

território, porém este quadro vem sendo alterado com o passar dos anos, e cidades como 

Niterói e Maricá já estão notificando casos em cães domésticos (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Nos últimos anos, já foram registrados casos autóctones de LVC em municípios como Angra 

dos Reis, Mangaratiba, Barra Mansa, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Maricá e Niterói 

(CABRERA et al., 2003; FIGUEIREDO et al., 2010; MADEIRA et al., 2006; PAULA et al., 

2009).  

Figueiredo e colaboradores (2010) relataram na zona sul do Rio de Janeiro um caso 

autóctone de um canino residente do bairro das Laranjeiras. O caso era de um animal nascido 

e criado no bairro e sem histórico de viagens, o único ponto a ser observado era de passeios 

diários em regiões florestais. Os sinais observados foram de onicogrifose, descamação 

furfurácea e linfonodos hiperplasiados. Foram realizados sorologia e cultura de fragmento de 

pele íntegra. O teste sorológico foi positivo e a cultura confirmou a presença do parasito com 

a caracterização por eletroforese de isoenzimas de Leishmania (Leishmania) chagasi. 

O primeiro foco urbano no município do Rio de Janeiro foi em 2011, no cemitério do 

Caju, região portuária, onde 25 animais estavam positivos nos testes parasitológicos diretos e 

o vetor biológico também foi encontrado pelo estudo entomológico (RIO DE JANEIRO, 

2011). Medidas preventivas foram tomadas para o controle do foco, tais como inquéritos 

sorológicos, capacitação de agentes de saúde e diagnóstico eficaz. 

Paula e colaboradores (2009) descreveram o primeiro caso autóctone de LVC na 

cidade de Maricá, município do Rio de Janeiro, no bairro de Inoã. O caso foi de um animal 

nascido e criado na cidade, e sem históricos de viagens, com sinais e sintomas variados, como 

onicogrifose, emagrecimento e esplenomegalia. Foram realizados os testes sorológicos ELISA 

e imunofluorescência indireta (RIFI), e como confirmação parasitológica punção de 

linfonodos e cultura de pele íntegra e posteriormente feita a caracterização da espécie com a 

técnica de isoenzimas. 

Oliveira e colaboradores (2015) relataram o primeiro caso de LVC na região do Jacaré 

em Niterói, onde fora realizado um estudo entomológico no período de Setembro de 2011 a 

Julho de 2012. Neste estudo foi observado que dos 110 cães participantes 20,9% eram 

positivos em ambos os testes de TR-DPP® e ELISA. Entretanto na época o ministério da 

saúde preconizava os testes de ELISA e IFAT para diagnóstico de LVC, sendo 15,5% dos 

animais participantes positivos no ELISA e IFAT e, portanto, este valor foi considerado como 

o da prevalência na região.  
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Ao realizar a confirmação parasitológica, os pesquisadores utilizaram cultura de pele 

e/ou medula de 21 animais que foram positivos em pelo menos um dos três testes sorológicos 

e confirmaram a presença do parasito em cinco amostras, sendo realizada caracterização para 

confirmação da espécie (Leishmania chagasi). Dos cinco animais parasitados, quatro 

apresentaram titulações nos três testes sorológicos e apenas um foi positivo somente no TR-

DPP® e no IFAT. 

Até o início de 2014 já haviam sido relatados cerca de trinta e oito cães positivos no 

município de Niterói, onde a maioria residia na Região Oceânica com condições sanitárias 

precárias, além de possuírem outros tipos de criação no peri-domicílio, como galinhas e 

suínos, gerando acúmulo de matéria orgânica e facilitando a reprodução do vetor biológico 

(NITERÓI, 2015). Apesar do aumento no número de relatos de casos notificados, o estado do 

Rio de Janeiro ainda é considerado uma região com baixa transmissão (BRASIL, 2014). 

Marzochi (2016) ao observar o aumento do número de casos reportados no sul do 

estado e a possível propagação para o estado de São Paulo reforça a importância da busca 

ativa, tanto nos casos suspeitos caninos quanto nos casos humanos, independente da região 

ser considerada de alta ou baixa transmissão, além de medidas preventivas serem adotadas 

para o controle da expansão desta zoonose. 

 

2.4.  LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

 

No hospedeiro canino o parasitismo transcorre em células do sistema fagocítico 

mononuclear principalmente de órgãos como pele, linfonodos e medula óssea (QUINNELL; 

COURTENAY, 2009). Os fatores individuais de cada hospedeiro canino como: resposta 

imune e predisposição genética, associados à carga parasitária infectante, cepa do parasito, 

além da ocorrência e da quantidade de flebotomíneos no ambiente, estão diretamente 

interligados com a evolução clínica da infecção (GRIMA, 2005; BANETH et al., 2008). 

O estímulo da produção de linfócitos auxiliares T CD4+ do tipo Th1 e/ou Th2 ocorre 

logo no início da infecção através das células do sistema fagocítico mononuclear atuando 

como células apresentadoras de antígenos e realizando este estímulo para a produção dos 

linfócitos (LIEW; O’DONNELL, 1993). Os sinais e os sintomas da LVC são decorrentes da 

interação entre a carga parasitária infectante e os tipos de linfócitos produzidos 

(VALLADARES et al., 1998).  
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Esta evolução também é influenciada pela interação do sistema imune celular do 

hospedeiro vertebrado com o seu perfil de liberação de citocinas (BARRAL-NETTO et al., 

1991), que é delineado junto com o tipo de cepa envolvido (mais ou menos virulentas), carga 

parasitária inoculada e o perfil genético individual do hospedeiro vertebrado (GRIMALDI; 

TESH, 1993).  

É observado um aumento dos níveis séricos de anticorpos (principalmente 

imunoglobulinas da classe IgG) em cães infectados com L. (L.) infantum que manifestam uma 

resposta imune humoral exacerbada, entretanto esta resposta não é associada a proteção 

(PINELLI et al., 1994) e sim aos sinais e sintomas observados nesses animais 

(COURTENAY et al., 2002). Esta sintomatologia está correlacionada também com a presença 

(carga) parasitária e com a intensa resposta imune de anticorpos, principalmente IgG  

(COURTENAY et al., 2002), salientando a importância dos anticorpos IgG anti-Leishmania 

no diagnóstico dos cães infectados. As subclasses destas imunoglobulinas da classe IgG estão 

correlacionadas com a presença dos sinais clínicos e com a gravidade da doença. O aumento 

nos níveis séricos da subclasse IgG1 está relacionado ao aparecimento de sinais e sintomas 

nos cães infectados enquanto que os anticorpos da subclasse IgG2 são observados em animais 

assintomáticos que podem ser resistentes à infecção (DEPLAZES et al., 1995).  

Em geral os cães que apresentam a sintomatologia da LVC possuem níveis séricos de 

anticorpos altos, facilitando serem identificados e diagnosticados (COURTENAY et al., 2002; 

NOGUEIRA et al., 2005). Contudo, em cães assintomáticos a presença de anticorpos é 

geralmente baixa como também é observada no estágio inicial da infecção (PINELLI et al., 

1994), sendo de extrema importância a detecção desses animais visto a infecciosidade destes 

para os flebotomíneos (GUARGA et al., 2000).  

Em relação aos sinais e sintomas da LVC, podem ser observados desde os mais 

brandos até os mais graves ou ausência da sintomatologia (assintomáticos), dependendo de 

fatores como já citados: resposta imune do hospedeiro, cepa do agente infeccioso e carga 

parasitária (MICHALICK; GENARO, 2005). Segundo Abranches et al. (1991) os animais são 

classificados de acordo com a quantidade de sintomas apresentados e podem ser denominados 

assintomáticos quando não apresentam nenhum sintoma, oligossintomáticos ao apresentarem 

de um a dois sintomas, ou sintomáticos quando apresentam mais do que três sintomas. Os 

animais assintomáticos podem permanecer por longos períodos dessa forma, podem vir a 

desenvolver poucos sintomas ou podem se curar de forma espontânea (SCALONE et al., 

2002).  
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No entanto ambos os cães sintomáticos e os assintomáticos apresentam parasitos na 

pele íntegra e possuem a capacidade de transmiti-los para novos vetores biológicos, 

apresentando-se dessa forma como bons reservatórios (GUARGA et al., 2000). A ausência de 

sinais e sintomas nos animais assintomáticos os tornam de difícil identificação, podendo ficar 

no ambiente por anos ou por toda vida, transmitindo o parasito para novos vetores, sem 

manifestarem qualquer tipo de sintomatologia clínica sugestiva, e dessa forma são excelentes 

mantedores e perpetuadores desta zoonose nos locais que habitam (GUARGA et al., 2000; 

DANTAS-TORRES, 2007; SOARES et al., 2011). Mais de 50% dos animais residentes em 

áreas endêmicas para LVC no Brasil são cães assintomáticos segundo relatos (DANTAS-

TORRES et al., 2006).  

Havendo sintomatologia, pode ser caracterizado o quadro clínico desde febre por 

longos períodos ou até mesmo sinais clássicos e graves como a perda progressiva de peso e 

até caquexia. Lesões dermatológicas são as manifestações clínicas mais comuns relatadas, 

incluindo desde alopecia localizada a generalizada e presença de úlceras de pele. Podem ser 

descritos como sinais e sintomas a onicogrifose; lesões oftálmicas como conjuntivite, ceratites 

e blefarites; glomerulonefrite devido ao depósito de complexos antígeno-anticorpo; hepatite 

crônica devido à multiplicação de formas amastigotas em macrófagos podendo haver também 

hepatomegalia; formação de granulomas em órgãos como fígado e baço (ALMEIDA et al., 

2005; BARROURIM-MELO et al., 2006); linfoadenomegalia local ou generalizada, sendo 

observada clinicamente nos linfonodos cervicais e poplíteos; e aumento do baço 

(esplenomegalia) devido à resposta imune do hospedeiro (LIMA et al., 2004). Podem ainda 

estar presentes em animais com LVC coinfecções, como por exemplo: leishmaniose 

tegumentar, babesiose, erlichiose, parasitoses intestinais, dirofilariose, leptospirose e 

tripanossomíase agravando ainda mais o quadro clínico do cão (BARROURIM-MELO et al., 

2006, MADEIRA et al., 2006).  

 

2.5. CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO BRASIL: 

 

Os métodos de controle preconizados pelo Ministério da Saúde no Brasil são: tratar os 

casos humanos; eutanasiar os cães soropositivos, controlar o vetor com a utilização de 

inseticidas (TESH, 1995), além de medidas de educação em saúde (BRASIL, 2014). As 

normas atuais do Ministério da Saúde no Brasil determinam que para diagnóstico de um cão 

infectado devam ser utilizados: o TR-DPP® como teste de triagem e o ELISA (EIE-



25 
 

Leishmaniose canina®) como teste confirmatório (BRASIL, 2011), e uma vez que o animal 

seja considerado positivo a recomendação é a eutanásia (BRASIL,2014). A identificação com 

posterior eutanásia dos animais infectados pode ser realizada pela associação de aspectos 

clínicos, epidemiológicos e de diagnóstico, portanto para o controle desta zoonose é de suma 

importância o conhecimento destes fatores citados (BRASIL, 2014). 

A eutanásia dos animais soropositivos é uma medida adotada no Brasil. Não é 

praticada no Velho Mundo (DYE, 1996), sendo uma medida de controle no Brasil, mas 

também muito debatida (PALATNIK DE SOUSA et al., 2001), tanto por aspectos éticos e 

sociais, como pelos seus resultados na redução da transmissão da LVC (COURTENAY et al., 

2002; DYE, 1996; GRAMICCIA; GRADONI, 2005). A eutanásia dos cães sorologicamente 

positivos é realizada pelo fato do tratamento da infecção não ser recomendado nem pela 

Organização Mundial da Saúde e nem pelo Ministério da Saúde, devido ao crescente número 

de casos de resistência aos fármacos de uso humano (OMS, 1990).  

O tratamento com fármacos de uso humano (Anfotericina B, Anfotericina Lipossomal 

e Antimoniato de Metilglucamina), além de outros fármacos não registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) são proibidos segundo a portaria 

interministerial ANVISA-MAPA 1.426 de 11/07/2008. Entretanto, em janeiro de 2017 foi 

autorizada a comercialização do produto a base de Miltefosina (Milteforan® - de propriedade 

da empresa Virbac®) para o tratamento da LVC segundo a Nota Técnica nº 

11/2016/CPV/DFIP/SDA/GM/MAPA. Porém esta nota técnica ressalta que este protocolo de 

tratamento não é uma medida de saúde pública para controle da parasitose, tratando-se 

especificamente de uma medida individual.  

Atualmente um dos grandes gargalos para o controle efetivo da leishmaniose é o 

diagnóstico preciso e viável da infecção, especialmente em áreas de baixa transmissão, o qual 

é necessário para o controle dos cães infectados, a detecção de áreas endêmicas e controle dos 

vetores (MARCONDES; ROSSI, 2014). 

 

2.6. DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

 

Para o diagnóstico da LVC há uma gama de métodos, os quais podem ser divididos em 

parasitológicos (pesquisa direta do parasito ou de seu material genético) ou imunológicos 

(pesquisa de anticorpos específicos contra o parasito) (BRASIL, 2014). 

 



26 
 

2.6.1. MÉTODOS PARASITOLÓGICOS 

 

Os métodos parasitológicos são aqueles em que se observa diretamente a presença do 

parasito (REY,2008). Esses métodos são considerados de escolha para o diagnóstico da LVC, 

porém não são utilizados em rotina devido à falta de praticidade e de aplicabilidade em largas 

escalas. 

 São métodos que possuem excelente especificidade, podendo chegar a 100%, 

entretanto, a sensibilidade pode ser variável, de acordo com o material coletado e o estágio da 

infecção. O parasito pode ser observado em materiais obtidos através de punção ou obtenção 

de fragmento de pele, medula óssea, linfonodos, baço e do fígado (BRASIL, 2014).  

Por serem métodos diretos, ao ser observada a presença do parasito, pode-se 

considerar como diagnóstico positivo, entretanto há a necessidade da caracterização da 

espécie para obter um diagnóstico conclusivo e confirmatório. No entanto, são métodos 

invasivos que podem gerar risco para os animais e necessitam de técnicos experientes tanto no 

manejo clínico quanto na observação dos parasitos (PARPACONE et al., 2013). Além de 

impraticáveis em inquéritos epidemiológicos, onde um grande número de animais deve ser 

investigado (BRASIL, 2014). 

A punção da medula óssea tem se mostrado uma amostra adequada, não só no âmbito 

de identificar diretamente as formas amastigotas de Leishmania sp., como também de avaliar 

morfologicamente as células precursoras (eritróides, mielóides e megacariocíticas) e suas 

alterações tanto quantitativas como qualitativas. E desta forma comparar estas alterações com 

a do hemograma e estado clínico de cada paciente (MOMO, 2013). 

A cultura de fragmentos de pele e/ou amostras de medula óssea é um método utilizado 

na área da pesquisa, é classificado como padrão ouro (CHOUIHI et al., 2009) e que 

demonstra uma boa sensibilidade, quando as amostras são coletadas da maneira correta, e uma 

alta especificidade, junto com a caracterização isoenzimática das formas promastigotas 

(SILVA et al. 2011).  

A realização desta técnica exige equipamentos específicos, pessoal treinado para 

realizar as leituras semanais das culturas, possui alta especificidade, porém a sensibilidade 

varia de acordo com o tipo de material coletado e também do método de coleta, visto que há 

possibilidades de contaminação, principalmente no fragmento retirado da pele, que é um 

órgão que possui uma diversidade de microorganismos presentes, diferente da medula óssea 

(LAURENTI, 2009; LEAL, 2009; BRASIL, 2014). 
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Destaca-se ainda como método direto a utilização da histopatologia em que é possível 

a observação de formas amastigotas de Leishmania sp. dentro de células do sistema fagocítico 

mononuclear ou livres, podendo utilizar como material fragmentos de diversos tecidos, além 

da possibilidade de se avaliar o perfil celular destes fragmentos (GENARO, 1995). A 

imunohistoquímica é um método altamente específico e sensível, que utiliza material já fixado 

e processado pela técnica de histopatologia (LAURENTI, 2009). Este método baseia-se na 

coloração das formas parasitárias com soluções que possuem anticorpos específicos ligados a 

marcadores que evidenciam o antígeno em questão. O método de histopatologia é bem 

utilizado na rotina clínica dos veterinários, entretanto não possui uma boa sensibilidade, sendo 

a imunohistoquímica mais sensível pelo fato de utilizar os marcadores específicos, obtendo 

melhores resultados (LAURENTI, 2009; QUINTELLA et al., 2009; ABRANTES et al., 

2016). 

A técnica de “Cell Block” é uma citocentrifugação em que se concentra células 

oriundas da medula óssea, com posterior fixação em solução a base de formol, ácido acético e 

álcool absoluto (MENEZES et al., 2016). Após o preparo desta técnica, o material do “Cell 

Block” pode ser submetido às técnicas tanto de histopatologia quanto de imunohistoquímica. 

É mais utilizado em pesquisas e possui um bom resultado na relação sensibilidade e 

especificidade (ABRANTES et al., 2016).  

Outra forma de avaliação que vem sendo utilizada cada vez mais na área da pesquisa 

são as metodologias moleculares, as quais são capazes de buscar o material genético do 

parasito em materiais biológicos. São técnicas com sua especificidade e sensibilidade ainda 

em estudo, variando também de acordo com o material biológico utilizado (NUNES et. al., 

2007), por isso o desempenho dos resultados ainda é discutido e variado. Pode detectar 

pequenas quantidades de fragmentos de DNA de Leishmania sp. em diversos tipos de 

amostras (fragmentos de pele, aspirado de linfonodo, medula óssea), e é baseado na 

amplificação “in vitro” de sequencias nucleotídicas do parasito (GOMES et al., 2008).  

Uma das grandes vantagens da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

principalmente em áreas endêmicas é o diagnóstico de animais assintomáticos e/ou 

soronegativos com a detecção do parasito antes mesmo da soroconversão, visto que nestas 

áreas há uma alta prevalência de animais assintomáticos colaborando para a propagação da 

zoonose (SOLANO-GALLEGO et al., 2001). Porém, ainda são pouco utilizadas na rotina 

clínica dos veterinários devido ao seu custo elevado. 
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2.6.2. MÉTODOS IMUNOLÓGICOS 

 

Os métodos imunológicos detectam anticorpos específicos anti-Leishmania no soro 

dos cães infectados (BANETH; AROCH, 2008). São exames de fácil execução e com um 

custo acessível para a rotina clínica veterinária. Os testes sorológicos convencionalmente mais 

utilizados para o diagnóstico da LVC são a imunocromatografia (TR-DPP®), o ELISA, a 

imunofluorescência indireta (RIFI), a aglutinação direta e o “western blot” (LAMOTHE et al., 

2004, PACHECO et al., 2015). Os métodos sorológicos para LVC demonstram especificidade 

e sensibilidade elevadas, o que é particularmente desejável. Embora tenham ocorrido avanços, 

são descritos ainda, problemas de reações cruzadas com outras infecções como: leishmaniose 

tegumentar canina, tripanossomíases, erlichiose, rickettisioses e toxoplasmose 

(BARROURIM-MELO et al., 2006; FERREIRA et al., 2007; GOMES et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2008).  

Atualmente, estes testes sorológicos são ainda as ferramentas mais realistas e 

aplicáveis nas pesquisas epidemiológicas e clínicas para identificação de cães infectados 

(ANDRADE et al., 2007), portanto, devem demonstrar adequada especificidade e 

sensibilidade, evitar resultados falso positivos ou negativos, que podem levar à transmissão da 

infecção canina e humana ou a eutanásia desnecessária de um cão não parasitado 

(BARROURIM-MELO et al., 2006; FERREIRA et al., 2007; GOMES et al., 2008;).   

O teste rápido “Dual Path Platform” (TR-DPP® Leishmania Visceral Canina) é um 

ensaio imunocromatográfico de plataforma dupla onde em um lado emprega a combinação da 

proteína A, que é uma proteína extraída da bactéria Staphylococcus aureus, com partículas de 

ouro coloidal e em sua outra plataforma é impregnada por antígenos recombinantes 

específicos rk28 de Leishmania aderidos a uma membrana de nitrocelulose.  

Em amostras soropositivas, os anticorpos se ligam aos antígenos recombinantes k28 e 

estes interagem com a combinação da proteína A junto com as partículas de ouro coloidal 

emitindo então uma coloração que pode ser observada a olho nu. É um teste rápido, de fácil 

execução, podendo ser utilizado em campo e em inquéritos sorológicos 

(BIOMANGUINHOS, 2011). Possui uma alta sensibilidade (superior a 90%), principalmente 

em cães sintomáticos, porém em animais assintomáticos obteve um resultado de 48% 

(GRIMALDI et al., 2012). 

O método de ELISA consiste na busca de anticorpos anti-Leishmania no soro dos 

animais testados, utilizando microplacas de poliestireno previamente sensibilizadas com 
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diferentes tipos de antígenos de Leishmania. A reação é revelada por meio de uma anti-

imunoglobulina conjugada com uma enzima, com a adição de substrato cromógeno, ocorre 

reação colorida que é medida por espectrofotometria (LAMOTHE et al., 2004). Este é um 

teste simples, de custo baixo. Pode ser utilizado em inquéritos sorológicos, em grande 

quantidade de amostras (MAIA; CAMPINO, 2008), é um método quantitativo, possui 

sensibilidade melhor quando comparado a IFAT porém uma especificidade menor 

(GONTIJO; MELO, 2004), podendo não detectar animais em fases subclínicas ou animais 

assintomáticos (EVANS et al., 1990). 

O método da IFAT consiste em detecção de anticorpos anti-Leishmania no soro dos 

animais testados. Estes são expostos à uma lâmina previamente fixada com formas 

promastigotas de Leishmania sp. obtidas de cultivo, e em etapas seguintes é adicionado um 

conjugado (anti- imunoglobulina) com um marcador fluorescente para evidenciação da reação 

em microscopia de campo escuro (BIOMANGUINHOS, 2008a). Era utilizada como etapa 

confirmatória nos testes preconizados pelo Ministério da Saúde, porém devido à melhor 

acurácia e reprodutibilidade dos testes de ELISA e TR-DPP® (BRASIL, 2011), foi 

substituída pelo ELISA, sendo este considerado agora como confirmatório e o TR-DPP® 

como teste de triagem. Reações cruzadas principalmente na infecção por agentes da 

leishmaniose tegumentar americana (LTA) e doença de Chagas ou outras tripanossomíases 

são observadas neste método de diagnóstico (BRASIL, 2014), além de apresentar baixa 

especificidade, exigir mão-de-obra qualificada e equipamentos específicos (GONTIJO; 

MELO, 2004).  

Os exames sorológicos podem ser realizados em três tipos de laboratórios: laboratórios 

centrais estaduais (LACENs), sendo estes considerados laboratórios de referência; 

laboratórios do Centro de Controle de Zoonoses (CCZs) municipais; ou em laboratórios 

particulares. Entretanto os laboratórios particulares devem ser cadastrados no programa de 

controle de qualidade preconizado pelo MS. Caso o animal seja soropositivo o seu tutor pode 

exigir uma contra-prova em um laboratório que seja cadastrado no Ministério da Saúde 

(laboratórios da Rede), e este laudo emitido por este laboratório será considerado o resultado 

oficial (BRASIL, 2014). 

Um dos grandes problemas em relação aos testes sorológicos é a baixa sensibilidade 

em detectar animais em fases subclínicas, antes da conversão sorológica que pode variar de 

meses até anos, deixando o animal mais tempo na área e aumentando o tempo de 

transmissibilidade, além de possíveis reações cruzadas com agentes de diversas outras 
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enfermidades já citadas, ocasionando possíveis eutanásias equivocadas de animais não 

parasitados por Leishmania (LEAL, 2009; LUCIANO et al., 2009; SILVA et al., 2011). 

Um dos grandes desafios é obter resultados sorológicos com uma especificidade e 

sensibilidade mais aprimorada e fidedigna que consiga reconhecer cães soropositivos 

sintomáticos confirmados em testes parasitológicos, e que poderá ainda detectar animais 

assintomáticos e potencialmente infecciosos para o vetor (MARZOCHI et al., 1985a), 

colaborando desta forma para uma redução significativa desta zoonose. 

 

2.6.3. PROTOCOLO DIAGNÓSTICO PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Atualmente o Ministério da Saúde preconiza para o diagnóstico da LVC o uso de 

métodos sorológicos. É realizado em duas etapas, sendo uma qualitativa e outra quantitativa. 

Na primeira etapa é utilizado o TR-DPP® para triagem e, em seguida, é utilizado o método de 

ELISA (EIE®-LVC) para confirmação do resultado (BRASIL, 2014).  

Anteriormente era utilizado teste de ELISA como triagem e a Imunofluorescência 

Indireta como confirmatório, entretanto uma norma em 2011 estipulou que todos os Estados 

brasileiros utilizassem o TR-DPP® como triagem e ELISA como confirmatório (BRASIL, 

2011). A mudança neste cenário teve como intuito aprimorar e aperfeiçoar o diagnóstico da 

LVC.  

Foram realizadas avaliações em sensibilidade, especificidade, reprodutibilidade, entre 

outras e foi realizado um estudo no qual demonstrou que esta mudança obteve uma melhor 

acurácia nos resultados. Também foi observado que ambos os testes (TR-DPP® e EIE®-

LVC) apresentaram uma melhor reprodutibilidade quando comparados à RIFI. Em virtude 

destes fatos além da rapidez, facilidade e praticidade nos testes imunocromatográficos, ficou 

estabelecido a mudança no cenário do diagnóstico sorológico recomendado pelo MS 

(BRASIL, 2011). 

O diagnóstico eficaz e rápido, associado a uma política de esclarecimento e 

conscientização da população, e atitudes de controle são de suma importância para o manejo 

desta zoonose. O tratamento dos cães positivos ainda é bastante questionado em relação a sua 

eficácia e sob o ponto de vista epidemiológico visto que não há cura parasitológica dos 

animais, e por isso o Ministério da Saúde preconiza a eutanásia destes animais. Portanto, são 

necessárias metodologias de diagnóstico sensíveis e eficazes de forma a garantir um 
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diagnóstico fidedigno desta infecção. Assim, os estudos de comparação de metodologias 

diagnósticas se tornam de grande importância, especialmente em áreas de baixa transmissão, 

onde são necessários testes bastante sensíveis e específicos para garantir um diagnóstico 

confiável. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Comparar metodologias diagnósticas para leishmaniose visceral em cães provenientes 

de área considerada como de baixa transmissão nas cidades de Niterói e Maricá, RJ e associar 

os resultados aos dados clínicos e ao perfil hematológico e bioquímico destes animais. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Pesquisar anticorpos específicos por meio do teste imunocromatográfico (TR-DPP®) 

e dos ensaios imunoenzimático EIE-LVC® e ELISA “in house” (utilizando L. (L.) 

infantum como antígeno). 

 Isolamento e caracterização por isoenzimas de Leishmania sp. por meio da cultura de 

amostras de pele e/ ou medula óssea de animais positivos no TR-DPP®.  

 Pesquisar por leitura microscópica formas semelhantes a amastigotas de Leishmania 

sp. em lâminas de “squash” confeccionadas com material colhido da medula óssea de 

cães positivos no TR-DPP®. 

 Realizar as técnicas de histopatologia e imunohistoquímica em amostras de pele e/ou 

medula óssea (utilizando a técnica de “Cell Block”) dos animais positivos no TR-

DPP®.  

 Comparar os resultados obtidos nos ensaios parasitológicos e imunológicos 

utilizados por meio de estatística descritiva. 

 Associar os resultados dos animais com desfecho positivo segundo o critério 

estabelecido pelo Ministério da Saúde aos perfis hematológicos e bioquímicos, e aos 

dados clínicos dos animais. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.  POPULAÇÃO ESTUDADA 

O presente estudo utilizou amostras de 214 cães residentes nas cidades de Niterói 

(região oceânica) e Maricá (Figura 2), destes 55,1% (118/214) residiam na cidade de Niterói e 

44,9% (96/214) em Maricá. Os critérios de inclusão e exclusão foram considerados de acordo 

com a localidade da residência onde os animais viviam. Animais que não residiam nestas duas 

áreas foram excluídos do estudo. O recrutamento destes cães ocorreu em parceria com um 

laboratório de análises clínicas veterinária (Laboratório Clínico Veterinário Flávia Uchôa- 

LCVFU), situado no município de Niterói, bairro de Itaipú, e que atende clínicas veterinárias 

nos locais (Maricá e Niterói) onde já foram relatados casos de LVC (NITERÓI, 2015; 

OLIVEIRA et al., 2009; PAULA et al., 2009). Previamente ao início do presente estudo, foi 

realizado um levantamento dos últimos cinco anos no banco de dados do LCVFU, onde foi 

observado um aumento na solicitação de exames sorológicos para diagnóstico da LVC e um 

aumento do número de casos positivos. O cálculo amostral levou em consideração os dados 

obtidos neste levantamento prévio, considerando uma estimativa de 13% de amostras 

positivas na população canina atendida, obtendo-se um tamanho amostral de 174, com nível 

de significância 5,0% e precisão absoluta de 5,0 (BUSSAB & MORETTIN, 2017).  

Os animais participantes eram acompanhados e/ou atendidos por veterinários 

autônomos das regiões estudadas, e no momento da consulta foi apresentado, por este 

veterinário, ao proprietário o objetivo do estudo e oferecido a inclusão do animal no projeto. 

Todas as amostras foram coletadas pelos clínicos veterinários, que tinham suas clínicas 

atendidas pelo LCVFU, sensibilizados previamente quanto ao objetivo do estudo e da 

possibilidade da inclusão de cães provenientes de suas clínicas que estivessem dentro do 

critério de inclusão. 
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Figura 2 - Mapa demonstrando as regiões da população canina estudada. 
Fonte: Google Maps 

Cabe ressaltar que tal recrutamento só ocorreu com a ciência do proprietário, por meio 

de autorização escrita no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE – Apêndice 1), e 

após o esclarecimento sobre a pesquisa. Além disso, os proprietários foram informados sobre 

a obrigatoriedade de notificação dos casos positivos para o Centro de Controle de Zoonoses 

Regional, como é determinado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) e pelo Conselho 

Regional de Medicina Veterinária (CRMV). 

 

4.2. COLETA DE DADOS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

 Foi utilizada uma ficha padrão para coleta de dados (Apêndice 2). Nesta ficha foram 

abordados os seguintes dados: nome, idade, sexo, raça, vacinação. Foram abordadas também 

características da moradia: se a residência fica próxima ou não à região da mata, se o(s) 

animai(s) residia(m) dentro de casa ou no quintal, se eram considerados de companhia ou 

guarda, se o local era de piso, cimentado ou de grama/terra, se possuía rede de esgoto e se o 

animal possuía contato com criança ou outros animais. Os sinais e sintomas foram 

preenchidos pelos médicos veterinários clínicos responsáveis que avaliaram: linfonodos 

(hiperplasiados ou não), perda de peso, crescimento das unhas (onicogrifose), lesões de pele e 

oculares, alopecia local ou generalizada e apatia. No exame clínico também foi avaliado: 

condição corporal, as mucosas, grau de desidratação, presença de ectoparasitos e presença de 

lesões cutâneas e localização das mesmas.  
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4.3. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado e teve todos os seus protocolos experimentais revisados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais- CEUA-UFF em 13 de Outubro de 2016. Número da 

licença: 833 (Anexo 1).  

 

4.4. AMOSTRAS COLETADAS E EXAMES REALIZADOS 

 

O fluxo de coleta de amostras seguiu o descrito na figura 3. As amostras clínicas 

cedidas ao projeto foram coletadas pelos veterinários dos animais incluídos no estudo e 

processadas no LCVFU e FIOCRUZ. Foram coletadas amostras de sangue total para obtenção 

de plasma e soro de todos os animais participantes do estudo.  

Os animais que foram soropositivos no TR-DPP®, teste de triagem para o diagnóstico 

da LVC pelo Ministério da Saúde, também foram recrutados para coleta de amostras de 

medula óssea e fragmentos íntegros de pele (entre as escápulas). 

 

 

Figura 3 Fluxograma demonstrando esquema de coleta dos materiais dos cães participantes do estudo da cidade de 
Maricá e da região oceânica da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 
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Realizamos em todos os cães participantes os testes imunológicos TR-DPP®, ELISA 

(EIE®-LVC) e ELISA “in house”, entretanto nestes dois últimos testes obtivemos dificuldade 

na obtenção dos “kits” e consequentemente demora na entrega para sua realização, por esta 

razão optamos por recrutar animais positivos no TR-DPP® para coleta de amostras de medula 

óssea e fragmento de pele. 

Foram coletadas 214 amostras de sangue periférico, 19 amostras de medula óssea e 20 

amostras de fragmento de pele. As amostras de aspirado da medula óssea obtidas foram 

coletadas com o animal previamente anestesiado pelo veterinário clínico responsável, 

seguindo o protocolo de anestesia da própria clínica, nestes animais coletamos também 

fragmentos íntegros de pele.  

Obtivemos resistência de alguns tutores para a realização destes exames devido à 

necessidade de uma prévia sedação dos animais. Animais que estavam clinicamente 

debilitados não foram submetidos à sedação para coleta de medula óssea, desta forma foram 

apenas coletados fragmentos de pele aplicando anestésico local (lidocaína 10%). 

 

4.4.1. COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO 

  

Cerca de 4mL de sangue de cada animal, foi coletado através da punção da veia 

cefálica ou jugular com prévia assepsia da região. Este material foi divido em um tubo com 

anticoagulante EDTA (ácido etilenodiamino teracético), contendo cerca de 1mL da amostra, e 

o outro tubo com ativador de coágulo contendo cerca de 3mL da amostra. Os tubos foram 

identificados, datados, armazenados e processados no LCVFU, sendo este responsável pelos 

ensaios hematológicos e bioquímicos. Uma alíquota do soro de cada animal foi congelada 

para os ensaios imunológicos (TR-DPP®, EIE-LVC®, e Elisa “in house”) realizados no 

Laboratório de Imunodiagnóstico do Departamento de Ciências Biológicas (DCB) da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), Fiocruz. 

 

4.4.2. COLETA DE MEDULA ÓSSEA 

 

A coleta das amostras de medula óssea foi realizada na região do úmero, em sua 

tuberosidade maior, realizando uma tricotomia local, antissepsia com álcool 70%, e as agulhas 

utilizadas foram de mielograma com seu calibre variando com o tamanho/peso do animal.  
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As amostras foram coletadas por seringas de 10 ou 20 mL contendo cerca de 1mL de 

anticoagulante EDTA e foi aspirado cerca de 5mL de medula óssea. Estas amostras foram 

imediatamente identificadas, acondicionadas e divididas para realização de três análises: 1) 

“squash” em lâmina com posterior fixação (metanol) e coloração em corantes rápidos 

(panótico) processada no LCVFU; 2) cultura, acondicionada em recipiente estéril, refrigerado 

e encaminhado imediatamente para FIOCRUZ para o Laboratório de Vigilância em 

Leishmanioses do Instituto Nacional de Infectologia (INI), Fiocruz, chefiado pela Drª. Aline 

Fagundes da Silva; e 3) “Cell block” armazenada em tubo estéril contendo EDTA, 

encaminhado ao LCVFU onde foi realizada a centrifugação do material (10 minutos a 3.000 

rpm), retirada do sobrenadante, adicionado à solução fixadora, conforme descrito por 

Abrantes et al. (2016), e encaminhado em temperatura ambiente para o Laboratório de 

Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos – INI – FIOCRUZ para 

realização dos ensaios histopatológicos de imunohistoquímica e histopatologia. 

 

4.4.3. COLETA DE FRAGMENTO DE PELE ÍNTEGRA 

 

Os fragmentos de pele da região dorsal dos animais foram coletados na região entre as 

escápulas, utilizando “punch” descartável de 3mm de diâmetro. Foi realizada uma tricotomia 

local, antissepsia com álcool 70%, e coletado dois fragmentos. Estas amostras foram 

identificadas, acondicionadas e dividas para realização de duas análises. O primeiro 

fragmento foi acondicionado em recipiente estéril com solução salina de transporte e 

encaminhado para o Laboratório de Vigilância em Leishmanioses – INI – FIOCRUZ para 

realização do cultivo de promastigotas de Leishmania sp. O segundo foi acondicionado em 

recipiente contendo Formol a 10% e encaminhado para o Laboratório de Pesquisa Clínica em 

Dermatozoonoses em Animais Domésticos – INI – FIOCRUZ, para realização dos ensaios 

histopatológicos de imunohistoquímica e histopatologia. 

 

4.5. ENSAIOS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS  

 

Os exames hematológicos e bioquímicos foram realizados no LCVFU. Foi realizado 

hemograma, dosagem sérica de creatinina, ureia e proteínas totais e frações de todos os 214 

animais participantes do projeto. 
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 O hemograma foi realizado com auxílio de um analisador hematológico automatizado 

(HumaCount 60TS®) que realizou a contagem da série vermelha, série branca e plaquetas. O 

volume globular foi também analisado por meio de capilares centrifugados em 

microcentrífuga por 5 minutos a 11.500 rpm, além disso, foi também avaliado o aspecto do 

plasma e a dosagem da proteína plasmática total. A leitura das lâminas foi realizada em 

esquema “borda grega” com avaliação morfológica das células e contagem relativa dos 

leucócitos. A dosagem dos analitos da bioquímica foi realizada por um analisador de química 

clínica e turbidimetria (HumaStar 300). 

 

4.6.  ENSAIOS IMUNOLÓGICOS 

 

4.6.1. TESTE IMUNOCROMATOGRÁGICO (TR-DPP®) 

  

 O teste foi realizado utilizando um volume de 5 µL de soro de cada animal testado, 

que foram dispensados no poço 1 (área de aplicação da amostra + tampão), e utilizando o 

frasco de tampão na posição vertical foram dispensados na área de aplicação da amostra duas 

gotas de tampão. Após cinco minutos, foram dispensadas no poço 2 (Tampão) quatro gotas de 

tampão. Após dez minutos, realizou-se a leitura visual de acordo com as instruções do 

fabricante: o aparecimento de duas linhas (na área de controle [C] e na área teste [T]) no visor 

de leitura caracterizou-se resultado positivo, enquanto que a presença de uma única linha na 

área controle foi considerada resultado negativo. Foi realizada ainda uma segunda leitura 

utilizando um leitor eletrônico (leitor de testes rápidos-M-Bio engenharia, UTPR) capaz de 

determinar um valor numérico de acordo com a intensidade das linhas presentes na área do 

visor de leitura. De acordo com as instruções do fabricante, foi considerado positivo valores 

de [T] maior ou igual a 5,0 e negativos valores menores que 5,0. 

 

4.6.2. ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (EIE®-LVC) 

 

O teste foi realizado de acordo com as instruções do fabricante. Em placas de ELISA 

previamente sensibilizadas com antígeno bruto de Leishmania major, foram adicionados os 

soros controles fornecidos no teste e soros de cães a serem testados diluídos 1:100 em solução 

de bloqueio num volume de 100 µL / poço. Foi realizada a incubação em câmara úmida por 

30 minutos a 37ᵒC. 
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 A lavagem foi realizada com tampão de lavagem num volume de 250 µL / poço, por 

cinco vezes com intervalo de 30 segundos entre elas. Foi adicionado conjugado [IgG (anti-

IgG canina) produzido em cabra] diluído em tampão de bloqueio na concentração de 1:100 

num volume final de 100 µL / poço, seguido de incubação em câmara úmida por 30 minutos a 

37ᵒC. Uma nova lavagem foi realizada, e adicionada solução de revelação num volume de 100 

µL / poço. Realizou-se incubação por 10 minutos ao abrigo da luz e para finalização da reação 

foi adicionado 50 µL por poço de ácido sulfúrico a 2M. A leitura foi realizada com filtro de 

referência de 450nm. O ponto de corte, segundo o fabricante, considerado para este teste foi a 

média dos controles negativos somado o fator de correção 0,150. 

  

4.6.3. ELISA “IN HOUSE” 

 

4.6.3.1. CRESCIMENTO E MANUTENÇÃO “IN VITRO” DA CEPA DE         

L. (L.) infantum 

 

A amostra de L. (L.) infantum (MHOM/BR/1974/PP75) foi mantida através de 

repiques semanais de culturas de promastigotas em meio bifásico NNN contendo na fase 

sólida 37g/L de BHI, 2% de ágar e 5% de sangue desfibrinado de coelho e na fase líquida 

5mL de Schneider’s suplementado [10% de soro fetal bovino, 200 µg/mL de sulfato de 

estreptomicina e 200 UI/mL de penicilina]. As culturas foram mantidas em incubadora a 

temperatura de 28º C. 

 

4.6.3.2. OBTENÇÃO DO EXTRATO BRUTO TOTAL DE L. (L.) infantum 

PARA O ELISA 

 

Com a finalidade de obtenção de massa parasitária, 5mL de culturas de promastigotas 

na fase logarítmica de crescimento foram transferidas para garrafas de cultura de células 

contendo 50 mL de Schneider’s suplementado incubados a 28ºC por aproximadamente 3 dias. 

Após esse período as culturas foram quantificadas e repicadas para 300 mL de Schneider’s 

suplementado, mantendo um inoculo inicial de 1x10
6
promastigotas/mL. Após quatro dias de 

incubação, período inicial da fase estacionária de crescimento (RIBEIRO et al., 2007), as 

promastigotas foram submetidas a centrifugação a 6000 rpm por 15 minutos e lavadas 3 vezes 

em solução salina estéril (NaCl a 0,9%). A suspensão celular resultante da última lavagem foi 
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ressuspendida em tampão PBS com inibidores de protease contendo 1mM de Iodoacetamida, 

1 mM de Fenantrolina e 1 mM de PMSF (“phenylmethylsulfonyl fluoride”).  

Posteriormente, foi realizada a lise celular constituída por 10 ciclos sucessivos de 

congelamento e descongelamento, o congelamento em solução contendo uma parte de gelo 

seco com uma parte de etanol absoluto e o descongelamento em banho maria a 65 ºC, seguido 

de um processo de sonicação com somente um ciclo de 45 minutos a 65 Hz. Em seguida, o 

extrato bruto foi submetido à centrifugação por 14 000 rpm por 10 minutos a 4ºC e submetido 

à mensuração protéica (LOWRY et al., 1951) e estocagem a -20ºC até o uso. 

 

4.6.3.3. PROTOCOLO DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO 

IMUNOENZIMÁTICO - ELISA “IN HOUSE” 

  

 O ensaio foi realizado seguindo modificações dos métodos de Voller et al. (1976); 

Hommel et al. (1978) e Coutinho et al. (1985). Placas de ELISA (Maxi Sorb, Nunc) foram 

cobertas com 100 µL/poço de extrato bruto de L. (L.) infantum chagasi em tampão carbonato 

bicarbonato (20% de Na2CO3 0,06M e 80% de NaHCO3 0,06M pH 9,6) na concentração de 

20 µg/mL, incubadas de 4 a 8
o
C por 16 horas em câmara úmida.  

Após três lavagens com solução de lavagem (PBS 0,05% de Tween 20), foram 

adicionadas em volume de 100 µL/poço amostras de soro canino diluídas 1:100 em solução 

de diluição (PBS 0,05% de Tween 20 contendo 1% de caseína) seguido de incubação por 60 

minutos a 37
o
C em câmara úmida.  

Após três lavagens, a IgG-HRP foi adicionada em volume de 100 µL/poço diluída em 

solução de diluição na concentração de 1:160 000, seguida de incubação por 60 minutos a 

37
o
C em câmara úmida.  

Após nova lavagem, a reação foi revelada protegida da luz, com solução reveladora 

(Tetrametilbenzidina-TMB). Após 30 minutos, a reação foi paralisada com ácido sulfúrico 

1M 50 µL/poço. A leitura foi realizada com filtro de referência de 450nm. O ponto de corte, 

considerado para este teste foi a média dos controles negativos multiplicado por dois. 
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4.7. ENSAIOS PARASITOLÓGICOS 

 

4.7.1. EXAME MICROSCÓPICO DO ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA 

 

Os “squashs” das espículas da medula óssea foram realizados imediatamente após a 

coleta. Ao coletar o material da medula óssea, este foi depositado sob uma placa de Petri, com 

auxílio de microcapilares de vidro e lâminas foi realizado a confecção dos “squashs” 

utilizando duas lâminas de vidro, depositando o material sobre uma das lâminas e uma 

segunda foi utilizada alinhada de forma perpendicular à primeira, sendo colocada por cima 

deste material, deslizando e espalhando de forma uniforme o material ao longo do 

comprimento da primeira lâmina. Estas lâminas foram identificadas, datadas, acondicionadas 

em recipientes de transporte de lâminas e encaminhadas ao LCVFU, onde foram coradas com 

panótico (método de coloração rápido) o qual possui uma solução fixadora (triarilmetano a 

0,1%) e duas de coloração (primeiro uma solução de xantenos a 0,1% e por fim uma solução 

de tiazinas a 0,1%) e posteriormente lavada em água corrente. Estas lâminas foram avaliadas 

por microscopia óptica (em 400x e 1000x com óleo de imersão) para pesquisa de estruturas 

semelhantes a formas amastigotas de Leishmania sp. 

 

4.7.2. CULTIVO “IN VITRO” 

 

 As amostras de medula óssea e de fragmento de pele foram encaminhadas para o INI- 

Fiocruz imediatamente após a coleta para o processamento das mesmas. O transporte foi 

realizado sob refrigeração, as amostras de medula óssea foram acondicionadas em recipiente 

estéril e o fragmento de pele mantido em recipiente estéril com solução salina de transporte 

contendo substâncias antifúngicas e antibióticas. No laboratório as amostras de fragmento de 

pele foram submetidas a lavagens com a mesma substância utilizada no transporte com a 

finalidade de minimizar os riscos de contaminação. 

Para o cultivo foi utilizado o meio sólido bifásico NNN (Nicolle, McNeal, Novy) 

adicionado ao meio Schneider suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS) e após 

semeadura as amostras foram acondicionadas em estufas (26 a 28ºC). As leituras das lâminas 

para pesquisa de formas flageladas (promastigotas) de Leishmania sp. foram realizadas em 

microscópio invertido semanalmente até completar 30 dias.  
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Das amostras positivas foram realizados repiques para frascos de cultura de 250 mL 

contendo meio de Schneider suplementado com 20% de SFB para cultivo parasitário em 

massa, no qual é necessário um volume de 30 – 50mL de cultura em fase exponencial de 

crescimento. Estes parasitos foram lavados com solução tampão [0,85% NaCl (cloreto de 

sódio), 0,01 M EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) e pH 8,0]  e submetidos a 

criopreservação com nitrogênio líquido para posterior realização da caracterização de 

Leishmania sp. por técnica de caracterização por isoenzimas conforme descrito por Cupolillo 

et al. (1994). 

 

4.8. ENSAIOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

 4.8.1. HISTOPATOLOGIA E IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Foram confeccionados blocos contendo os tecidos (fragmento de pele íntegra e “Cell 

Block” de medula óssea) e tratados para serem acondicionados com cera de parafina. Secções 

seriadas de 5 μm foram montadas em lâminas não silanizadas para histopatologia e em 

lâminas silanizadas para imunohistoquímica. Ambos os testes foram realizados para pesquisa 

direta de formas amastigotas de Leishmania spp. 

Para o exame de histopatologia as lâminas foram coradas com HE (Hematoxilina-

Eosina) (CARSON & HLADICK, 2009) e posteriormente foram observadas em microscópio 

óptico em aumento de 400x e 1000x com óleo de imersão para observação de formas 

amastigotas de Leishmania spp. 

Para a imunohistoquímica a desparafinização foi realizada com xileno e as lâminas 

foram reidratadas com etanol utilizando concentrações decrescentes. O bloqueio da 

peroxidase endógena foi realizado por imersão em peróxido de hidrogênio a 30% e metanol 

durante 40 min em temperatura ambiente. A recuperação antigênica foi executada em solução 

tampão de citrato de sódio, com o pH 6,0, em uma temperatura de 65°C durante 30 minutos 

em banho-maria. Para o bloqueio da ligação proteica não específica, as secções foram 

incubadas no Lab Vision™ Ultra V Block (Thermo Fisher Scientific, Cheshire, UK) durante 

10 minutos em temperatura ambiente.  

Posteriormente, estas secções foram incubadas “overnight” a uma temperatura de 4°C 

com soro policlonal de coelho anti-Leishmania com a diluição de 1:500. E para detecção das 

formas amastigotas de Leishmania spp. foi utilizado o UltraVision™ Plus Large Volume 
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Detection System Anti-Polyvalent, HRP, Ready-to-Use Kit (Thermo Fisher Scientific, 

Cheshire, UK) de acordo com as recomendações do fabricante.  

O controle negativo e positivo foi realizado com secções histológicas de tecidos 

(fígado, baço, medula óssea, pele) já previamente parasitados com formas amastigotas de 

Leishmania sp. Estes tecidos foram incubados com soro homólogo não imune para o controle 

negativo e com soro policlonal de coelho anti-Leishmania como controle positivo 

(BOECHAT et. al, 2016; MENEZES et. al, 2013). 

 

4.9. AVALIAÇÃO DOS DADOS 

 

O grau de discordância dos resultados entre os métodos diagnósticos foi avaliado por 

meio do teste de McNemar com nível de significância de 5%. Os dados das fichas dos animais 

tiveram suas frequências absolutas e relativas estimadas. A sensibilidade, especificidade, 

valores preditivos positivo e negativo e a acurácia dos testes foram determinados segundo 

Coggon et al. (1993) considerando como padrão ouro para definição de amostras 

verdadeiramente positivas os resultados dos ensaios sorológicos de acordo com o preconizado 

pelo Ministério da Saúde (TR-DPP® + EIE-LVC®). Os diagramas de Venn foram 

construídos utilizando a ferramenta online disponível no sítio eletrônico 

http://www.interactivenn.net/index.html. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 – RESULTADOS DOS EXAMES IMUNOLÓGICOS 

 

Os resultados dos ensaios sorológicos (Tabela 1) demonstraram que 13,1% (28/214) 

dos cães apresentaram resultado sorológico positivo no TR-DPP®, já 10,7% (23/214) 

apresentaram resultado sorológico positivo no ELISA (EIE®-LVC) e 14,0% (30/214) 

apresentaram resultado sorológico positivo no ELISA “in house”. 

 

Tabela 1- Resultados dos ensaios sorológicos para LVC nos 214 cães estudados, resi-  
 dentes da região oceânica de Niterói e da cidade de Maricá, Rio de Janeiro. 

 TR-DPP® EIE®-LVC 
ELISA “in 
house” 

 
Reagente 28 (13,1%) 23 (10,7%) 30 (14%) 

Não 
reagente 

186 (86,9%) 191 (89,3%) 184 (86%) 

TOTAL 214 (100%) 214 (100%) 214 (100%) 

 

Das 28 amostras positivas no TR-DPP®, oito apresentaram resultado negativo no 

EIE®-LVC e seis resultados negativos no ELISA “in house”. Observamos que três amostras 

positivas no ELISA (EIE®-LVC) e oito amostras positivas no ELISA “in house” não foram 

reativas no TR-DPP® (Tabela 2).  

 

Tabela 2 -  Comparação do teste rápido imunocromatográfico com os resultados dos ensaios imunoenzimáti-
cos nos 214 cães residentes das regiões de Niterói e Maricá, Rio de Janeiro 

 

EIE®-LVC  ELISA “in house”  

Reagente 
Não 

Reagente 
Total Reagente 

Não 
Reagente 

Total 

TR-
DPP® 

Reagente 20 (9,3%) 8 (3,7%) 28 (13%) 
22 

(10,3%) 
6      (2,8%) 

28 
(13,1%) 

Não 
reagente 

3 (1,4%) 183 (85,5%) 
186 

(87%) 
8     

(3,7%) 
178 (83,2%) 

186 
(86,9%) 

TOTAL  
23  

(10,7%) 
191 

(89,3%) 
214 

(100%) 
30 (14%) 184 (86%) 

214 
(100%) 
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 Ao utilizarmos o critério de definição de animais positivos preconizado pelo 

Ministério da Saúde (2014) junto com a Norma Técnica 2011 para diagnóstico da LVC [teste 

rápido imunocromatográfico (TR-DPP®) como triagem e o teste EIE®-LVC como 

confirmatório] como desfecho positivo, obtivemos um índice de positividade de 9,3% 

(20/214) dos animais analisados neste estudo. Quando utilizamos como teste confirmatório o 

ELISA “in house” observamos 10,3% (22/214) dos animais soropositivos. Apenas um animal 

participante do estudo havia sido vacinado contra leishmaniose (vacina Leish-Tec®), e este 

apresentou resultados negativos para todos os testes sorológicos realizados. 

 

5.2 – RESULTADOS DOS EXAMES PARASITOLÓGICOS  

 

Do total de animais positivos no TR-DPP® (28/214), somente foi autorizada a coleta 

de tecidos de 20 animais, sendo que em 19 destes foram coletados materiais de medula óssea 

e fragmentos de pele e em um animal foi possível apenas a coleta de fragmento de pele, pois 

este estava debilitado. Portanto, foram submetidos aos ensaios parasitológicos 19 aspirados de 

medula óssea e 20 fragmentos de pele.  

Foi observada uma grande resistência em relação à coleta de medula óssea dos animais 

por parte dos tutores, em virtude do procedimento anestésico prévio a coleta do material e dos 

riscos provenientes da sedação. Mesmo sendo orientados da necessidade da realização da 

coleta do material previamente à aceitação da participação neste projeto, os tutores dos 

animais soropositivos foram muito resistentes e não autorizaram nenhum procedimento em 

oitos cães. 

Levando em consideração todos os ensaios parasitológicos realizados com todas as 

amostras coletadas, 75% (15/20) dos animais apresentaram em pelo menos uma análise 

formas parasitárias compatíveis com Leishmania sp., enquanto que 25% (5/20) dos animais 

não apresentaram formas parasitárias compatíveis em nenhuma das análises realizadas com 

nenhuma das amostras coletadas, sendo considerados negativos. 

Em relação aos exames realizados com o material da medula óssea, observamos que o 

“squash” revelou 73,7% (14/19) de animais com estruturas semelhantes a formas amastigotas 

de Leishmania sp.. No exame histopatológico da preparação por “Cell Block” da medula 

óssea 15,8% (3/19) dos animais positivaram, apresentando formas amastigotas de Leishmania 

sp.. 



46 
 

 Na imunohistoquímica da preparação por “Cell Block” 36,8% (7/19) dos animais 

apresentaram resultado positivo. E na cultura da medula óssea, a amostra de um animal 

apresentou contaminação e, portanto, os dados referentes à cultura desta amostra não foram 

considerados, sendo então observada formas parasitárias (promastigotas) em 55,5% (10/18) 

das amostras analisadas (Tabela 3 e Figura 4). 

 

Tabela 3 - Resultados dos exames parasitológicos da medula óssea de 19 animais residentes da re-    

gião oceânica de Niterói e da cidade de Maricá, Rio de Janeiro. 

 Squash 
Histopatologia 
(“Cell Block”) 

Imunohistoquímica 
(“Cell Block”) 

Cultura 

 
Positivo 14 (73,7%) 3 (15,8%) 7 (36,8%) 10 (55,5%) 

Negativo 5 (26,3%) 16 (84,2%) 12 (63,2%) 8 (44,5%) 

TOTAL 19 (100%) 19 (100%) 19 (100%) 18 (100%) 

 

               

Figura 4 - Diagrama de Venn representando a positividade nas quatro técnicas parasitológicas empregadas 
nas amostras de medula óssea para cada um dos 19 animais estudados. Legenda: H: Histopatologia; I: 
imunohistoquímica; C: cultura; S: “Squash”. 
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Em relação às amostras negativas nos exames parasitológicos utilizando a medula 

óssea como amostra teste, observamos que em cinco animais (26,3% - 5/19) não foi possível 

visualizar o parasito na técnica de “squash”, nem por nenhum outro ensaio parasitológico. No 

exame histopatológico das 16 amostras negativas nesta técnica, 68,7% (11/16) apresentaram 

formas amastigotas em outros ensaios e 31,3% (5/16) foram considerados negativos (Figura 

5). Na imunohistoquímica dos 12 animais negativos, 58,3% (7/12) foram positivos em algum 

outro ensaio parasitológico e 41,7% (5/12) foram considerados negativos (Figura 6). Ao 

avaliarmos as duas técnicas (histopatologia e imunohistoquímica) observamos que 63,1% 

(12/19) das amostras foram negativas em ambas as análises. E na cultura 44,4% (8/18) não 

apresentaram crescimento, das quais 37,5% (3/8) apresentaram formas parasitárias em outros 

ensaios parasitológicos e 62,5% (5/8) obtiveram resultados negativos em todos os ensaios 

parasitológicos realizados (Figura 7). 
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Figura 5 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas de 
Imunohistoquímica (I), Cultura (C) e “Squash” (S) nas 16 amostras de medula óssea que foram negativas no 
exame de histopatologia (H). 
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Figura 6 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas de Histopatologia (H), 
Cultura (C) e “Squash” (S) nas 12 amostras de medula óssea que foram negativas no exame de 
Imunohistoquímica (I). 
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Figura 7 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas de Histopatologia (H), 
Imunohistoquímica (I) e “Squash” (S) nas 8 amostras de medula óssea que foram negativas no exame de 
Cultura (C). 

 

Utilizando o fragmento de pele como amostra clínica nos ensaios parasitológicos, foi 

observado que 20% (4/20) dos animais apresentaram formas parasitárias na histopatologia. Já 

em relação aos resultados da imunohistoquímica observamos que 25% (5/20) apresentaram 

resultados positivos. A cultura com o fragmento de pele também obteve uma amostra 

contaminada assim como na cultura da medula óssea e, portanto, os dados referentes à cultura 

desta amostra não foram considerados. No entanto, os resultados obtidos nesta análise 

demonstraram que 42,1% (8/19) dos animais apresentaram resultados positivos (Tabela 4 e 

figura 8).  
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Tabela 4 - Resultados dos exames parasitológicos do fragmento íntegro de pele                                                  
dos 20 animais residentes da região oceânica de Niterói e da cidade de Maricá, RJ. 

 Histopatologia  Imunohistoquímica  Cultura 

 
Positivo 4 (20%) 5 (25%) 8 (42,1%) 

Negativo 16 (80%) 15 (75%) 11 (57,9%) 

TOTAL 20 (100%) 20 (100%) 19 (100%) 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama de Venn representando a positividade nas três técnicas parasitológicas empregadas nas 
amostras de pele para cada um dos 20 animais estudados. Legenda: H: Histopatologia; I: imunohistoquímica; 
C: cultura. 
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Dos 16 animais negativos na histopatologia utilizando o fragmento íntegro de pele, 

31,2% (5/16) foram positivos em algum outro teste parasitológico e 68,7% (11/16) foram 

negativos em todos os ensaios realizados (figura 9). Já em relação aos resultados da 

imunohistoquímica observamos que 15 amostras apresentaram resultado negativo, nas quais 

26,7% (4/15) apresentaram formas parasitárias em outro ensaio parasitológico e 73,3% 

(11/15) apresentaram resultados negativos em todos os ensaios realizados com o mesmo 

material (Figura 10). Na análise da cultura com o fragmento de pele, das 11 amostras que 

obtiveram resultados negativos, todas apresentaram resultados negativos nos outros ensaios 

parasitológicos realizados com a amostra clínica em questão.  

 

 

Figura 9 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas de 
Imunohistoquímica (I) e Cultura (C) nas 16 amostras de pele que foram negativas no exame de histopatologia 
(H). 
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Figura 10 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas de Histopatologia 
(H) e Cultura (C) nas 15 amostras de pele que foram negativas no exame de Imunohistoquímica (I). 

 

Ao analisarmos os resultados obtidos em todos os ensaios parasitológicos com todas as 

amostras analisadas neste estudo, observamos que a melhor amostra para detecção do parasito 

foi a medula óssea, e a melhor técnica utilizada foi o “squash” da medula óssea (Figura 11) 

seguido da cultura da medula óssea que foi a segunda análise com melhor desempenho.  
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Figura 11 - Aspirado de medula óssea. Canino. Presença de formas amastigotas sugestivas de Leishmania sp. 
no interior de macrófago (seta preta). Panótico. Imagem capturada em 400x. 

 

Vale ressaltar que todas as culturas positivas para Leishmania sp. foram submetidas à 

caracterização por isoenzimas e todos os isolados foram caracterizados como de Leishmania 

Leishmania infantum. 

 

5.3 – COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS PARASITOLÓGICOS E OS 

RESULTADOS IMUNOLÓGICOS (CLASSIFICAÇÃO DE POSITIVIDADE SEGUNDO O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE)  

 

Dos 20 animais submetidos aos ensaios parasitológicos seis apresentaram desfecho 

negativo (apresentaram resultado positivo no TR-DPP® e negativo no EIE®) desses somente 

dois apresentaram resultado parasitológico positivo, ou seja, apresentavam infecção e 

resultado sorológico negativo segundo o critério do Ministério da Saúde. Em relação aos 

animais com desfecho positivo, submetidos aos ensaios parasitológicos, somente um animal 

apresentou resultado parasitológico negativo em todas as análises realizadas, os outros 

animais apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos testes realizados (tabela 5 e 

figura 12).  
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Tabela 5 -  Comparação entre os ensaios sorológicos preconizados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico 
da LVC com os ensaios parasitológicos em 20 animais residentes da região oceânica de Niterói e da cidade de 
Maricá, Rio de Janeiro. 

 
MEDULA ÓSSEA FRAGMENTO PELE ÍNTEGRA 

Positivo Negativo Total Positivo Negativo Total 

TR-DPP® + EIE- 
LVC 

Reagente 
12 

(63,2%) 
1 

(5,3%) 
13 

(68,4%) 
9 

(45%) 
5 

(25%) 
14  

(70%) 

Não 
reagente 

2 
(10,5%) 

4 
(21,1%) 

6 
(31,6%) 

0 
(0%) 

6 
(30%) 

6  
(30%) 

TOTAL 
14 

(73,7%) 
5 

(26,3%) 
19 

(100%) 
9 

(45%) 
11 

(55%) 
20 

(100%) 
 

 

Figura 12 - Diagrama de Venn representando a positividade nas técnicas parasitológicas empregadas nas 
amostras de medula óssea e pele em relação aos resultados da sorologia (TR-DPP® + EIE-LVC®) para cada um 
dos animais estudados. 
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No “squash” da medula óssea, observamos que em 85,7% (12/14) dos animais foram 

observadas formas amastigotas de Leishmania spp. nas lâminas. Em relação à histopatologia 

foi observado que 21,4% (3/14) obtiveram resultados positivos constatando formas 

amastigotas de Leishmania spp. no “Cell Block” da medula óssea. Já na imunohistoquímica 

da medula óssea (“Cell Block”) 50% (7/14) dos animais apresentaram positividade. Já na 

cultura do material proveniente de medula óssea, 69,2% (9/13) com crescimento parasitário 

apresentaram desfecho positivo segundo MS.  

Um canino que obteve resultado positivo no TR-DPP® e negativo no EIE®-LVC 

(sendo considerado como desfecho negativo pelo MS) apresentou resultado positivo na 

cultura da medula óssea e no “squash”. Outro canino se comportou da mesma maneira na 

sorologia, entretanto apresentou resultado positivo apenas no “squash”. Os resultados de 

comparação entre as metodologias diretas para detecção parasitária em amostras de medula 

óssea com os resultados sorológicos podem ser observados na tabela 6. O teste de McNemar 

demonstrou discordância significativa nas proporções de resultados quando se comparou o 

desfecho positivo segundo MS (TR-DPP® + EIE®-LVC) com as técnicas de histopatologia 

(p=0,002) e imunohistoquímica (p=0,03). Por outro lado, não foi observada discordância 

significativa nas comparações entre o desfecho positivo e os testes parasitológicos de 

“squash” (p=1,0) e cultura (p=0,62). 

 

Tabela 6 - Comparação entre os ensaios sorológicos preconizados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico 
da LVC com os ensaios parasitológicos (em amostras de medula óssea) em 19 animais residentes da região 
oceânica de Niterói e da cidade de Maricá. 

                                    MEDULA ÓSSEA 

 

“Squash” 
(n=19)  (p =1,0) 

Histopatologia 
(“Cell Block”) 
(n=19)(p = 0,002) 

Imunohistoquímica    
(“Cell Block”)  (n=19)(p = 

0,03) 

Cultura  (n=18)                  
(p = 0,62) 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

TR-
DPP® 

+ 
ELISA 

Reagente 
12 

(63,2%) 
1 (5,3%) 

3 
(15,8%) 

10 
(52,6%) 

7 (36,8%) 6 (31,6%) 9 (50%) 
3 

(16,7%) 

Não 
reagente 

2 
(10,5%) 

4 
(21,1%) 

0 (0%) 
6 

(31,6%) 
0  (0%) 6 (31,6%) 

1 
(5,5%) 

5 
(27,8%) 

 

Quando comparamos o desfecho positivo segundo MS com os achados parasitológicos 

das análises dos fragmentos de pele íntegra, observamos que em 28,6% (4/14) dos animais na 

histopatologia foi possível observar formas amastigotas de Leishmania spp. Em relação a 

imunohistoquímica 35,7% (5/14) dos animais apresentaram resultado positivo.  
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Na cultura de pele foi observada uma positividade de 61,5% (8/13) e ausência de 

crescimento em 38,5% (5/13) (Tabela 7). O teste de McNemar demonstrou discordância 

significativa nas proporções de resultados quando se comparou o desfecho positivo segundo 

MS (TR-DPP® + EIE®-LVC) com as técnicas de histopatologia (p=0,002) e 

imunohistoquímica (p=0,004). Por outro lado, não foi observada discordância significativa na 

comparação entre o desfecho positivo e a e cultura (p=0,06).  

 

Tabela 7 - Comparação entre os ensaios sorológicos preconizados pelo Ministério da Saúde 
para diagnóstico da LVC com os ensaios parasitológicos (com fragmento de pele) em 20 
animais que obtiveram resultados positivos no teste sorológico de triagem (TR-DPP®) 
residentes da região oceânica de Niterói e da cidade de Maricá, RJ 

 FRAGMENTO DE PELE 

 

Histopatologia       
(n=20) (p = 0,002) 

Imunohistoquímica 
(n=20) (p = 0,004) 

Cultura                     
(n=19) (p = 0,06) 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

TR-
DPP® 

+ 
ELISA 

Reagente 4 (20%) 10 (50%) 5 (25%) 9 (45%) 
8 

(42,1%) 
5 

(26,3%) 

Não 
reagente 

0 (0%) 6 (30%) 0(0%) 6 (30%) 0 (0%) 
6 

(31,6%) 

 

Os parâmetros estatísticos de sensibilidade, especificidade, valores preditivos de 

positividade e negatividade para cada uma das técnicas parasitológicas empregadas foram 

calculados considerando-se como padrão ouro o teste sorológico preconizado pelo MS (TR-

DPP + EIE-LVC) e estão listados na Tabela 8. Foi possível observar que das técnicas 

adotadas para o diagnóstico parasitológico o “squash” da medula óssea obteve o melhor 

resultado em relação à sensibilidade (92,3%) e acurácia (84,2%), porém com 66,7% de 

especificidade. Entretanto em relação à especificidade as análises de histopatologia, 

imunohistoquímica e cultura obtiveram resultados de 100%. 
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Tabela 8 - Cálculos dos parâmetros estatísticos para cada técnica empregada no diagnóstico de 
Leishmania sp. no presente estudo. 

TÉCNICA 

Se 

(%) 

Sp 

(%) 

Acurácia 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN 

(%) 

“Squash” medula óssea 92,3 66,70 84,2 85,7 80 

Histopatologia medula óssea 23,1 100 47,4 100 37,5 

Imunohistoquímica medula óssea 53,8 100 68,4 100 50 

Cultura medula óssea 75 83,3 77,8 90 62,5 

Histopatologia pele 28,6 100 50 100 37,5 

Imunohistoquímica pele 35,7 100 55 100 40 

Cultura pele 61,5 100 73,7 100 54,5 

Onde: Se= sensibilidade; Sp=especificidade; VPP= valor preditivo positivo; VPN= valor preditivo negativo. 

 

5.4 – PERFIL DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Do total de 214 animais participantes do estudo, 44,9% (96/214) eram residentes de 

Maricá e 55,1% (118/214) da região oceânica de Niterói. Em relação aos bairros, obtivemos 

uma maior participação dos animais oriundos de Itaipú-Niterói com 43,9% (94/214) e em 

seguida de Itaipuaçú-Maricá com 38,8% (83/214).  

Pouco mais da metade dos cães era vacinada (54,2% - 116/214) com déctupla, óctupla 

e/ou antirrábica, porém apenas um participante foi vacinado com a Leish-Tec®, que é a única 

vacina contra Leishmaniose Visceral Canina permitida no momento em território nacional. 

Em relação ao sexo, 59,3% (127/214) eram fêmeas e 40,7% (87/214) eram machos,  60% dos 

participantes eram animais sem raça definida, e 57% eram castrados (Figura 13 e 14). Com 

relação aos tutores 96,7% (207/214) afirmaram não conhecer nenhum morador que teve 

leishmaniose visceral e 75,7% (162/214) relataram não ter ciência de animais recolhidos na 

região com suspeita de leishmaniose visceral canina. 
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Figura 13- Informações epidemiológicas dos animais em estudo (n=214) das regiões de Niterói e 
Maricá, Rio de Janeiro. 

 

  

Figura 14 - Dados epidemiológicos dos animais negativos e com o desfecho positivo 
para LVC conforme protocolo atual do Ministério da Saúde (TR-DPP® e EIE®-LVC 
positivos) provenientes das regiões de Niterói e Maricá, Rio de Janeiro. 

 

Em relação às localidades estudadas, 60% (12/20) dos animais com desfecho positivo 

conforme MS se concentraram em Maricá, sendo que 91,7% (11/12) destes residiam no bairro 

de Itaipuaçú. Já na cidade de Niterói foi observada uma soropositividade de 40% (8/20), no 

qual 50,0% (4/8) dos casos foram relatados no bairro de Maceió.  
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Ao analisarmos separadamente os principais bairros com as sorologias de TR-DPP® e 

ELISA (EIE®-LVC) observamos que no bairro de Itaipuaçú 18,1% (15/83) foram positivos 

no TR-DPP® e 14,5% (12/83) no ELISA. Já no bairro de Itaipú 6,4% (6/94) dos participantes 

foram positivos no TR-DPP® e 2,1% (2/94) positivos no ELISA. 

Dos 20 animais com desfecho positivo segundo MS, 15% (3/20) não eram vacinados 

com vacinas usuais na rotina veterinária (óctupla ou déctupla e antirrábica), em relação ao 

sexo 50% (10/20) eram machos e 50% (10/20) fêmeas, e em relação as raças participantes 

75% (15/20) foram SRD (Sem Raça Definida). 

A respeito da moradia, 82,2% (176/214) relataram residir próximo à região de mata, 

58,9% (126/214) declararam não haver coleta de lixo diário e 50% (107/214) possuíam rede 

de esgoto no domicílio. Residiam em quintal, 48,1% (103/214) dos animais participantes, 

61,7% (132/214) eram de cães de companhia, 56,1% (120/214) dos animais possuíam contato 

com crianças. Em relação ao contato com outros animais, 88,8% (190/214) dos cães 

participantes apresentaram essa característica. O contato descrito em 54,7% (117/214) dos 

animais era só com outros cães, 18,2% (39/214) era com cães e aves e 15,9% (34/214) com 

cães e felinos.  

Ao analisarmos as características das moradias dos animais com desfecho positivo 

observamos que 100% (20/20) dos animais moram próximo à região de mata, 85% (17/20) 

passavam a maior parte do tempo no quintal e 60% (12/20) dos soropositivos foram descritos 

como animais de companhia, 35% (7/20) possuíam contato com crianças e 95% (19/20) 

tinham contato com outros animais, sendo 30% (6/20) com outros cães, 30% (6/20) com cães 

e aves e 35% (7/20) com cães e felinos.  

 

5.5 – PERFIL HEMATOLÓGICO E CLÍNICO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Dos animais participantes do estudo atendidos pelos médicos veterinários clínicos 

responsáveis, 15% (32/214) possuíam algum linfonodo hiperplasiado, 27,6% (59/214) 

apresentavam-se apáticos, 20,6% (44/214) apresentavam emagrecimento, 12,6% (27/214) 

possuíam onicogrifose, e 15,4% (33/214) lesões de pele, das quais 54,5% (18/33) 

encontravam-se generalizadas e 24,2% (8/33) na localização da orelha.  

Observamos que 7,9% (17/214) dos participantes possuíam lesões oculares, 13,6% 

(29/214) apresentavam alopecia localizada e 7,5% (16/214) alopecia generalizada. Em relação 

à condição corporal, 76,6% (164/214) estavam em boas condições e 17,3% (37/214) foram 
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considerados magros segundo os exames físicos realizados pelos veterinários responsáveis. 

Além disso, 16,4% (35/214) estavam com as mucosas hipocoradas e 16,4% (35/214) com 

grau de desidratação leve. Foi detectada a presença de ectoparasitos (pulga e/ou carrapato) em 

36,4% (78/214) dos animais avaliados. 

Quando comparamos os animais com desfecho positivo (20/214) com as alterações 

clínicas citadas (Figura 15), 20% (4/20) foram considerados como assintomáticos, 20% (4/20) 

dos animais eram oligossintomáticos e 60% (12/20) eram sintomáticos de acordo com a 

classificação descrita por Abranches et al. (1991). Os sinais mais encontrados foram lesões de 

pele e alopecia local em 70,0% (14/20) dos cães, seguidas de emagrecimento e onicogrifose 

em 50,0% (10/20). E dos 20 animais submetidos à confirmação parasitológica, observamos 

que 55% (11/20) foram considerados sintomáticos, 30% (6/20) assintomáticos e 15% (3/20) 

oligossintomáticos, seguindo a mesma classificação. 

Dentre os cães que apresentaram alguma alteração clínica, observamos que 35% (7/20) 

possuíam algum linfonodo hiperplasiado, 45% (9/20) estavam apáticos, 50% (10/20) 

apresentaram emagrecimento, 50% (10/20) possuíam onicogrifose. Além disso, 70% (14/20) 

possuíam lesões de pele, 35% (7/20) lesões oftálmicas, 70% (14/20) alopecia local e 25% 

(5/20) alopecia generalizada. No que se refere à condição corporal, 60% (12/20) foram 

considerados em boas condições, enquanto que 20% (4/20) foram considerados magros e 20% 

(4/20) considerados muito magros, 40% (8/20) estavam com mucosas hipocoradas e 35% 

(7/20) apresentavam um grau de desidratação leve, segundo o exame físico realizado pelos 

veterinários clínicos responsáveis. Em relação à presença de ectoparasitos, em 55% (11/20) 

foram observadas a presença de pulgas e/ou carrapatos. 
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Figura 15 - Alterações clínicas nos animais negativos e com o desfecho positivo para 
LVC conforme protocolo atual do Ministério da Saúde (TR-DPP® e EIE®-LVC positivos) 
provenientes das regiões de Niterói e Maricá, Rio de Janeiro. 

 

Os principais sinais e sintomas observados nos cães oligossintomáticos foram lesões 

cutâneas (75% - 3/4), apatia (50% - 2/4) e linfadenopatia (25% - 1/4). Já nos cães 

sintomáticos observamos lesões cutâneas e alopecia local (100% - 12/12), emagrecimento e 

onicogrifose (83,3% - 10/12), apatia (66,7% - 8/12), lesões oftálmicas (59,6% - 7/12), 

linfadenopatia (50% - 6/12) e alopecia generalizada (41,7%). 

Em relação às análises hematológicas (tabela 9 e figura 16), observou-se que 33,6% 

(72/214) dos animais possuíam anemia, 12,6% (27/214) estavam leucopênicos, 7,9% (17/214) 

com leucocitose e 35% (75/214) com trombocitopenia. Já nas análises bioquímicas 6,5% 

(14/214) possuíam creatinina elevada, 17,8% (38/214) com ureia elevada, 32,2% (69/214) 

com hiperproteinemia, 29,9% (64/214) com hipoalbuminemia e 30,8% (66/214) com 

hiperglobulinemia. Dentre os animais com desfecho positivo segundo MS (20/214), 

observamos que 60% (12/20) possuíam anemia, 20% (4/20) leucopenia, 10% (2/20) 

leucocitose e 40% (8/20) trombocitopenia. Já em relação às análises bioquímicas 10% (2/20) 

obtiveram creatinina elevada, 35% (7/20) ureia elevada, 70% (14/20) hiperproteinemia, 55% 

(11/20) hipoalbuminemia e 80% (16/20) hiperglobulinemia. 
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Figura 16 -  Alterações hematológicas e biquímicas nos animais negativos e com o 
desfecho positivo para LVC conforme protocolo atual do Ministério da Saúde (TR-DPP® 
e EIE®-LVC positivos) provenientes das regiões de Niterói e Maricá, Rio de Janeiro 
 

Tabela 9 – Alterações hematológicas e bioquímicas nos cães soropositivos para LVC (de acordo com as normas do 
MS) e soronegativos da região oceânica de Niterói e da cidade de Maricá, Rio de Janeiro 

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS 

 Anemia 
Leuco-
penia 

Trombo-
citopenia 

Creati-
nina 

Ureia 
Hiperpro-
teinemia 

Hipoalbu-
minemia 

Hiperglobu-
linemia 

Soropo-
sitivos 

60% 
(12/20) 

20% 
(4/20) 

40% (8/20) 
10% 

(2/20) 
35% 

(7/20) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Analisando os resultados dos ensaios sorológicos obtidos neste estudo, observamos 

que 9,3% dos 214 animais participantes foram considerados positivos de acordo com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde (TR-DPP® e ELISA positivos) (BRASIL, 2014). Este 

resultado difere do relato de Oliveira et al.  (2015), que observaram em um inquérito 

epidemiológico de dezembro de 2011 a março de 2012 a presença de reações sorológicas 

positivas em 20,9% dos 110 cães participantes de seu estudo no bairro de Itaipú, da região 

oceânica de Niterói, local onde parte deste estudo também foi realizado. Este inquérito foi 

conduzido após diagnosticarem o primeiro caso de LVC na região em 2009 e utilizou as 

mesmas metodologias para diagnóstico sorológico aplicadas no presente estudo (TR-DPP® e 

ELISA). Quando comparamos os resultados isolados das técnicas sorológicas, observamos 

que Oliveira et al. (2015) obtiveram 29,1% (32/110) dos animais soropositivos no ELISA e 

25,5% (28/110) no TR-DPP®, ambos resultados superiores aos nossos, e quando analisamos 

isoladamente a região de Itaipú obtivemos resultados inferiores com 6,4% (6/94) dos 

participantes positivos no TR-DPP® e apenas 2,1% (2/94) positivos no ELISA. Esta diferença 

pode ter sido ocasionada pelo fato do inquérito sorológico ter sido efetuado em uma área onde 

já havia sido diagnosticado um caso positivo, além da área estudada ter sido delimitada e 

focada na localidade onde o caso positivo havia sido relatado, sendo uma área menor do que a 

incluída no presente estudo. 

Abrantes et al. (2016), ao realizarem um estudo com 145 caninos do período de 2009 a 

2011 na região de Itaipuaçú (área também incluída no presente estudo), observaram que 7,6% 

(11/145) dos animais participantes eram positivos no TR-DPP® e 11,7% (17/145) no ELISA. 

Resultados semelhantes foram observados na nossa pesquisa concordando com os dados 

observados no estudo dos autores citados. Entretanto, ao compararmos isoladamente os dados 

da região de Itaipuaçú obtidos em nosso estudo (n=83 animais), observamos índices mais 

elevados tanto no TR-DPP® (18,1%) quanto no ELISA (14,5%). Apesar desta área não ser 

considerada endêmica para LVC, estes resultados possivelmente podem ser explicados pelo 

fato da região ter condições ambientais favoráveis para a dispersão da zoonose e pela falta de 

ações efetivas para o controle da LVC. 

Ao compararmos os resultados obtidos do ELISA (EIE-LVC®) com o ELISA “in 

house” observamos um melhor desempenho no segundo ensaio, no qual 14,0% (30/214) dos 

animais obtiveram resultados positivos enquanto que 10,4% (23/214) possuíram resultados 
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reagentes no EIE-LVC®. Ribeiro et al. (2011) descrevem que a utilização de antígenos 

homólogos específicos aumenta a sensibilidade do teste de ELISA e evita reações cruzadas 

em animais com erliquiose, evitando dessa forma falso-positivos. Portanto, o melhor 

desempenho do ELISA “in house” na detecção de animais positivos observado no presente 

estudo é atribuído a utilização de um antígeno homólogo, enquanto que o EIE®-LVC, que 

utiliza antígeno heterólogo obtido à partir de Leishmania major, apresentou uma menor 

detecção de animais positivos. 

De Carvalho et al. (2018) ao realizarem seus estudos com 140 cães em uma região 

considerada não endêmica para LVC no Estado do Rio Grande do Sul, relataram uma 

soropositividade no TR-DPP® de 42,8% dos animais participantes e de 42,1% no ensaio 

imunoenzimático (EIE-LVC®). Ao considerarem o diagnóstico sorológico positivo de acordo 

com o preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), obtiveram um total de 35,7% 

de cães positivos na região. Entretanto, constataram uma baixa precisão nos testes sorológicos 

principalmente em animais assintomáticos ou no início da infecção, provavelmente pelo fato 

de possuírem baixa carga parasitária e baixos níveis de anticorpos anti-Leishmania, 

demonstrando a necessidade da elaboração de técnicas sorológicas mais eficazes e precisas. 

Estes resultados divergem dos obtidos no presente estudo (9,3%), e apesar de ambas as áreas 

serem consideradas de baixa transmissão, as condições geográficas são diferentes e 

possivelmente o perfil das populações estudadas também, justificando desta forma a 

discrepância dos resultados sorológicos nas duas áreas em questão.  

Paz et al. (2018) recomendam cautela na interpretação de resultados sorológicos e 

salientam a importância da caracterização da espécie de Leishmania, seja por métodos de 

isolamento e caracterização da espécie por isoenzimas ou através das técnicas moleculares, 

em virtude de terem observado animais positivos no teste imunocromatográfico (TR-DPP®) 

infectados por L. braziliensis e L. amazonensis. Este fato relata a possibilidade da ocorrência 

de reações cruzadas entre estas espécies e a importância da caracterização da espécie.  

Entretanto, estes mesmos autores ao utilizarem o teste sorológico ELISA (EIE-LVC®) 

não observaram reações cruzadas, apenas detectaram animais positivos para L. infantum 

corroborando com o atual quadro de diagnóstico para LVC preconizado pelo MS, no qual 

utiliza o ELISA como teste confirmatório.  

No presente estudo todos os animais submetidos à confirmação parasitológica a partir 

do resultado positivo no teste imunocromatográfico foram caracterizados como L. infantum 

por técnica de isoenzimas. 
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Mendonça et al. (2017) realizaram estudos com o desempenho dos testes sorológicos 

em áreas de baixa e alta transmissão da LVC. Estes autores observaram em suas análises que 

o teste rápido de triagem imunocromatográfico (TR-DPP®) obteve um excelente desempenho 

em relação à sensibilidade com uma menor proporção de animais falso-negativos. Dessa 

forma, uma menor quantidade de cães infectados permanece no local, confirmando sua 

escolha como teste de triagem padrão. Além disso, os autores concluíram em seu estudo que 

os testes sorológicos possuem um melhor desempenho em áreas de baixa transmissão quando 

comparados aos locais com alta transmissão. Os autores justificam estes achados em razão de 

que em áreas de alta transmissão os testes sorológicos não conseguem distinguir infecção com 

imunidade (cães doentes, animais infectados ou em fase subclínica, ou cães com auto cura e 

se tornando imunes). Logo, cães imunes obtêm resultados falso-positivos.  

Portanto, Mendonça et al. (2017) concluem que há a necessidade de rever o quadro de 

diagnóstico preconizado pelo MS e retificam a importância da utilização de testes 

parasitológicos como confirmatórios para o diagnostico da LVC.  

Entretanto, o desempenho dos métodos diagnósticos sorológicos foi semelhante ao 

descrito por Belo et al. (2017), ao estudar 1130 cães para avaliação da confiabilidade dos 

testes sorológicos em uma região de transmissão recente de LV, observando uma 

soropositividade (TR-DPP e ELISA) de 8,9%, semelhante aos nossos resultados (9,3%). Estes 

autores salientam a necessidade de reavaliações na sensibilidade e na especificidade dos testes 

sorológicos, além do treinamento da equipe de saúde responsável pela aplicação dos testes 

rápidos a campo, e do desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico. 

No presente estudo, dos 20 cães submetidos à confirmação parasitológica a partir do 

resultado positivo no teste rápido de triagem, 25% (5/20) obtiveram resultados parasitológicos 

negativos. Destes, quatro animais foram negativos no ELISA (EIE®-LVC), sendo estes 

considerados como negativos para LVC de acordo com o preconizado pelo MS, e um cão foi 

considerado positivo para LVC de acordo com as normas do MS. Estes resultados podem ser 

explicados por uma baixa carga parasitária e/ou reações cruzadas com outras parasitoses, 

conforme salientado por Paz et al. (2018).  

Por outro lado, dois animais obtiveram resultados positivos no TR-DPP® e negativos 

no ELISA, sendo estes considerados como negativos para LVC de acordo com o preconizado 

pelo MS, e apresentaram positividade em testes parasitológicos sendo um (amostra nº 03) no 

“squash” da medula óssea e outro (amostra nº 188) no “squash” e na cultura da medula óssea. 

A baixa produção de anticorpos produzidos pelos animais em questão pode ser explicada 
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nesses casos, possivelmente por se tratar de uma infeção recente, onde a presença do parasito 

é maior que a quantidade de anticorpos. Em cães naturalmente infectados, a soroconversão 

ocorre em média 94 dias após a infecção (COURTENAY et al., 2002), e no caso da LVC isto 

é muito importante, já que o controle é realizado através de métodos de avaliação de 

anticorpos. Ou ainda pela condição clinica dos mesmos, já que um deles (amostra 188) é 

assintomático e nesses animais a sensibilidade de detecção de anticorpos geralmente é baixa 

devido à baixa produção (PINELLI et al., 1994), 

Assis et al. (2010) observam que testes sorológicos possuem um desempenho de forma 

discrepante em animais sintomáticos, assintomáticos e oligossintomáticos, e salientam a 

importância de associar técnicas diretas, com detecção do parasito, com indiretas, com 

detecção de anticorpos, para confirmação do diagnóstico. Estes autores realizaram este estudo 

com 34 animais naturalmente infectados e utilizaram os testes sorológicos ELISA e RIFI. Os 

autores relataram que os sinais clínicos mais comuns encontrados nos oligossintomáticos 

(41,2% - 14/34) foram alterações de pele ( 71% - 10/14), mucosas pálidas (36% - 5/14) e 

emagrecimento (14% - 2/14), já nos sintomáticos (35,3% - 12/34) alterações de pele (100% - 

12/12), esplenomegalia (83% - 10/12), emagrecimento (58% - 7/12), onicogrifose (50% - 

6/12) e linfoadenopatia (50% - 6/12) foram citadas. Mesmo utilizando técnicas sorológicas 

diferentes, em nosso estudo observamos as lesões cutâneas (75% - 3/4) como principal 

sintomatologia em 20% (4/20) dos cães considerados oligossintomáticos, concordando com 

os achados dos autores citados. Também observamos neste grupo de animais sinais como 

apatia (50% - 2/4) e linfadenopatia (25% - 1/4). Nos animais considerados sintomáticos (60% 

- 12/20) também observamos como principais alterações clínicas lesões cutâneas (100% - 

12/12) assim como os autores citados relataram, além de alopecia local (100% - 12/12), 

emagrecimento e onicogrifose em 83,3% (10/12), e apatia (66,7% - 8/12).   

No entanto, a observação no presente estudo de animais soropositivos obtendo 

resultados negativos nos ensaios parasitológicos e cães com resultados parasitológicos 

positivos e apresentando negatividade em algum teste imunológico, corrobora a necessidade 

da associação de metodologias diagnósticas (ASSIS et al., 2010), tanto parasitológicas quanto 

sorológicas, para o desfecho clínico conforme salientado por Querioz et al. (2010). Estes 

autores afirmam que quando estas técnicas são utilizadas de forma separada não 

desempenham o mesmo grau de eficiência.  Em seus estudos com cães assintomáticos, 

sintomáticos e oligossintomáticos foi observado que os testes sorológicos não obtiverem 

resultados satisfatórios principalmente nos animais assintomáticos, concordando com nosso 
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estudo, onde observamos um animal positivo no parasitológico e com resultado positivo no 

TR-DPP mas negativo no ELISA. Tal achado pode ser justificado pelo período anterior da 

soroconversão, ou por uma baixa carga parasitária associada a baixos títulos de anticorpos. 

Logo, técnicas parasitológicas seriam mais adequadas para a identificação destes animais. 

Estes autores demonstram que ao associarem métodos sorológicos com a imunohistoquímica, 

obtiveram um melhor desempenho na identificação dos parasitados, e quando associavam a 

sorologia com testes moleculares a positividade chegava a 100%. 

Dos 20 animais que foram submetidos à confirmação parasitológica em nosso estudo, 

55% (11/20) foram considerados sintomáticos, 30% (6/20) assintomáticos e 15% (3/20) 

oligossintomáticos. Destes cães, um animal considerado assintomático e um sintomático 

obtiveram resultados sorológicos negativos (TR-DPP positivo e ELISA negativo), entretanto 

positivaram nos testes parasitológicos. Estes dados retificam a importância da associação dos 

testes sorológicos com parasitológicos e salientam a cautela no diagnóstico sorológico da 

LVC principalmente em cães assintomáticos como observado por Queiroz et al. (2010). 

A região do presente estudo é considerada endêmica para diversas parasitoses como 

dirofilariose (LABARTHE et al., 1998; LABARTHE et al., 2003), erliquiose (MACIEIRA et 

al, 2005) e babesiose. Llera et al. (2002) não observaram reações cruzadas nos testes 

sorológicos (RIFI) entre erliquiose e leishmaniose visceral canina. Krawczak et al. (2015) 

também não observaram estas reações ao realizarem testes sorológicos (TR-DPP®, ELISA, 

RIFI e rk39 RDT - Kalazar Detect Canine Rapid Test; Inbios) para diagnóstico de erliquiose, 

babesiose e leishmaniose visceral canina. No entanto, Ribeiro et al. (2011) utilizando como 

métodos sorológicos ELISA e RIFI, e Ferreira et al. (2007), utilizando como métodos 

sorológicos o ELISA, RIFI e DAT, corroboram com as afirmações de reações cruzadas nos 

métodos sorológicos de diagnóstico da leishmaniose visceral canina.  

Mesmo estes autores utilizando técnicas e metodologias sorológicas diferentes, é 

importante salientar a possibilidade de reações cruzadas com parasitoses já citadas e presentes 

na região de estudo e com isso uma interpretação equivocada dos exames sorológicos com a 

possibilidade de resultados falsos positivos ou negativos.  

Da mesma forma que os autores supracitados, nosso estudo observou a presença de 

animais positivos em ensaios sorológicos e negativos nos testes parasitológicos (n=5). 

Entretanto, em nosso estudo não foi possível observar se a presença de reações cruzadas 

interferiu nos resultados sorológicos, pois não foram realizados testes diagnósticos para 
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possíveis infecções passíveis de apresentarem reações cruzadas com a LVC. No entanto, não 

descartamos estas possibilidades e também da presença de co-infeccções. 

Nossos resultados demonstraram um melhor desempenho na pesquisa direta do 

parasito no “squash” da medula óssea com 73,7% (14/19) de positivos, seguido da cultura de 

medula óssea com 55,5% (10/18) de positivos. Já na análise do “Cell Block” observamos uma 

positividade de 36,8% (7/19) das amostras quando utilizamos a imunohistoquímica e 15,8% 

(3/19) na histopatologia. Abrantes et al. (2016) realizaram análises em cães com LVC na 

mesma área do presente estudo, utilizando exames parasitológicos diretos (histopatologia, 

imunohistoquímica e culturas) e observaram um melhor resultado na imunohistoquímica 

(“Cell block”) [85,7% (6/7)] do que na cultura da medula óssea [28,6% (2/7)]. Esta 

discrepância nos resultados pode ser explicada pelo fato de ao realizar as lâminas de “squash” 

da medula óssea, estas são fixadas a seco, promovendo uma expansão do tamanho das células 

em aproximadamente 30%, devido ao contato do material com o ar. Este fato atua como 

facilitador para observação de pequenas estruturas nas amostras. Já quando há a preparação 

dos blocos de parafina para que sejam avaliados tanto nas técnicas de histopatologia quanto 

na de imunohistoquímica, há uma perda de 30% devido à compactação do material 

(ELTOUM et al., 2001). 

Menezes et al. (2016) ao compararem técnicas de diagnóstico de histopatologia, 

imunohistoquímica e cultura com amostra de medula óssea em 45 cães provenientes de uma 

área endêmica para LVC, relataram um melhor desempenho na técnica de imunohistoquímica 

do “Cell Block” com 31,1% (14/45) de positivos, seguido da cultura da medula óssea com 

uma positividade de 13,3% (6/45) e por último a histopatologia do “Cell Block” com 8,9% 

(4/45) de positivos para Leishmania spp.  

Diferentemente do descrito por Menezes et al. (2016), no presente estudo os resultados 

utilizando a cultura foram melhores do que a imunohistoquímica. Cabe ressaltar que o sucesso 

na técnica da cultura está diretamente atrelado à forma de coleta da amostra, transporte e 

armazenamento, sendo, portanto, bastante susceptível à contaminação, e muito dependente da 

qualidade técnica dos profissionais envolvidos em todas as etapas do processo.   

Abrantes et al. (2016) notaram que ao realizarem as técnicas de histopatologia, 

imunohistoquímica e cultura com o material de fragmento de pele obtiveram resultados 

positivos em 28,6%, 57,1%  e 42,8% dos casos respectivamente, obtendo melhores resultados 

na imunohistoquímica e cultura de fragmento de pele. Resultados semelhantes obtidos na 

cultura e na histopatologia também foram observados em nosso estudo com 42,1% dos 
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resultados positivos na cultura de fragmento íntegro de pele e 20% de positivos na 

histopatologia. Entretanto, diferentemente dos autores supracitados, não obtivemos resultados 

expressivos na imunohistoquímica ao compararmos com a histopatologia, com apenas 25% 

das amostras positivas. Os resultados semelhantes entre histopatologia e imunohistoquímica 

observados em nosso estudo podem estar relacionados à carga parasitária presente nos tecidos 

analisados, sendo esta provavelmente superior à dos estudos dos autores supracitados, uma 

vez que a quantidade de parasito presente na amostra analisada está diretamente relacionada à 

facilidade de se obter um resultado positivo. 

Foram incluídos neste estudo animais residentes da região oceânica de Niterói e da 

cidade de Maricá principalmente animais oriundos dos bairros de Itaipú e Itaipuaçú, locais 

onde já foram relatados casos de LVC (ABRANTES et al., 2016; NITERÓI, 2015; 

OLIVEIRA et al., 2015; PAULA et al., 2009). A frequência dos animais machos participantes 

do estudo foi maior do que das fêmeas, assim como os animais castrados e sem raça definida 

constituíram a maior parte da população estudada. Apesar de terem sido coletadas 

informações epidemiológicas por meio de questionário, os resultados não podem ser inferidos 

para a população de Niterói e Maricá, devido ao pequeno número de amostras analisadas, o 

que não permite uma análise epidemiológica confiável e representativa. Além disso, apesar da 

população das áreas estudadas, assim como os veterinários colaboradores, demonstrarem 

interesse no projeto, notamos que este estava atrelado à possibilidade de identificar a infecção 

em pacientes portadores de alterações clínicas e laboratoriais previamente observadas, para as 

quais ainda não havia um diagnóstico fechado.  

Portanto, devido à característica da população estudada, devemos considerar como um 

viés de nosso estudo uma possível presença de amostras viciadas, uma vez que pelo fato do 

presente trabalho contemplar diversas técnicas de diagnóstico para LVC, estes participantes 

utilizaram o projeto para confirmação diagnóstica de animais suspeitos e/ou previamente 

diagnosticados. 

No presente trabalho foi observada uma alta associação entre os animais soropositivos 

e a proximidade da residência com região de mata, no qual 100% dos tutores relataram residir 

nesta proximidade, assim como observado por Abrantes et al. (2018) em seus estudos no qual 

dos 97 cães soropositivos observaram que 91,3% destes viviam em região de mata. Os 

achados de Almeida et al. (2009) também corroboram com nossos resultados, nos quais a 

proximidade das residências com região de mata, além de animais que habitam o quintal das 

casas são fatores predisponentes à infecção. Em nosso estudo foi observado que 85% (17/20) 
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dos cães soropositivos passavam maior parte do tempo no quintal, fato também encontrado 

por Abrantes et al. (2018) no qual 60% dos soropositivos para LVC tinham acesso restrito ao 

quintal. Estes resultados corroboram com Paula et. al. (2009) que associaram a proximidade 

da área de mata, e do canino residir no quintal da casa como fatores influenciadores para a 

infecção e com Cabrera et al. (2003) que afirmam que a proximidade das casas à regiões de 

mata, junto com a presença de outras espécies de animais convivendo no mesmo ambiente 

geram um maior risco da chance dos cães se infectarem. Estes fatos podem ser justificados 

pela maior exposição dos cães aos flebotomíneos, facilitando a infecção desses hospedeiros. 

A convivência com outros animais (cães, felinos e/ou aves) foi observada em nosso 

estudo na maioria dos cães soropositivos [95% (19/20)]. Sherlock (2003) associa esta relação 

de espécies diferentes convivendo em conjunto com uma possível atração dos vetores 

(flebotomíneos) para a região. Esta atração pode colaborar para a manutenção desta zoonose 

de forma a favorecer o ciclo de transmissão da infecção canina (ABRANTES et al. 2018). 

Silva et al. (2012) relatam que a presença de outros animais, principalmente felinos, 

apresentou relação estatística com a soroprevalência dos caninos, e citam este fato como uma 

possível questão para colaboração da permanência da zoonose nas regiões. 

Oliveira et al. (2010) relatam o convívio de aves e cães domésticos como um fator 

para o aumento significativo da infecção dos cães da região. Salientam que mesmo as aves 

não sendo reservatórios do protozoário, servem como fonte de alimentação para os 

flebotomíneos e ratificam a preocupação com acúmulo de matéria orgânica produzida pelas 

aves e outros animais domésticos como fator facilitador para o desenvolvimento das larvas 

dos vetores.  Em nosso estudo as informações observadas corroboram com esses autores, uma 

vez que dos 95% (19/20) soropositivos que possuíam contato com outros animais, 30% (6/20) 

eram com aves e outros cães, colaborando desta forma para a manutenção do ciclo do vetor e 

do parasito, e disseminação da zoonose na região. 

Mattos Jr et al. (2004) ao realizarem estudos dos aspectos clínicos da LVC na região 

de Niterói com 18 cães errantes que foram capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses 

do Município de Niterói (CECOZ), observaram que os principais sinais nos cães 

soropositivos (IFI) eram linfadenopatia em 66,6% (6/9), seguido de lesões de pele em 33,3% 

(3/9) dos animais. Estes resultados discordam dos nossos nos quais as principais alterações 

relatadas nos cães soropositivos (TR-DPP® e ELISA) foram em primeiro lugar as lesões de 

pele (70%) (14/20), seguidas de onicogrifose em 50% (10/20) e da perda de peso observada 

em 50% (10/20) dos participantes. Entretanto, Mattos Jr. et al. (2004) relatam a presença de 
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ectoparasitos em 55,5% (5/9) dos soropositivos corroborando com o encontrado em nossa 

pesquisa sendo observado este sinal em 55% (11/20) dos cães soropositivos. Salientando, 

mais uma vez, a importância de diagnósticos diferenciais e da possibilidade de reações 

cruzadas devido à presença de ectoparasitos que são vetores de outras parasitoses já citadas.  

Por outro lado, a observação no presente estudo de cães soronegativos (TR-DPP® e 

ELISA) apresentando sintomatologias, sendo considerados sintomáticos ou 

oligossintomáticos, demonstram a importância da associação entre suspeita clínica, testes 

imunológicos e testes parasitológicos para o desfecho clínico. 

Oliveira et al. (2015) ao realizarem seus estudos na região oceânica de Niterói, 

corroboraram com nossos resultados ao relatarem como principais alterações clínicas 

observadas nos cães soropositivos as lesões de pele. 

A onicogrifose foi observada em 50% dos soropositivos em nosso estudo como 

descrito por Oliveira et al. (2010) que relatam como único sintoma estatisticamente 

significante, discordando de Ciaramella et al. (1997) que observaram o sinal clínico em 24% 

dos 150 cães naturalmente infectados por Leishmania infantum e de Meléndez-Lazo et al. 

(2018) que observaram este fenômeno em apenas um caso dos 51 cães infectados por 

Leishmania infantum. No entanto, consideram este sinal clínico como patognomônico, assim 

como descrito por Silva et. al (2017). Tilley e Smith jr. (2008) também consideram o achado 

de unhas anormalmente longas como específico desta zoonose.  

Marzochi et al. (1985c) explica a presença de onicogrifose nos animais infectados 

devido à falta de desgaste das unhas pela baixa atividade dos cães levando a uma dificuldade 

locomotora (SCHIMMING;SILVA, 2012). Koutinas et al. (2014) relatam que este processo 

de crescimento das unhas é devido a uma dermatite liquenóide podendo variar de ligeira a 

severa, e de interface mononuclear, não observando a presença do parasito e discordando com 

teorias antigas onde era citado uma inflamação intensa da matriz celular devido a um processo 

intenso de multiplicação do parasito (PIZZIRANI, 1989). Saridomichelakis e Koutinas (2014) 

também relatam que a onicogrifose pode ser um processo inflamatório e ao realizarem cortes 

histológicos corados com hematoxilina-eosina não observaram presença do parasito, 

entretanto ao realizarem técnicas moleculares observaram, em pequenos casos, a presença do 

agente etiológico.  

Dos 20 cães soropositivos do nosso estudo, os sinais clínicos como linfadenopatia 

estavam presentes em 35% (7/20) e o emagrecimento foi observado em 50% (10/20), dados 

que também são descritos por outros autores ao realizarem exames clínicos em animais 
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soropositivos para LVC (MARZOCHI et al., 1985c; CIARAMELLA et al., 1997; OLIVEIRA 

et al., 2010; MELÉNDEZ-LAZO et al., 2018). Segundo Marzochi et al. (1985c), a presença 

de cães infectados com perda de peso progressiva é relatada como um sinal comum em áreas 

de leishmaniose visceral. Schimming e Silva (2012) citam o emagrecimento e a dificuldade de 

locomoção como sinais observados na LVC. Contudo, Mattos Jr et al. (2004) não observaram 

o emagrecimento como um sinal de LVC em suas análises, podendo ser justificado pelo 

período curto do estudo e pelo baixo número de cães analisados. Krauspenhar et al. (2007), ao 

realizarem um relato de caso em uma área considerada indene da zoonose, discorrem como 

principal sinal clínico observado o emagrecimento progressivo e lesões de pele. Marcondes e 

Rossi (2013) revisam que os sinais clínicos mais frequentes são linfadenopatia generalizada, 

perda de peso, lesões dermatológicas, além de alterações locomotoras e neurológicas. Paula et 

al. (2009) ao relatarem o primeiro caso autóctone de LVC na cidade de Maricá corroboram 

com os principais sinais clínicos observados também no nosso estudo: emagrecimento, 

linfadenopatia e onicogrifose.  

Esta gama de sinais e sintomas inespecíficos da LVC em associação com a falta de 

conhecimento e atualização de médicos veterinários dificulta a correta busca por diagnóstico 

e, consequentemente, leva a uma subnotificação de casos positivos. Este fato colabora para a 

permanência e expansão da zoonose nestas regiões.  

Por outro lado, cães sintomáticos possuem uma alta resposta imunológica, facilitando 

a detecção destes animais em testes sorológicos. A sintomatologia dos cães com LVC está 

associada à resposta imune humoral. Animais infectados apresentam maiores níveis séricos de 

imunoglobulinas, principalmente da classe IgG. Entretanto este aumento está associado à 

sintomatologia do cão (COURTENAY et al., 2002) e não à proteção imunológica (PINELLI 

et al., 1994).  

Além do mais, foi observada associação dos sinais clínicos com a presença do parasito 

à uma resposta imunológica exacerbada (COURTENAY et al., 2002), confirmando que a 

detecção de anticorpos IgG se mostra eficaz na detecção de animais infectados. Em nosso 

estudo podemos observar este comportamento sorológico associado à sintomatologia canina, 

já que 60% (12/20) dos cães soropositivos (TR-DPP® e ELISA) foram considerados 

sintomáticos e 20% (4/20) oligossintomáticos.  

Meléndez-Lazo et al. (2018) ao realizarem exames hematológicos e bioquímicos em 

132 cães sendo 81 cães saudáveis e 51 cães infectados com leishmaniose visceral, observaram 

que os principais achados foram anemia, linfopenia e leucocitose. Já em relação às análises 
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bioquímicas observaram principalmente alterações nas dosagens das proteínas com baixa 

relação albumina / globulina sérica em 78,4% dos cães infectados, altas dosagens das 

globulinas gama, beta e alfa-2 (72,5%, 68,6% e 43,1%, respectivamente) e baixa concentração 

de albumina (54,9%). Alterações nas dosagens de creatinina e ureia foram menos comuns 

nestes cães infectados, com 2% de animais com elevação da creatinina e 5,9% na ureia. Dos 

20 animais soropositivos nas nossas análises, observamos que as principais alterações foram 

anemia em 60% (12/20) dos cães, concordando com os achados pelos autores citados, 

entretanto observamos também leucopenia (20% - 4/20) e trombocitopenia (40%  - 8/20).  

Nas análises bioquímicas também observamos alterações nas dosagens das proteínas 

totais e frações, com 55% (11/20) dos cães apresentando hipoalbuminemia e 80% (16/20) 

hiperglobulinemia. Mattos Jr et al. (2014) também observaram nos 18 cães soropositivos para 

LVC valores médios do eritrograma abaixo dos valores de referência, ou seja, animais 

anêmicos, corroborando com nosso principal achado hematológico. Entretanto, não 

observaram alterações no perfil bioquímico de creatinina, ureia e proteínas totais e frações. 

As alterações hematológicas observadas em nosso estudo como anemia, podem 

possuir uma gama de etiologias como anemia da doença inflamatória, alteração de produção 

na medula óssea (displasia, hipoplasia ou aplasia), doença renal crônica ou hemorragias 

(MELÉNDEZ-LAZO et al., 2018). As alterações no perfil de leucograma, apesar de serem 

pouco frequentes segundo RIBEIRO et al. (2013), podem ser explicadas por um leucograma 

de estresse, como Ciaramella et al. (1997) observaram, fato este que geralmente é comum em 

cães doentes. As alterações de plaquetas observadas em nosso estudo também foram relatadas 

por outros pesquisadores (CIARAMELLA et al., 2005; 1997; VALLADARES et al., 1998) e 

possivelmente podem ser explicadas por um distúrbio de coagulação no processo da 

hemostasia (VALLADARES et al., 1998), alterações de produção à nível medular ou por 

consumo devido à um processo infeccioso. 

 Já as alterações em perfis bioquímicos como ureia e creatinina podem ser explicadas 

por uma possível lesão renal devido a depósitos de complexo antígeno-anticorpo decorrentes 

do processo infeccioso (PLANELLAS et al., 2009). Distúrbios relacionados à dosagem das 

proteínas totais e frações podem ser relacionadas a resposta imune (com aumento das IgG), 

sendo observada uma hiperproteinemia com hiperglobulinemia e hipoalbuminemia, alterações 

também relatadas em outros estudos (CIARAMELLA et al., 1997; KOUTINAS et al., 1999; 

MELÉNDEZ-LAZO et al., 2018; RIBEIRO et al., 2013; VALLADARES et al., 1998). No 

presente estudo não observamos alterações nas avaliações de creatinina e ureia, entretanto os 
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distúrbios na dosagem da proteína total e frações foram observados mesmo não fracionando 

as globulinas como feito por Meléndez-lazo et al. (2018), concordando com os outros autores 

já citados. 

Em relação ao conhecimento dos tutores a respeito da zoonose em questão, foi 

possível observar uma desinformação dos entrevistados, apesar da existência de múltiplos 

casos na localidade, previamente relatados por Paula et al. (2009), Oliveira et al. (2015) e 

Abrantes et al. (2016). Em relação ao conhecimento da LV, 96,7% dos tutores entrevistados 

relataram não terem conhecimento de nenhum caso de Leishmaniose Visceral Humana na 

localidade, assim como 75,7% dos mesmos não tinham ciência de nenhum animal suspeito 

que tenha sido identificado na região. Entretanto, entre os anos de 2013 e 2014 o Centro de 

Controle de Zoonoses do município de Niterói diagnosticou nove casos de LVC no bairro de 

Itaipú (NITERÓI, 2015). 

Os fatos expostos são de extrema importância, pois refletem um comportamento que 

pode colaborar para a expansão da infecção. A falta de informação e de atualização dos 

médicos veterinários, profissionais da saúde coletiva, e também da população, dificulta a 

adoção de medidas preventivas para o controle efetivo da parasitose, que envolvem a 

participação dos órgãos governamentais e dos moradores da região. 

A adoção de medidas profiláticas como a utilização de inseticidas (coleiras repelentes 

nos caninos e pulverização das residências) para controle do vetor, a realização de inquéritos 

sorológicos, a identificação e o monitoramento de casos positivos, a mobilização social com 

ações de conscientização da população local por meio de palestras e informativos, e o 

treinamento de agentes de saúde, são medidas necessárias para que haja o controle desta 

zoonose no ambiente. Karunaweera & Ferreira (2018) concluíram em seus estudos realizados 

no sul da Ásia, que para alcançar um melhor resultado no controle da leishmaniose e na sua 

erradicação, certas medidas devam ser asseguradas, tais como: a implantação efetiva de novas 

ferramentas preventivas, uma política forte e de participação ativa da comunidade, serviços 

adequados de diagnóstico e tratamento, além de uma vigilância epidemiológica ativa e eficaz. 

Srinivasan et al. (2018), em estudo realizado na Índia demonstraram que a 

disseminação da informação é uma relevante estratégia de controle e eliminação da 

leishmaniose visceral em áreas de risco. Estes autores salientaram a importância da execução 

de ações para melhorar a comunicação da comunidade médica e científica com a população 

das áreas de risco com a aplicação de diversos canais de comunicação (utilização de canais de 

mídia com propagandas informativas, cartazes e outdoors nas aldeias informando a 
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importância da zoonose, além da comunicação interpessoal e em grupo com palestras e visitas 

às residências locais auxiliando no diagnóstico, tratamento e nas medidas preventivas), das 

ações diretas nas comunidades com a exibição de filmes sobre profilaxia, diagnóstico e 

tratamento da zoonose, confecção e distribuição de folhetos informativos com perguntas e 

respostas frequentes sobre dúvidas da LV utilizando uma linguagem de fácil entendimento, do 

treinamento e da atualização dos agentes da saúde, em conjunto com a pulverização de 

inseticidas nas regiões, como estratégias efetivas para o controle da LV.    

López-Perea et al. (2014) corroboram com os estudos realizados na Índia ao 

observarem que difundir conhecimento à uma população residente em áreas endêmicas, 

promove o aumento na conscientização e na adoção das medidas profiláticas pertinentes, 

influenciando positivamente no controle da disseminação da infecção, com uma mudança no 

quadro desta zoonose, levando a redução dos números de casos de LV.  

Entretanto, Silva et al. (2012) não observaram mudanças com a utilização da 

pulverização com inseticidas em relação à infecção canina. Portanto, devemos ressaltar a 

importância das medidas profiláticas como a utilização de coleiras repelentes, a eutanásia dos 

animais soropositivos, como preconizado pelas normas do Ministério da Saúde, além da 

adoção de ações educativas e informativas junto à população local com o intuito de evitar 

novos casos de Leishmaniose e dessa forma impedir possíveis surtos da protozoose 

(MENEZES, 2016). 

Os achados obtidos no presente estudo confirmam a circulação do parasito nestas áreas 

estudadas. Devido ao alto índice de resultados sorológicos positivos encontrados, em grande 

parte com confirmação por técnicas parasitológicas, pode-se supor que provavelmente esta 

não se trata de uma área de baixa transmissão e sim de recente introdução da infecção, como 

também relatado por Abrantes et al (2018). Estudos pertinentes à avaliação epidemiológica, 

além de pesquisas entomológicas nestas regiões são de grande importância para uma melhor 

compreensão do comportamento do parasito na região estudada. 

Os dados obtidos a partir dos ensaios imunológicos e parasitológicos aqui 

apresentados e discutidos contribuem para um melhor entendimento do desempenho destes 

testes, bem como sugerem reavaliação no diagnóstico preconizado pelo MS, visto que animais 

positivos no teste parasitológico obtiveram resultados sorológicos negativos. Entretanto, é 

importante ressaltar que, apesar do bom desempenho observado nos testes parasitológicos, sua 

aplicabilidade na rotina clínica da medicina veterinária precisa ser cuidadosamente avaliada, 

tendo em vista os riscos eminentes à coleta de medula óssea e as dificuldades em se obter 
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bons resultados em metodologias de cultura. Portanto, o investimento em tecnologias 

inovadoras, para que testes parasitológicos e imunológicos com alta sensibilidade e 

especificidade sejam de fácil acesso aos médicos veterinários e aplicados em sua rotina clínica 

são de grande valia para controle desta zoonose.  

É importante salientar que mesmo observando um número alto de casos positivos em 

uma região de recente introdução da leishmaniose visceral, a falta de informação à população 

local é alta e preocupante, pois facilita a manutenção do ciclo da zoonose no ambiente.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Utilizando o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde para definir um animal 

positivo para LVC (TR-DPP® + EIE®-LVC) obtivemos um total de 9,3% (20/214) de 

animais positivos, sendo este resultado semelhante a outros estudos da mesma região. 

 O ELISA “in house” detectou a presença de anticorpos específicos em 14,0% (30/214) 

dos animais estudados, sendo este resultado superior ao observado nos testes 

sorológicos preconizados pelo Ministério da Saúde EIE®-LVC (10,7% - 23/214) e 

TR-DPP® (13,1% - 28/214).  

 As amostras de medula óssea apresentaram melhores resultados nas análises 

parasitológicas (cultura, histopatologia e imunohistoquímica) quando comparadas as 

amostras de pele íntegra;  

 Das técnicas utilizadas nas análises parasitológicas o “squash” da medula óssea obteve 

os melhores resultados; 

 Todos os isolados na cultura foram caracterizados por isoenzimas como pertencendo a 

espécie Leishmania (L.) infantum; 

  Não houve concordância entre a positividade nos resultados dos testes sorológicos, 

segundo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, e os resultados obtidos 

nos testes parasitológicos; 

 Os animais com desfecho positivo de acordo com o Ministério da Saúde obtiveram 

achados hematológicos e bioquímicos variados, entretanto a hiperglobulinemia foi o 

principal; 

 Os animais com desfecho positivo de acordo com o Ministério da Saúde obtiveram 

como principais alterações clínicas as lesões de pele seguidas de onicogrifose e 

emagrecimento; 

 Animais assintomáticos foram observados no estudo, enfatizando sua importância na 

manutenção da infecção na região; 

 A desinformação sobre a zoonose foi observada na maioria dos tutores dos cães 

participantes do estudo, demonstrando a necessidade de ações educativas na região. 
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9. APÊNDICES 

 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Eu, ____________________________________________________, responsável 

pelo(s) canino(s) _____________________________________________, autorizo a 

sua participação na pesquisa “Comparação de métodos diagnósticos para 

Leishmaniose Visceral em cães domésticos provenientes de área de baixa 

transmissão”, coordenada pela Profa. Dra. Adriana Pittella Sudré da Universidade 

Federal Fluminense. 

Sei que terão amostras de sangue, medula óssea e fragmento de pele coletadas e estou 

ciente dos procedimentos necessários e riscos envolvidos. Estou ciente de que caso o 

exame seja positivo para leishmaniose, será obrigatória a notificação do resultado para 

o Centro de Controle de Zoonoses Regional, como é determinado pelo Ministério da 

Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Autorizo a confecção e 

utilização de fotografias e/ou vídeos destes animais. 

 

Nome: ______________________________________ 

CPF:_______________Telefone:___________ 

Endereço:______________________________________________________ 

  

Niterói, _____, de __________________ de _______.    

  

                                                                                                         

_________________________                      _________________________________ 

Responsável pelo(s) animal(is)                         Responsável por obter o consentimento                

 

____________________________                            ___________________________ 

        Testemunha                                                                                 Testemunha 

 

 

Médico veterinário responsável: Renan Monnerat Spinelli (CRMV-RJ 12.448), para 

dúvidas e/ou esclarecimentos entrar em contato: (21) 98813-4457. 
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9.2 FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Identificação 

Tutor: Data da Coleta: 

Nome do Animal: Raça: 

Peso: Sexo: Idade: 

Castrado:    □ Sim   □ Não Telefone: Cidade: 

Endereço/Bairro: 

Vacinação: □ Não    □ Déctupla (V10)     □ Óctupla (V8)     □ Anti-rábica                                                                                                                                               

.                  □  Contra Leishmaniose          □ Outras: __________________ 

Características de Moradia 

Reside próximo à 

região de mata? 

 □ Sim                              □Não 

Há coleta de 

lixo diária? 

  □ Sim □ Não 

Local onde 

o animal 

passa o dia 

  □ Dentro de casa □ Quintal 

Animal   □ De Companhia □ De Guarda 

Ambiente:  □ Cimentado □ Piso □ Grama / Terra  

Rede de esgoto no domicílio □ Sim □ Não 

Contato com crianças? □ Sim □ Não 

Contato com outros animais?  

Quais? 

__________________________ 

□ Sim                               □ Não 

Algum animal já recolhido com 

suspeita de leishmaniose? 

□ Sim                               □ Não 

Algum morador com leishmaniose: □ Sim                               □ Não 
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Outras informações: Proprietário conhece/já ouviu falar de Leishmaniose? 

                                                                       □ Sim                                □ Não 

 

Sinais e Sintomas  

Linfonodos hiperplasiados? Quais? □ Sim,____________ 

_________________ 

□ Não 

Emagrecimento □ Sim □ Não 

Crescimento das unhas (Onicogrifose) □ Sim □ Não 

Lesões de pele? (Úlceras/Descamação) □ Sim □ Não 

Lesões oculares? □ Sim □ Não 

Alopecia local? □ Sim □ Não 

Alopecia generalizada? □ Sim □ Não 

Apatia? □ Sim □ Não 

Exame Clínico  

Condição corporal:   □ Muito magro    □ Magro    □ Normal     □ Obeso 

Mucosas:                   □ Hipocoradas     □ Normocoradas   □ Hiperemicas    □ 

Ictéricas     

Desidratação:             □ Ausente           □ Leve            □ Severa      

Ectoparasitas:             □ Não                 □ Piolhos        □ Pulgas                 □ 

Carrapatos 

Lesões cutâneas:         □ Sim                □ Não Número de lesões: 

Localização das lesões:    □ Orelha       □ Face             □ Dorso           □ Ventre 

□ Outras:_______________________________________________________ 
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9.3 RESULTADO DOS ENSAIOS PARASITOLÓGICOS DA MEDULA ÓSSEA E 

DO FRAGMENTO DE PELE, E ENSAIOS IMUNOLÓGICOS REALIZADOS EM 20 

CÃES 

 

 FRAGMENTO DE PELE MEDULA ÓSSEA SOROLÓGICOS 

ID 
Histopato-

logia 
Imunohisto-

química 
Cultura 

Histopato-
logia (Cell 

Block) 

Imunohisto-
química (Cell 

Block) 
Cultura Squash 

TR-
DPP® 

ELISA (EIE®-
LVC) 

ELISA “in 
house” 

09 - - - - - - - + - - 

15 + + + + + + + + + + 

19 - - + - + C + + + + 

03 - - - - - - + + - - 

23 - - + - + + + + + + 

54 - - + + + + + + + + 

67 - - + NR NR NR NR + + + 

77 - - - - - + + + + + 

78 - - - - - - - + + + 

97 + + C + + + + + + + 

105 - + + - + + + + + + 

127 - - - - - - + + + + 

146 - - - - - - - + - + 

155 - - - - - - + + + + 

174 - - - - - + + + + + 

186 + + + - + + + + + + 

188 - - - - - + + + - - 

206 + + + - - + + + + + 

209 - - - - - - - + - - 

216 - - - - - - - + - - 

Legenda: (+) Positivo; (-) Negativo; ( C ) Contaminação; (NR) Não Realizou. 
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10.     ANEXOS 

 

10.1  COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

 


