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RESUMO 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença parasitária transmitida 
por insetos flebotomíneos que acomete cães e homens, e apresenta risco à saúde 
pública. No Brasil, assim como em outros países que apresentam áreas endêmicas, 
estratégias de identificação, tratamento e controle desta doença, têm se tornado 
importante em diversos estudos. A LVC compromete o sistema imunológico canino 
infectando principalmente células do Sistema Mononuclear Fagocitário 
desencadeando respostas imunológicas complexas. Em locais onde a doença é 
endêmica, cães infectados sintomáticos e, na maioria das vezes, assintomáticos, 
podem apresentar riscos por funcionarem como reservatórios facilitando a 
transmissão através de vetores para humanos. Métodos sorológicos como o teste de 
ELISA e imunofluorescência são utilizados para detecção de anticorpos específicos 
anti-Leishmania. No entanto, o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose 
Visceral recentemente passou usar o teste imunocromatográfico rápido dupla 
plataforma (DPP®) como teste de triagem e a combinação um ensaio 
imunoenzimático como o teste confirmatório. Não existe consenso nos estudos 
sorológicos entre a correlação direta dos altos títulos de IgG anti-Leishmania e o 
aparecimento de sinais clínicos em cães infectados. Existe a necessidade de que os 
estudos sorológicos sejam ampliados uma vez que também se encontram problemas 
com sensibilidade e especificidade. Através da obtenção de antígenos solúveis de 
extrato bruto de Leishmania major e de anticorpos anti-Leishmania provenientes de 
imunização animal, foi feita uma avaliação de ensaios sorológicos baseados na 
detecção destas moléculas em amostras de soros de cães provenientes de áreas 
endêmicas do município de Niterói e do Rio de Janeiro. O perfil de inflamação aguda 
também foi investigado através da detecção de Proteína-C-Reativa. Foi observado 
que o teste de triagem DPP® possui baixa concordância com o teste confirmatório. 
A detecção de antígenos solúveis nas amostras biológicas analisadas mostrou ser 
um importante alvo de padronização para utilização no diagnóstico da LVC. Através 
destes dados novas estratégias e estudos visando à avaliação de marcadores 
moleculares devem ser implementados na identificação da LVC.  

  
(Palavras-chave: leishmaniose, diagnóstico, sorológico, teste)  



 

ABSTRACT 

 
Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) is a parasitic disease transmitted by 

sandflies that affects dogs and humans, representing risks to public health. In Brazil, 
as well as other countries with endemic areas, strategies for identifying, treating and 
controlling this disease, have become an important focus in several studies. CVL 
compromises the canine immune system by infecting mainly cells of the Phagocytic 
Mononuclear System triggering complex immune responses. In places where the 
disease is endemic, symptomatic and, most often, asymptomatic infected dogs may 
present risks because they function as reservoirs facilitating transmission through 
vectors to humans.Serological methods such as ELISA testing and 
immunofluorescence are used for detection of specific anti-Leishmania antibodies.  
However, the Visceral Leishmaniasis Surveillance and Control Program is using of 
the dual platform rapid immunochromatographic test (DPP®) as a screening test and 
combiningwith an immunoenzymatic assay as the confirmatory test. There is no 
consensus in serological studies between the direct correlation of high titers of anti-
Leishmania IgG and the appearance of clinical signs in infected dogs. There is a 
need    for the increase ofthe serologicalstudies since problems with sensitivity and 
specificity are also found. By obtaining Leishmania major-derived crude extract 
soluble antigens and anti-Leishmania antibodies from animal immunization, an 
evaluation of serological assays based on the detection of these molecules was 
performed in sera samples from dogs from endemic areas of Niterói and Rio de 
Janeiro, Brazil. The acute inflammation profile was also investigated by the detection 
of C-Reactive Protein. It was observed that the DPP® screening test has low 
agreement with the confirmatory test. The detection of soluble antigens in the 
biological samples analyzed proved to be an important standardization target for the 
use in diagnosis for CVL. New strategies and studies aimed to the evaluation of 
molecular markers should be implemented in the identification of CVL.  
 
(Keywords: leishmaniasis, diagnosis, serological, test) 

  



 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero 

Leishmaniae possui grande importância no Brasil e no mundo. É uma doença 

parasitária e vetorial, onde o parasito é transmitido pela picada de flebotomíneos e 

infecta diversos hospedeiros mamíferos, dentre os principais, homens e cães. Esta 

doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, possui diferentes formas 

clínicas: visceral, mucocutânea e cutânea, sendo a Leishmaniose Visceral a mais 

severa podendo levar a morte de indivíduos e animais se não tratada (OMS, 2019). 

No Brasil, o cão é um dos principais animais reservatórios para esta zoonose, 

desenvolvendo a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) e tornando-se um grande 

problema de saúde pública (MARCONDES E ROSSI, 2013). Anualmente, sua 

incidência é estimada a estar entre 200 a 400 mil casos relatados apresentando uma 

alta taxa de mortalidade. Na América Latina, o Brasil apresenta aproximadamente 

95% dos casos de LVC com uma média em torno de 3 mil casos por ano (ROMERO 

et al., 2017). Em locais onde a doença é endêmica, cães domésticos infectados 

podem oferecer risco de transmissão para humanos como também para outros cães 

(FRANÇA-SILVA et al., 2003). É possível observar uma distribuição rural no país e 

em periferias de espaços urbanos, onde as prevalências variam e podem chegar até 

72% de casos de cães infectados (LIRA et al., 2005). O surgimento de casos de 

cães portando a LVC em grandes centros urbanos é um fator atual e preocupante, 

por favorecer para a manutenção da doença em espaços de grande massa 

populacional contribuindo principalmente para o surgimento de casos de LV humana 

(TOLEDO et al., 2017; JANINE et al., 2019). Um grande problema envolvendo LVC é 

o fato de a maioria dos cães infectados serem assintomáticos. Cerca de 70% dos 

cães infectados não mostram sintomas clínicos, porém, o parasito pode ser visto em 

vários tecidos do animal, principalmente a pele (XAVIER et al., 2006). Por se tratar 

de uma infecção dada por um parasito intracelular obrigatório em células do Sistema 

Mononuclear Fagocitário, diversas repercussões na resposta imunológica podem ser 

observadas no organismo. O surgimento dos sintomas depende do status 

imunológico do animal associado à virulência do parasito (BRAZIL et al., 2014). 



 

1.1 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA E LEISHMANIOSES 

 

As leishmanioses são um conjunto de doenças que são estabelecidas 

principalmente pela interação entre três agentes biológicos: os protozoários do 

gênero Leishmania, o hospedeiro invertebrado e o hospedeiro vertebrado. 

Atualmente, foram caracterizadas 54 espécies de Leishmania sendo que 21 

espécies são patogênicas para o homem (Figura 1). Estes parasitos pertencem à 

família Trypanosomatidae e podem ser agrupados em diferentes subgêneros e 

complexos. Espécies de importância em saúde pública estão classificadas dentro 

dos subgêneros Viannia e Leishmania (AKHOUNDI et al., 2017). 

 

Figura 1. Estrutura taxonômica de classificação de espécies de Leishmania (AKHOUNDI 

et al., 2017). 



 

As diferentes espécies estão, muitas vezes, estritamente relacionadas à 

localização geográfica. Existe uma relação histórica que representa a inserção das 

espécies nos diferentes continentes. Algumas espécies foram trazidas para o 

continente americano através da colonização ibérica. Entretanto, não é descartada a 

possibilidade da inserção de espécies do continente americano na Ásia através do 

Estreito de Bering (Rússia-Alasca). Na literatura atual, é comum observar a 

associação de espécies e complexos com países da Europa, Ásia e África sendo 

denominados Velho Mundo, e países das Américas sendo denominadas espécies do 

Novo Mundo, ou neotrópicas (LAINSON, 2010). As principais espécies causadoras 

de doenças são: Leishmania (viannia) braziliensis, Leishmania (viannia) guyanensis, 

Leishmania (viannia) naiffi, Leishmania (viannia) shawi, Leishmania (viannia) 

lainsoni, Leishmania (Leishmania) amazonensis, Leishmania (l.) mexicana, 

Leishmania (v.) panamensis, e Leishmania pifanoi. Estas espécies estão 

relacionadas às manifestações onde é possível observar desde simples ulcerações 

na pele, principalmente no rosto, até grandes mutilações e desfiguração do 

hospedeiro. A doença pode regredir ou evoluir, onde o tratamento é aplicado. 

(SANTOS et al., 2008).  

As espécies do complexo L. mexicana, são encontradas nos países do Novo 

Mundo, principalmente no Brasil. Uma espécie de grande importância é a 

Leishmania amazonenses, sendo responsável pela manifestação clínica cutânea, 

podendo gerar severas lesões e complicações nos tecidos (LAINSON et al., 1987). 

Já dentro do subgênero Viannia, os membros do complexo L. braziliensis são 

espécies responsáveis pelos casos de leishmaniose cutânea e mucocutânea, 

caracterizando a migração de parasitas para regiões de mucosa, onde severas 

lesões são encontradas (FU et al. 1998). 

A leishmaniose também apresenta a forma visceral, caracterizando o 

acometimento de diferentes órgãos e tecidos no organismo infectado. O complexo 

de importância na infecção visceral é o complexo L. donovani, onde a espécie de 

mesmo nome é a causadora da Leishmaniose Visceral nos países do Velho Mundo 

e a espécie Leishmania infantum chagasi, a causadora da mesma doença nos 

países do Novo Mundo (Américas). O complexo L. donovani apresenta uma 



 

diversidade genômica de grande discussão. É possível observar diferenças e 

semelhanças que sugerem hipóteses relacionadas à origem das espécies do 

complexo. A Leishmania infantum, pode ter sido uma espécie que foi introduzida na 

época da colonização europeia, entretanto, análises moleculares e bioquímicas, 

mostram que a L. infantum e a L. chagasi são a mesma espécie. Existe também a 

hipótese de que a Leishmaniose Visceral pode ter surgido há milhões de anos em 

conjunto com a introdução dos canídeos (GONTIJO & MELO, 2004; MAURICIO et 

al., 2000).  

 

  

Figura 2. Distribuição geográfica das espécies de Leishmania e suas co-ocorrências. As espécies 

de Leishmania estão representadas por abreviações. A: L. aethiopica; Am: L. amazonensis; B: L. 

braziliensis; C: L. colombiensis; D: L. donovani; G: L. guyanensis; (AKHOUNDI et al., 2017). 



 

As diferentes espécies, geralmente causam diferentes formas clínicas da doença, 

porém é possível observar casos de visceralização das espécies L. braziliensis e 

também da L. amazonensis em pacientes imunossuprimidos como também é 

possível observar casos de lesões cutâneas vindo da espécie L. infantum chagasi 

(SILVA, et al. 2002; LYRA, et al. 2015; CASTRO et al., 2016). Apesar de as espécies 

serem geograficamente bem definidas (Figura 2), o surgimento dos sintomas e 

formas clínicas da doença dependem de outros fatores envolvidos, como o status 

imunológico do hospedeiro infectado. A identificação de hospedeiros apresentando 

coinfecção com diferentes espécies de Leishmania, traz uma preocupação 

epidemiológica e de controle da doença, principalmente nos espaços urbanos. Já foi 

possível observar a coinfecção de L. amazonensis e L. infantum chagasi em 

humanos e também a coinfecção de L. braziliensis e L. infantumchagasi em 

roedores da cidade de Belo Horizonte, Brasil. Atualmente, o Brasil é o país onde é 

possível observar a maior quantidade de co-ocorrência de espécies patogênicas 

para Leishmaniose (Figura 2). 

 

1.2 VETORES DE LEISHMANIA SPP. 

 

A Leishmania apresenta em seu ciclo biológico dois principais tipos de 

hospedeiros: um invertebrado e outro vertebrado. O hospedeiro invertebrado 

pertence à família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, sendo denominados 

flebotomíneos. Enquanto os hospedeiros vertebrados pertencem a várias ordens de 

mamíferos. O parasito apresenta duas formas biológicas, uma extracelular 

denominada promastigota que é encontrada no inseto e a forma intracelular 

denominada amastigota que é observada no hospedeiro mamífero. Estes insetos 

vetores, também chamados de flebotomíneos, se alimentam de diversas fontes de 

carboidratos, como os açúcares naturais (néctar, secreções, etc.), podendo ingerir 

microrganismos que irão compor a sua microbiota intestinal e que desempenham um 

papel importante no ciclo de vida dos mesmos (GOUVEIA et al., 2008). As fêmeas 

adultas dos flebotomíneos além de fitófagas também são hematófagas, se 



 

alimentando de sangue diferentes tipos de hospedeiros vertebrados para que elas 

possam fazer o processo de oviposição. No processo hematofágico dos 

flebotomíneos, o canal alimentar é responsável por rasgar, romper ou dilacerar a 

pele do hospedeiro para que aconteça o rompimento dos vasos sanguíneos e a 

formação de uma pequena poça de sangue para a alimentação. Neste processo, é 

inoculado no hospedeiro, a saliva do inseto e também microrganismos, como 

bactérias do intestino do inseto e também os parasitos das diferentes espécies de 

Leishmania, quando presentes (ARAUJO et al., 2012). 

As diferentes espécies de flebotomíneos podem ser encontradas tanto no Novo 

Mundo quanto no Velho Mundo e elas são capazes de transmitir a leishmaniose 

(Tabela 1). Estes insetos precisam interagir com as diferentes espécies de 

Leishmania encontradas nessas regiões. Os flebotomíneos precisam ser capazes de 

suportar o crescimento e desenvolvimento do parasita, como também os transmitir 

através da alimentação ao hospedeiro vertebrado. As espécies de Leishmania do 

subgênero Viannia geralmente se desenvolvem na região final do intestino do inseto 

onde são encontrados o íleo e o piloro. Já os parasitos do subgênero Leishmania se 

desenvolvem no trato alimentar anterior ao do piloro e no intestino médio (LAINSON 

& SHAW, 1987).  

 

Tabela 1. Distribuição de diferentes vetores de Leishmania spp., responsáveis por 

leishmaniose humana nas Américas. LC: Leishmaniose Cutânea; LMUC: Leishmaniose 

mucocutânea; LCD: Leishmaniose Cutânea Difusa (Traduzido de BRAZIL, 2015). 

Leishmania spp. Distribuição 

Geográfica 

Formas Clínicas Vetores 

L. (Leishmania) infantum América do Sul e 

Central 

Visceral Lu. longipalpis, Lu. cruzi, Lu. evansi 

L. (Viannia) braziliensis América do Sul e 

Central 

LC/LMUC Ny. intermedia, Ny. neivai, Ny. whimani, Mi. 

migonei, Psy. wellcomei, Psy. complexus 

L. (V.) guyanensis Norte do Brasil, Guiana 

Francesa e Suriname 

LC/LMUC Ny. umbratilis  

L. (V.) panamensis Norte do Brasil e 

América Central 

LC Ny. trapidoi, Ny. ylephiletor, Lu. gomezi, Psy. 

panamensis 

L. (V.) peruviana Peru LC Lu. perunensis, Lu. verrucarum 

L. (V.) lainsoni Norte do Brasil, Bolívia e 

Peru  

LC Tr. ubiquitalis, Lu; nuneztovari, Tr. velascoi 



 

L. (V.) naiffi Norte do Brasil e Guiana 

Francesa 

LC Psy. ayrozai 

L. (V.) shawi Norte do Brasil LC Ny. whitmani 

L. (V.) colombiensis Colombia e Panamá LC Lu. hartmanni, Lu. gomezi, Psy. panamensis 

L. (V.) lindenbergi Norte do Brasil LC Ny. antunesi 

L. (V.) amazonenses América do Sul e 

Central 

LC/LCD Bi. Flaviscutellata, Pi. Nuneztovari 

L. (V.) mexicana Sul dos EUA, México e 

América Central 

LC/LCD Bi. olmeca olmeca 

L. (V.) venezuelensis Venezuela LC Bi. olmeca bicolor 

 

Nos países do Velho Mundo, o principal gênero relacionado com a transmissão 

de leishmaniose é o gênero Phebotomus e nos países do Novo Mundo, como o 

Brasil, os principais gêneros são Lutzomyia e Nyssomyia. A relação entre as 

espécies de insetos vetores e as espécies de parasitos é complexa. É possível 

observar a correlação de diferentes espécies de flebótomos para diferentes espécies 

de Leishmania. Uma espécie de flebótomo pode interagir com duas ou mais 

espécies de Leishmania e vice-versa. O que acontece é que uma espécie pode 

coevoluir de forma mais significativa representando o potencial vetorial. Um grande 

exemplo é a capacidade vetorial das espécies do complexo Lutzomyia longipalpis 

com a espécie Leishmania infantum chagasi, a espécie causadora da Leishmaniose 

Visceral nas Américas (KILLICK-KENDRICK & PETERS, 1990). Atualmente existem 

aproximadamente 1000 espécies de flebotomíneos descritas no mundo e 

aproximadamente 530 espécies estão descritas em regiões neotropicais e, dentre 

estas espécies, um pouco mais de 20 espécies apresentam capacidade vetorial para 

espécies de Leishmania (BRAZIL, et. al., 2015). O comportamento antropofílico e 

ambiental influencia no surgimento e estabelecimento de espécies de flebótomos e 

por consequência no aparecimento de casos de leishmanioses em áreas endêmicas 

e não endêmicas. A Tabela 1 mostra uma relação entre espécies de Leishmania, 

localização geográfica, formas clínicas e os vetores nas Américas (BRAZIL, et. al., 

2015). 

Os flebótomos, como são chamados, picam o hospedeiro vertebrado e inoculam 

os parasitos. Estes hospedeiros podem variar dependendo do ambiente em que o 

inseto é encontrado. Em regiões de mata e florestas, os flebótomos podem picar 



 

mamíferos das seguintes ordens: Cingulata, Pilosa, Rodentia, Primata, Carnivora, 

Chiroptera e várias ordens de marsupiais (ROQUE & JANSEN, 2014). Um dos 

grandes agravantes na situação ecológica do inseto vetor, é a adaptação destes 

insetos na região peridomiciliar e urbana. Nestes locais, o inseto transmissor da 

doença, pica seres humanos e também o cão doméstico. No caso de uma infecção 

por L. infantum chagasi, que é transmitida pela picada do Lutzomyia longipalpis no 

Brasil, pode ser estabelecida a Leishmaniose Visceral Canina e a Humana. Como o 

cão doméstico está muito próximo do homem e cada vez mais esta relação entre 

espécies tem se tornado mais intensa, a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma 

doença que está relacionada com a Leishmaniose Visceral Humana (LVH).  

 

1.3 CICLO BIOLÓGICO E A IMPORTÂNCIA DO CÃO E OUTROS 

RESERVATÓRIOS DE LEISHMANIA SPP. 

 

A atividade hematófaga dos vetores das leishmanioses representa um ponto 

importante na ecologia do ciclo de transmissão da doença nos diferentes 

hospedeiros. Como dito anteriormente, os flebotomíneos se alimentam de uma 

diversidade grande de vertebrados e dentre eles, o homem. Dentre essa variedade 

encontram-se animais domésticos como bois, cavalos, galinhas e porcos e as 

principais espécies de animais que fazem parte da dinâmica de alimentação dos 

insetos vetores para leishmaniose estão os canídeos silvestres (ROQUE & JANSEN, 

2014). Estes animais podem atuar como espécies reservatórias para leishmaniose e 

também podem sofrer da doença dependendo do status imunológico. Espécies 

como a raposa (Dusicyon vetulus), gambás (Didelphis albiventris) e outros 

marsupiais já foram descritas como reservatórios silvestres nas Américas. Nos 

países do Novo Mundo, espécies como chacal (Canis aureus), lobos (Canis lúpus) e 

raposas (Vulpes vulpes) já foram encontradas em áreas remotas rurais atuando 

como reservatórios. Todos estes animais podem influenciar no surgimento da 

doença em seres humanos A interação do inseto vetor com o habitat de diferentes 



 

animais pode estabelecer ciclos de transmissão e manutenção da doença (BARATA 

et al., 2005). 

Atualmente, sob o ponto de vista epidemiológico, o cão (Canis lupus familiaris) é 

o principal animal reservatório para leishmaniose, embora já tenham relatos de gatos 

(Felis catus) infectados, porém em proporções relativamente menores. O cão se 

encontra em uma posição de contato próximo com o ser humano em ambientes 

peridomiciliares e domiciliares (VIDES et al., 2011). Além de apresentarem altas 

taxas de prevalência da doença, o cão é um animal que, similarmente ao homem, 

pode não manifestar sinais clínicos caracterizando a assintomatologia da 

Leishmaniose visceral. Este número pode chegar até 80% dos animais dependendo 

da região e pode ser um problema em relação à manutenção da doença em áreas 

endêmicas e também na identificação dos casos tanto para dados epidemiológicos 

quanto para o estabelecimento de medidas de controle (ALMEIDA et al., 2010; 

PALTRINIERI et al., 2010). 

Em muitas regiões do Brasil, o número de animais infectados vem aumentando e 

o surgimento de casos em áreas não endêmicas tem alarmado cientistas, médicos 

veterinários e a população. As hipóteses para o aumento se dão por diferentes 

fatores como o movimento de cães entre áreas endêmicas e não endêmicas e 

também à adaptação de vetores em potenciais a novos locais (DANTAS-TORRES, 

2009). 

 A relação mais importante no estabelecimento da LVH, através da infecção por 

L. infantum chagasi é a relação do homem com o cão doméstico (REITHINGER et 

al., 2003). Cada vez mais o cão é um agente que faz parte da vida social do ser 

humano, e recentemente, tem se observado um fenômeno que alguns autores 

chamam de “antropomorfização” de animais domésticos (OLIVEIRA, 2006). O animal 

doméstico está cada vez mais próximo do homem, no ambiente urbano e em suas 

relações pessoais e o ser humano tem um papel significante em termos de 

proporcionar o bem-estar animal. É importante considerar que em casos onde há a 

atenção em relação à saúde animal, o ser humano pode interferir e controlar casos 

em que zoonoses estão presentes no ambiente de convivência destas duas 

espécies (CORADASSI, 2002). No entanto, alguns problemas podem ser pontuados 



 

devido á superpopulação de cães e gatos e também do abandono de animais que 

vão parar em situação de rua (BORTOLOTI & D’AGOSTINO, 2012). De uma 

perspectiva de saúde pública, onde o cão é um animal reservatório para doenças, 

como a Leishmaniose Visceral, torna-se importante discutir e implementar medidas 

de controle da doença, que sejam eficazes e que estejam de acordo com as políticas 

de ética animal. Há muitos anos, antes da liberação do tratamento para cães, a 

medida da eutanásia de cães infectados foi implementada por políticas 

governamentais no Brasil. No entanto, esta medida tem sido questionada como 

controversa, por não apresentar resultados satisfatórios no controle da doença e no 

sentido de não ser considerados fatores emocionais e sociais da relação cão-homem 

(MACHADO et al., 2016). Aspectos como a eutanásia de cães infectados em áreas 

endêmicas em famílias que necessitam do animal para companhia ou guarda são 

discutidos (ANDRADE et. al., 2007; TOEPP et. al., 2019), pois a presença do animal 

próximo do homem já é um fator inerente da convivência humana e fatores culturais, 

sociais, ambientais e até mesmo educacionais devem ser levados em consideração 

ao executar medidas tão controversas. Neste sentido, alguns autores analisam a 

Leishmaniose Visceral como uma zoonose de problemática em saúde pública e que 

deve seguir um equilíbrio em relação ao controle canino (LIMA & GRISOTTI, 2018), 

principalmente devido ao valor que os cães representam para os seres humanos e 

como a saúde canina deve ser vista como inserida dentro das atenções das políticas 

públicas de controle de zoonoses.  

 

1.4 EPIDEMIOLOGIA 

 

A Leishmaniose Visceral é uma doença de ampla distribuição no Brasil e no 

mundo. Estima-se que 90% dos casos acontecem em regiões tropicais de países em 

desenvolvimento como Índia, Sudão, Nepal, Etiópia e o Brasil. Nas américas, é 

possível observar a sua ocorrência desde o sul dos Estados Unidos até o norte da 

Argentina. No mundo todo, o número de pessoas infectadas fica entre 12 a 15 

milhões expondo 350 milhões de pessoas ao risco de contraí-la. Apresentando uma 



 

letalidade de aproximadamente 70 mil indivíduos no mundo e existe uma estimativa 

do aparecimento de 1,5 a 2 milhões de novos casos ao ano (WHO, 2019). Apesar da 

concentração de ocorrência em alguns países específicos, a grande migração de 

pessoas entre os continentes no mundo diariamente, como também problemas 

envolvendo crise de refugiados em países onde a LV é presente vem trazendo um 

problema de disseminação da doença em áreas que antes ela não era vista 

(GONTIJO & MELO, 2004; TORRES-GUERRERO et al., 2017).  

Na América do Sul, o Brasil é o país que apresenta a maior quantidade de casos 

de Leishmaniose Visceral. A geografia do país é muito importante para entender a 

dinâmica da doença. Por se tratar de uma região tropical, a presença de diferentes 

tipos de artrópodes como os insetos carreadores de doenças, como a Malária, 

Dengue e as Leishmanioses. Estes insetos passam a atuar como vetores 

transmitindo doenças através da interação com diferentes micro-organismos e os 

seus hospedeiros. Em geral, os mamíferos atuam como hospedeiros vertebrados 

para estes micro-organismos estabelecendo um ciclo de transmissão através dos 

insetos. Juntamente com os humanos, os cães sofrem de diferentes doenças 

relacionadas à transmissão por vetores, dentre elas a erlichiose, babesiose, 

dirofilariose e as leishmanioses (DANTAS-TORRES, 2009).  

A ecologia dos vetores é um fator importante para o estabelecimento da 

Leishmaniose Visceral Canina. Antes dada como uma doença que acometia apenas 

cães de áreas rurais, nota-se o surgimento de diversos casos em áreas de regiões 

urbanas e periurbanas. A adaptação do vetor à estas áreas e o trânsito de animais 

entre áreas endêmicas e não endêmicas bem como o povoamento desenfreado com 

o surgimento dos grandes centros urbanos tem favorecido esse quadro 

(ROTUREAU et al., 2006; KRAUSPENHAR et al., 2007; DINIZ et al., 2008). Outro 

fator que pode influenciar a dinâmica epidemiológica da LVC é o fator 

socioeconômico da região. Locais com aglomerações de pessoas, animais, más 

condições sanitárias e regimes de subsistência podem favorecer a dispersão do 

vetor, sua proximidade com o ser humano e os cães. A suscetibilidade ao 

adoecimento pode ser influenciada pelo status nutricional dos animais infectados e 



 

dietas pobres em determinados nutrientes pode ser um fator que favorece o 

aparecimento de sinais clínicos (DESJEUX et al., 2001).  

1.4.1 LEISHMANIOSES NO BRASIL 

 

Atualmente a LV ocorre em todos os estados brasileiros. Previamente 

caracterizada como uma doença de caráter rural, a dinâmica epidemiológica devido 

ao surgimento das grandes cidades junto com a adaptação do vetor tem mudado 

algumas abordagens a respeito da característica ambiental no país (CHAGAS et al., 

1938; CASTRO-COSTA, 2008, MONTEIRO et al., 2009.). A LVC tem um caráter 

atual de crescimento de casos no país, tanto de humanos quanto para cães. No 

Sudeste, a doença quase dobrou de número entre 2000 a 2011, entretanto, as 

regiões mais afetadas neste mesmo período foram as regiões Norte e Nordeste, 

concentrando a maior parte dos casos: 71% (MONTEIRO et al., 2013).  

O Brasil possui programas de controle e erradicação da doença e de acordo 

com o Ministério da Saúde, a notificação é obrigatória (BRASIL, 2014). No entanto, 

os métodos atuais de controle que envolvem a eutanásia de cães positivos são 

controversos, onde diversos estudos mostram que o método não é eficiente e gera 

problemas tanto para tutores de cães quanto para os cofres públicos (MACHADO et 

al., 2016b). A busca de uma forma de detecção padronizada da doença em áreas 

endêmicas é importante tanto para o levantamento de dados para a região quanto 

para a adoção apropriada de estratégias para o controle epidemiológico da doença 

nos animais. 

1.4.2 LEISHMANIOSES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Os primeiros relatos do surgimento de casos de VL associados a humanos e 

cães com a presença do vetor L. longipalpis na cidade do Rio de Janeiro são de 

1977 (MARZOCHI et al., 2009). Por outro lado, a LV já foi detectada em diversas 

cidades do estado, como Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, Maricá, Niterói, Barra 

Mansa e Volta Redonda. O município de Volta Redonda apresentou uma re-

emergência da doença em 2010 com 9 casos reportados e 4 mortes (MARZOCHI et 



 

al., 2016). Com o passar do tempo, casos autóctones foram surgindo em diferentes 

localidades e dados mostram que até 2006, 87 casos autóctones foram 

diagnosticados (PAULA et al., 2009; FIGUEIREDO et al., 2010) mas que até o ano 

de 2012, 18 casos de autoctonia foram notificados e comprovados nos municípios 

de Volta Redonda, Barra Mansa e Miracema (SMS/MS, 2012). A transmissão de LV 

no estado possui uma média de aproximadamente 2,4 de casos humanos anuais e é 

considerada esporádica, entretanto, está em expansão espacial (ALONSO et al., 

2014). É um fato que nos últimos anos os casos de LV sofreu uma expansão 

silenciosa ressaltando a importância dos estudos envolvendo os reservatórios, 

principalmente os casos assintomáticos, que são de grande maioria.  

 

 

Figura 3. Distribuição dos casos caninos e humanos de Leishmaniose Visceral (LV) no 

Estado do Rio de Janeiro 2007-2012 (SINAN e notificação à GDTVZ, Vigilância 

Epidemiológica, SES/RJ, 2013). 

 

Observações sobre a cidade do Rio de Janeiro mostram casos de leishmaniose 

visceral canina, humana e a presença de L. longipalpis no bairro do Caju e também 



 

a presença de infecções caninas sintomáticas e assintomáticas na região do bairro 

de Laranjeiras (MARZOCHI et al., 2016). Estas ocorrências apontam para a 

presença de todos os agentes de importância epidemiológica dentro de um grande 

centro urbano, que possui diversas áreas de mata e que serve como um bom local 

para o desenvolvimento da LVC. Dentro da cidade de Niterói, ainda na região 

metropolitana, a região do Jacaré apresentou uma prevalência da doença de 15,5% 

em 2015 e a presença do inseto vetor foi encontrada na região da Serra da Tiririca 

que abrange os municípios de Niterói e Maricá (OLIVEIRA et al., 2015). Estes 

números indicam que existe um aparecimento de casos que sinalizam um aumento 

da prevalência da doença em áreas endêmicas e não endêmicas, periurbanas e 

urbanas, sugerindo que medidas de avaliação e controle sejam importantes para a 

dinâmica dos organismos envolvidos.  

 

1.5 IMUNOBIOLOGIA DA LEISHMANIOSE 

 

 Os primeiros eventos imunológicos que caracterizam as primeiras interações 

do parasita com o hospedeiro vertebrado se iniciam no momento da picada do inseto 

vetor. A fêmea do flebótomo infectada, ao realizar o repasto sanguíneo, inocula os 

parasitos na derme do animal e junto deles uma série de moléculas da saliva que 

são importantes para o estabelecimento da infecção (ABDELADHIM et al., 2014). 

Diversos fatores irão influenciar a resposta do hospedeiro após a picada do inseto 

como, a genética, a espécie e cepa do parasito, quantidade do inóculo, substâncias 

presentes na saliva do inseto vetor e, principalmente, o perfil de produção de 

citocinas do hospedeiro. Em consequência, as manifestações clínicas da doença 

podem surgir e evoluir de forma lenta e com início insidioso (LARANJEIRA et al., 

2008). Algumas raças de cães são mais suscetíveis a infecção por L. infantum 

chagasi como os das raças Boxer, German Shepherd e Rottweiler (SOLLANO-

GALEGO et. al., 2009). 

 Após a inoculação dos parasitos, as respostas imunológicas inata e 

adaptativa, começam a ser orquestradas. Na derme, células como os neutrófilos, 



 

macrófagos e células dendríticas entram em contato com os parasitos (Figura 4). 

Receptores da família dos Toll-like receptors (TLRs) são proteínas que pertencem ao 

grupo de Receptores de Reconhecimento Padrão e os receptores TLR4a e TLR7a 

de células sanguíneas de cães em áreas endêmicas de leishmaniose visceral se 

mostraram a promover uma resposta inflamatória e estão envolvidos na produção de 

TNF-α (MARTÍNEZ-ORELLANA et. al., 2018). Mecanismos de fagocitose, exocitose 

de grânulos tóxicos e liberação de NETs (neutrophil extracellular traps) são 

realizados para o controle das promastigotas de Leishmania no local. NETs 

proveniente de neutrófilos humanos controlam L. amazonensis mas são incapazes 

de exercer efeito leishmanicida sobre L. mexicana, L. donovani e L. infantum chagasi 

(HURRELL et al., 2016). Em cães, L. infantum chagasi são eficientemente 

fagocitadas por neutrófilos, ativam a produção de superóxido e exocitose de 

elastase mas o efeito dos NETs é pequeno (PEREIRA et al., 2017). Macrófagos 

acabam fagocitando estas células, principalmente os neutrófilos, fazendo com que 

os parasitos se encontrem no interior de seus fagossomos. Neste ponto, os parasitos 

já em processo de diferenciação para a forma amastigota, utilizam dos seus 

mecanismos de evasão para evitar a destruição intracelular, como o bloqueio da 

fusão dos fagossomos com os lisossomos dos macrófagos. O microambiente dentro 

do fagossomo do macrófago é onde as Leishmanias se diferenciam e proliferam 

garantindo o sucesso da infecção naquela célula. A resistência à destruição 

intracelular pode ser evidenciada através da supressão de genes dos macrófagos 

em resposta à presença dos parasitos de Leishmania (TIZARD, 2019). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%26%23x000ed%3Bnez-Orellana%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30539014


 

 

Figura 4. Recrutamento das células do sistema imune inato frente a infecção por Leishmania 

(MEIRA & GEDAMU, 2019). 

Em conjunto com os eventos de entrada dos parasitas nas células presentes na 

derme, as células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas 

derivadas de monócitos, iniciam o processo de ativação de linfócitos T, migrando 

para os linfonodos onde a produção de citocinas irá estimular um padrão de 

diferenciação destes linfócitos (LIU et al., 2012).  

 Existem dois padrões de diferenciação dos linfócitos T CD4+ estimulados por 

citocinas como IL-12 e IL-4, que influenciam respectivamente os subtipos de 

Linfócitos Th1 e Th2. O padrão Th1 é caracterizado pela produção de IFN-y, IL-2 e 

TNF-α que estimulam funções microbicidas dos macrófagos o que determina o 

controle dos parasitos. O padrão Th2 é o padrão que caracteriza a suscetibilidade ao 

parasito e influencia em grande parte no surgimento dos sinais clínicos no animal. 

Neste perfil, há produção de fatores que desativam macrófagos como IL-10, IL-5, IL-

13 e TGF-β. Neste padrão, ocorre também a indução da diferenciação de células B 

para a produção de anticorpos do tipo IgG e IgE caracterizando uma forte resposta 

humoral (MACHADO et al., 2008). As citocinas IL-4 e IL-10 produzidas também são 



 

responsáveis pelo bloqueio da resposta Th1. A mistura de resposta Th1/Th2 com 

predomínio de Th1 são importantes para o controle da infecção por L. donovani e L. 

infantum em cães e homens (CARILLO & MORENO, 2009). 

No modelo de suscetibilidade, a ativação de linfócitos B e plasmócitos gera 

uma produção excessiva de imunoglobulinas gerando uma condição chamada de 

hipergamaglobulinemia. A principal globulina produzida é a IgG, porém níveis de 

IgM, IgE e IgA também são vistos em aumento (MARTÍNEZ-ORELLANA et al., 

2019). Uma análise da cinética de produção de anticorpos em cães após tratamento 

mostra que após um ano existe uma diminuição significante nos níveis de IgA, IgG e 

IgM, sugerindo uma relação com a carga parasitária e a produção de anticorpos 

(RODRIGUEZ et al., 2006).  

 Nos cães, alguns fatores genéticos estão envolvidos na resistência e 

suscetibilidade, tais quais as correlações com o Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (MHC) e os gene Slc11a1 que são expressos por fagócitos e 

modulam o ambiente celular durante a infecção por patógenos intracelulares 

(SANCHEZ-ROBERT et al., 2008). A raça Ibizan Hound originalmente da África do 

Norte e presente na Espanha há mais de dois mil anos que vivem em áreas 

endêmicas tem se mostrado resistentes à infecção por Leishmania infantumchagasi 

(SOLANO-GALLEGO et al., 2000). Recentes estudos demonstraram a relação dessa 

resistência com a produção de TNF-α e IFN-γ (MARTÍNEZ-ORELLANA et. al., 

2019). Foi associada a ocorrência de single-nucleotide polymorphisms (SNPs) no 

gene da β-defensin-1 canina (CBD1) e a suscetibilidade da infecção pela L. infantum 

chagasi. (DA SILVA et al.,2017). Existem poucas pesquisas relacionadas à resposta 

no cão, sendo que a maioria das especulações vem de estudos relacionados ao 

modelo murino e experimentos com humanos. 

O entendimento da complexidade da patogenicidade da doença depende de 

diversos fatores moleculares, celulares e sistêmicos nos diversos organismos 

envolvidos. Muitos dos sinais clínicos visto em cães são similares aos sinais clínicos 

presentes em humanos, fato que pode servir de auxílio ao estudo de novos alvos 

profiláticos e também nas estratégias de terapia e controle (SOLCA et. al., 2016). De 

forma geral, o primeiro sistema comprometido é o hemolinfático podendo gerar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez-Robert%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307968
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez-Robert%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307968


 

linfadenomegalias. Também é comum comprometer o baço podendo gerar um 

aumento desse órgão que caracteriza a esplenomegalia (MAIA et al., 2013). Outro 

órgão de importância patológica é o fígado, onde é observada replicação do parasito 

podendo gerar hepatites e eventualmente hepatomegalia. Infecções bacterianas em 

coinfecção com leishmaniose pode levar ao agravamento destes sintomas nos 

animais infectados. No hemograma é possível observar anemia eventuais aumento 

em proteínas totais que pode surgir devido a hipergamaglobulinemia (DIAS et. al. 

2008; LIMA et. al., 2013). As alterações dermatológicas também são comuns, e 

cerca de 50% a 90% dos animais com LVC apresentam algum sinal que varia entre 

hiperqueratose, pelagem seca e quebradiça, perda de pelos e onicogrifose (SILVA et 

al., 2002). 

Animais podem permanecer assintomáticos ou com a manifestação de apenas 

um sintoma por muitos anos, e a imunossupressão pode possibilitar o surgimento de 

infecções por outros agentes dificultando o diagnóstico e tratamento da doença. A 

associação de diversos parâmetros como sinais clínicos, epidemiológicos, 

sorológicos, moleculares e comportamentais são fundamentais para um diagnóstico 

efetivo pois a detecção de leishmaniose visceral canina ainda envolve diversos 

fatores de risco considerando as áreas endêmicas (FREITAS et. al. 2012).  

1.6 DIAGNÓSTICO DAS LEISHMANIOSES 

 

 O diagnóstico para a leishmaniose visceral canina pode ser realizado por 

diferentes métodos atualmente: parasitológicos, imunológicos e moleculares (FARIA 

& ANDRADE, 2012; MOHEBALI et al., 2016). O diagnóstico parasitológico é feito de 

acordo com visualização por microscopia e possuem alta especificidade por se tratar 

da visualização do parasito propriamente dito. No entanto, a sensibilidade pode 

variar devido a distribuição do parasito nos tecidos que não é homogênea (GONTIJO 

& MELO, 2004). 

 Métodos imunológicos/sorológicos também são empregados para a 

identificação da LVC e estes métodos geralmente apresentam baixo custo de 

execução.  Um problema enfrentado é a soroconversão dos animais infectados que 



 

pode variar de 3 meses a um ano (SOLANO-GALLEGO et al.; 2005). Métodos de 

aglutinação como o teste de aglutinação direta (DAT) e o teste de aglutinação 

rápida, conhecido como FAST (fast agglutination screening test) podem ser 

realizados, porém trazem problemáticas como reações cruzadas com outros 

tripanossomatídeos e também certa complexidade na realização dos testes (FARIA 

& ANDRADE, 2012). Os testes imunológicos mais utilizados são o ELISA (Enzyme-

linked Immunosorbent Assay) e a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). A 

RIFI é um método muito útil, porém apresenta um custo mais elevado em relação 

aos outros. Também é possível observar problemas como alta complexidade para a 

realização dos testes e somente laboratórios especializados o fazem. No ELISA, o 

desempenho depende de diversos fatores como o tipo de antígeno utilizado e 

também o estado clínico do animal que relaciona com a sua imunidade humoral. 

Uma boa especificidade e sensibilidade são fatores que são buscados nesses testes 

(FARIA & ANDRADE, 2012). Estudos sorológicos têm avançado e a utilização de 

antígenos recombinantes como o antígeno A2 expresso em amastigotas de L. 

donovani tem demonstrado bons resultados em áreas endêmicas no Brasil, sendo 

promissor no diagnóstico da leishmaniose visceral canina (CARVALHO et al., 2002; 

GOMES et al., 2008). Outro marcador molecular importante é o antígeno 

recombinante rK39 considerado indicador sorológico da infecção na LVC por L. 

infantum (GOMES et al., 2008). A combinação de antígenos para uma detecção 

mais específica e com alta sensibilidade pode ser uma ferramenta para o 

desenvolvimento de um teste de diagnóstico sorológico mais eficaz (QUEIROZ et al., 

2010). O Brasil adota o DPP® (Dual Path Platform) como teste de triagem para 

casos de cães suspeitos para LVC. O DPP® é um teste rápido baseado em 

imunocromatografia utilizando um antígeno quimérico recombinante proveniente de 

L. infantum rK28 (rK9 + rK39 + rK26) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; Boarino et al., 

2005). Se a amostra do animal é reagente para o DPP®, o ELISA é adotado como 

método sorológico para a confirmação do diagnóstico. Estes testes são fornecidos 

pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) e BioManguinhos (Fiocruz) e podem 

ser realizados em laboratórios de referência nas áreas endêmicas de transmissão da 

doença (ARRUDA et al., 2013).  



 

 Formas de detecção de anticorpos de cão anti-Leishmania são importantes 

para o estudo da relação entre o quadro clínico do animal e a produção de 

anticorpos. Anticorpos circulantes no animal ligam-se aos antígenos de Leishmania e 

podem acarretar à formação de imunocomplexos (ICs). Anticorpos se ligam a 

antígenos e muitas vezes com moléculas do sistema complemento formando os ICs 

que podem se depositar em tecidos como tecidos renais e oculares (MILES et. al., 

2005) e disparar um processo inflamatório. A formação desses ICs pode ser 

detectada através de técnicas de detecção de imunocomplexos circulantes (DIGEON 

et al., 1977; MILES et al., 2005).  

 A utilização de métodos moleculares para a identificação da presença de 

sequências de DNA do parasito no organismo do animal vem se tornando grande 

alvo de estudos atualmente. Estes métodos se baseiam na identificação do material 

genético parasitário (DNA ou RNA) em tecidos como amostras de pele lesionadas e 

saudáveis como também em fluidos (sangue, urina, saliva). O método de PCR é 

muito utilizado e estudado para uma possível padronização, tanto quanto sua 

variável qPCR, onde se é possível realizar uma quantificação da carga parasitária no 

animal (FARIA & ANDRADE, 2012). Estes métodos quando executados apresentam 

uma alta sensibilidade na detecção e uma boa especificidade é buscada. Estudos 

mostram que um número mínimo de parasitos pode ser detectado sendo 0,03 por 

reação, que aproximadamente corresponde à 2fg de DNA (GALLETI et al., 2011).  

Existe uma relação entre as prevalências das leishmanioses humana e canina 

(CASTRO COSTA et. al., 2018). A determinação da prevalência da doença canina 

em áreas endêmicas pela utilização de um teste padronizado, de baixo custo e de 

fácil execução é importante para que medidas de controle e prevenção possam ser 

estudadas e devidamente implementadas. Tendo isto em vista, este trabalho visa a 

avaliação de ferramentas diagnósticas imunológicas para a LVC no contexto da 

sintomatologia e a avaliação da combinação de fatores relacionados à estratégia de 

implementação dos testes de detecção.  

  



 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar possível marcador molecular através de testes sorológicos de 

importância diagnóstica em cães sintomáticos e assintomáticos durante a 

Leishmaniose Visceral Canina. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Obter antígenos solúveis do extrato bruto das formas promastigotas de 

Leishmania major. 

 

● Padronizar o teste de ELISA com os antígenos obtidos (ELISA-LMA); 

 

● Avaliar o nível de anticorpos IgG anti-Leishmaniaem amostras de cães de 

área endêmicas e sua relação com a reatividade como determinante de uma 

infecção de LVC; 

 

● Obter por eletroforese preparativa antígenos majoritários do extrato bruto de 

das formas promastigotas de L. major. 

 

● Obter anti-soro hiperimune específicos para antígenos majoritários do extrato 

bruto de das formas promastigotas de L. major. 

 

● Detecção de antígenos circulantes de Leishmania em amostras de soros de 

cães com LVC; 

 

● Avaliar o perfil de inflamação aguda em amostra de cães positivos para LVC; 

 



 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE CÃES 

 

Foram utilizados soros de cães provenientes do estado do Rio de Janeiro. 

Soros de cães do município do Rio de Janeiro foram doados pelo Instituto Municipal 

de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman/RJ e aprovados pelo parecer do comitê de 

ética da UFF de nº 1027/CEUA/UFF. Também foram utilizados soros provenientes 

da região da Serra da Tiririca fornecidos pelo Dr. Sávio Freire Bruno, (registro nº 

429/CEUA/UFF), esta região é conhecida por ser uma área endêmica para 

Leishmaniose Visceral Canina. A Tabela 2 mostra a relação das amostras de soro 

de cães obtidas com informações sobre sintomatologia, idade, região. Todas as 

amostras foram submetidas inicialmente pelos testes do Ministério da Saúde, sendo 

o TR DPP® LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, teste de triagem baseado em 

imunocromatografia e o EIE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (EIE-LVC) sendo 

o teste confirmatório baseado em ELISA. 

 

Tabela 2. Informações obtidas sobre os soros de cães investigados para Leishmaniose 

Visceral Canina após teste de triagem DPP® positivo. “ID Soro” representa a identificação 

do soro obtido. EIE-LVC representa a reatividade encontrada no ensaio confirmatório send 

positivo (+), negativo (-) e indeterminado (Ind.). 

 

Local ID Soro Sintomatologia EIE-LVC Idade Bairro/Região 

Serra da 

Tiririca 

6 Sintomático + <1 ano Morro das 

Andorinhas / Itaipu 



 

8 Sintomático + <6 anos Morro das 

Andorinhas / Itaipu 

9 Sintomático + <1 ano Morro das 

Andorinhas / Itaipu 

151 Sintomático + 10 anos Engenho do Mato / 

Itaipu 

3 Assintomático + <1 ano Morro das 

Andorinhas / Itaipu 

5 Assintomático + <1 ano Morro das 

Andorinhas / Itaipu 

31 Assintomático + ~2 anos Morro das 

Andorinhas / Itaipu 

56 Assintomático + <1 ano Engenho do Mato / 

Itaipu 

H. Jorge 

Vaitsman 

Charlotte 

2630 

Sintomático + 3 anos Piratininga / Niterói 

Mona 

1324 

Sintomático + 10 

meses 

Quintino / ZN Rio 

Nina  

2272 

Sintomático + 6 anos São Cristóvão / ZN 

Rio 

Lyon  

1998 

Sintomático + n/a São Cristóvão / ZN 

Rio 

Margarida 

2627 

Sintomático - Adulto São Gonçalo 

Belinha 

2641 

Sintomático + 6 anos Vista Alegre / ZN Rio 



 

Tufão  

152 

Assintomático Ind. 4 anos Irajá / ZN Rio 

Lalinha 

2897 

Assintomático - 10 anos Bonsucesso / ZN Rio 

Lobinha 

2512 

Assintomático - n/a n/a 

Creminho 

2645 

Assintomático - n/a n/a 

Jorginho 

2277 

Assintomático - n/a Itaocaia / Maricá 

Maumau 

2887 

Assintomático - 12 anos Galeão / ZN Rio 

Kate  

2097 

Assintomático + 4 anos Piratininga / Niterói 

Bela  

2906 

Assintomático - 6 

meses 

Tijuca / ZN Rio 

Angel 

2692 

Assintomático - 10 anos Taquara / ZO Rio 

Piter  

1749 

Assintomático - n/a Vila Isabel / ZN Rio 

 

Além destas amostras, também foram utilizadas seis amostras negativas para o DPP 

® provenientes do Hospital Jorge Vaitsman como controles negativos, duas 

amostras fornecidas pela Fiocruz como controles positivos e 7 amostras confirmadas 

para outras parasitoses como Ehrlichia, Anaplasma e Babesia. 

  



 

 

3.2 MANUTENÇÃO DO PARASITO 

 

 Os parasitos da espécie Leishmania major (cepa: MWOM/BR1976/JOF) 

foram cultivados em meio Schneider (SIGMA, EUA) + 10% de soro fetal bovino 

(SFB) inativado (SIGMA, EUA), ou em meio Schneider com NNN (Neal, Novy e 

Nicolle), mantidos em estufa B.O.D a 26oC. Os meios de cultura continham a adição 

de antibióticos (penicilina e estreptomicina (SIGMA, EUA). Foram feitas contagens 

de formas promastigotas de Leishmania major utilizando hemocitômetro 

(BLAUBRAND® Neubauer Improved, Germany) para a obtenção de uma curva de 

crescimento do parasito. 

3.3 OBTENÇÃO DE ANTÍGENOS DE LEISHMANIA 

 

 Os antígenos foram obtidos a partir de culturas das formas promastigotas de 

Leishmania major em larga escala, e as frações desses antígenos foram adquiridas 

através da centrifugação de parasitos em uma RCF de 2844 g por 10 minutos em 

centrífuga. Após a centrifugação, o sobrenadante é descartado e o precipitado é 

ressuspendido em 1 mL de PBS. Uma etapa de congelamento e descongelamento 

em série é feita para que a lise dos parasitos ocorra e assim a obtenção de 

antígenos solúveis. O lisado é então centrifugado a 14220 g em centrífuga por 10 

minutos e o sobrenadante é coletado como amostras de proteínas solúveis. 

 

Tabela 3. Identificação das amostras de antígenos solúveis obtidas através de cultura de L. 

major. As datas, a passagem (p) e a replicata da garrafa (I, II ou III) estão representadas. 

Identificação Cultura de Referência 

AgFiocruz L. major Fiocruz 



 

1 L. major 12/7/17 12op (I) 

2 L. major 12/7/17 12op (II) 

3 L. major 17/7/17 14op 

4 L. major 18/9/17 17op (I) 

5 L. major 18/9/17 17op (II) 

6 L.e major 05/9/17 (I) 

7 L. major 05/9/17 (II) 

8 L. major 05/9/17 (III) 

 

3.4 DOSAGEM DE PROTEÍNAS 

 

 Para a dosagem das amostras de proteínas solúveis obtidas através do lisado 

de cultura de Leishmania major foi utilizado o método de Lowry (LOWRY, 1951). 

Algumas análises da concentração de proteínas foram feitas diretamente através do 

Espectrofotômetro UV-Vis Nanovue ™ (Biochrom) utilizando o método de absorção 

no ultravioleta (STOSCHECK, C. M.; In Methods in Enzymology; Deutscher, M. P., 

Ed.; Academic Press Inc.; New York, 1990).  

3.5 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO COM ANTÍGENOS SOLÚVEIS 

DE L. major (ELISA-LMA) 

  

 Para o ensaio imunoenzimático foi feita a sensibilização da placa de 

microtitulação (GLOBAL, VRC) de 96 poços com o antígeno bruto de Leishmania 

major. Este ensaio foi denominado neste trabalho como ELISA-LMA. O antígeno foi 

diluído em tampão Carbonato-Bicarbonatoe incubado a 4o C por 18 horas na placa. 

Após esta etapa, as placas foram lavadas uma vez com PBS 1X para que fosse feito 



 

o bloqueio. O tampão de bloqueio foi feito com 1% de Gelatina (MERK, GER) ou 1% 

Gelatina/Albumina (SIGMA, USA) diluídas em PBS 1X de acordo com diferentes 

parâmetros. Este tampão foi aplicado na placa por 1 hora e 30 minutos em 

temperatura ambiente. Em seguida foram feitas três lavagens com PBS-Tween20 

para que os soros pudessem ser incubados. Os soros foram diluídos no tampão de 

bloqueio de acordo com a diluição desejada ou foi feita uma diluição seriada nos 

poços. O soro foi incubado por 2 horas em 35o C em estufa.  Após esta etapa, foram 

feitas mais três lavagens seguidas da adição do anticorpo conjugado aos poços. O 

conjugado foi diluído no tampão de bloqueio na proporção de 1:10000 ou 1:20000 e 

incubado na placa por 1 hora a 35o C em estufa. Em seguida, foi adicionado o 

cromógeno a placa que pode ser o OPD[O-Fenilenodiamina– (SIGMA, USA) ] ou 

TMB[3,3', 5,5'- Tetrametilbenzina (MERK, GER) ]. Para o preparo do OPD, foi feito 

um substrato à base de água oxigenada 30v, ácido cítrico 0.1M e fosfato de sódio 

0.2M. O TMB foi ser aplicado diretamente à placa. Após a etapa de incubação com o 

conjugado, as placas foram lavadas quatro vezes com PBS-Tween e o cromógeno 

adicionado. A reação foi interrompida com ácido sulfúrico a 4N para OPD e 2N para 

TMB. A leitura das densidades ópticas foram feitas em espectrofotômetro a 492 nm 

para OPD e 450 nm para TMB. Para os métodos de ELISA e Western Blot foram 

utilizados anticorpos específicos para imunoglobulina (IgG) de cão conjugados com 

peroxidase, segundo técnicas de CORDEIRO-DA–SILVA e colaboradores (2003). 

 Na utilização do ELISA com amostras de soros investigados para LVC 

(ELISA-LMA), foi estabelecido um protocolo de reatividade baseando-se em 

amostras negativas selecionadas pelo DPP® (CN) para a obtenção de um corte 

(CO) (índice de cut-off) utilizando as absorbâncias obtidas das leituras em 450 nm. O 

seguinte cálculo foi realizado: 

 

𝐶𝑂 =
(𝐶𝑁1 +  𝐶𝑁2 + . . . + 𝐶𝑁6)

6
𝑥2 

 

Uma faixa cinza (FC) também foi estabelecida para indicar amostras que 

representam resultados indeterminados (Ind.). O seguinte cálculo foi realizado: 

 



 

𝐹𝐶 = 𝐶𝑂 𝑥 1,2 

 

Amostras com absorbância igual ou maior do valor da FC são consideradas 

amostras reagentes/positivas. Amostras entre o CO e menores que a FC, são 

consideradas indeterminadas e amostras abaixo do valor de CO são consideradas 

não reagentes/negativas. 

3.6 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA E 

WESTERN-BLOT 

 

 As análises de antígenos foram feitas através da técnica de Western Blot. 

Para a realização desta, um gel de eletroforese de poliacrilamida é feito a priori para 

que se tenha uma separação dos compostos protéicos no antígeno solúvel de 

Leishmania obtido por peso molecular. Um gel de separação a 12% de 

poliacrilamida é feito junto com um gel de empacotamento. O gel de separação é 

composto de 1,5 mL de TRIS pH 8.8 3M, 2,4 mL de acrilamida a 30%, 20uL de SDS 

10%, 50uL de APS 10% e 5uL de TEMED (SIGMA, USA), num volume total de 6mL 

completando-se com água destilada. O gel de empacotamento é composto de 1,5 

mL de TRIS pH 6.8 250mM, 500 uL de acrilamida a 30%, 30uL de SDS 10%, 30uL 

de APS 10% e 6uL de Temed, num volume total de 3mL completando-se com água 

destilada. A amostra de antígeno solúvel (1:4 de corante) é desnaturada e corre no 

gel em tampão SDS PAGE 1X aplicando-se uma tensão de ~200V e uma corrente 

de 70mA. Após a corrida de separação, é feita a transferência para uma membrana 

de nitrocelulose. A transferência é feita aplicando-se uma tensão de até 25V e uma 

corrente de 170mA. Após a transferência, a membrana é preparada para o Western 

Blot bloqueando-se com solução de leite desnatado a 2% overnight a 4oC. Após o 

bloqueio, a membrana é incubada com uma diluição de 1:100 de soro dos animais 

contendo os anticorpos anti-Leishmania. A membrana então é lavada com PBS-

Tween e uma solução com o anticorpo conjugado à peroxidase é incubada em uma 

proporção de 1:4000. É preparado um substrato para a revelação pela reação 

enzimática. O substrato contém 200uL de TRIS HCl pH 7.5, 1mL de imidazol, 30uL 



 

de H2O2 30v e 10ug de DAB. Após mais lavagem com PBS-Tween, o substrato é 

então adicionado à membrana para a revelação e bloqueado com H2O destilada 

segundos depois.  

3.7 ELETROFORESE EM FOGUETE 

 

O ensaio de Eletroforese em Foguete foi realizado baseando-se na técnica 

de Walker (1984). Em resumo, um gel de agarose a 2% foi preparado em lâminas 

de 76 mm x 52 mm contendo anti-soro de coelho imunizado a 10% em sua 

composição. Furos foram feitos para a criação de poços para que 2 uL das 

amostras de soros fossem adicionadas ao gel. A corrida foi realizada em tampão 

TRIS/Barbital pH 8,8 por 30 minutos a uma voltagem de 100V e uma corrente de 

70 mA. Após a corrida o gel foi colocado em repouso overnight a 2º C. Em 

seguida, lavagens com salina 0,9% foram feitas por 2 dias até que uma coloração 

com azul de Coomassie G (AMERSHAM BIOSCIENCES, UK) fosse feita para a 

interpretação dos resultados.  

3.8 IMUNIZAÇÃO DE COELHOS COM ANTÍGENOS DE 

LEISHMANIA 

 

Foram utilizados dois animais da espécie Oryctolagus cuniculus conhecidos 

como coelhos da raça Nova-Zelândia para o experimento de imunização. O 

protocolo de autorização do CEUA correspondente é de número 012/2018. Os 

animais foram mantidos no biotério do Instituto Vital Brazil em Niterói – RJ 

acondicionados em gaiolas suspensas com fornecimento de água e ração ad libitum. 

A imunização foi realizada com 100 ug dos antígenos brutos de Leishmania major 

em conjunto com adjuvante de Freund incompleto através de três inoculações em 

um intervalo de 1 mês. Sete dias após a última inoculação, foi feita a coleta de 

sangue dos animais para a obtenção do soro hiperimune e também a eutanásia de 

acordo com as normas do CEUA. Após as imunizações, foram realizados testes de 

ELISA, a fim de se detectar imunoglobulinas anti-Leishmania utilizando-se o 



 

anticorpo conjugado com peroxidase anti-IgG de coelho (SIGMA, USA) nas 

seguintes diluições 1:5000, 1:10000, 1:20000 e 1:50000. O teste de ELISA foi 

realizado segundo método já descrito acima. Os soros dos coelhos foram diluídos 

em 1:50 e 1:150. 

 

 

Figura 5. Esquema de Imunização em coelhos para obtenção de anticorpos anti-Leishmania. 

A imunização foi realizada com 100 ug de antígeno solúvel de Leishmania major associado 

ao adjuvante de Freund incompleto. T0, T30, T60 e T67 representam o tempo (T) em dias 

após o início do procedimento sendo 0, 30, 60 e 67 dias, respectivamente. 

3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os resultados dos ensaios imunoenzimáticos (ELISA) foram plotados em 

planilhas do Microsoft Excel® e analisados pelo programa GraphPad Prism7 



 

(GraphPad®) rodado na plataforma Windows. Para avaliar a concordância entre os 

diferentes grupos de amostras nos ensaios de ELISA, foi utilizado o teste não 

paramétrico de One-Way ANOVA Kruskal-Wallis com Teste de Comparação Múltipla 

de Dunn. Para análises entre apenas dois grupos foi realizado o Teste t de Student. 

Os resultados das análises (imunoenzimáticas e o imunocromatográfica) foram 

também confrontados para a verificação co-positividade, co-negatividade com 

concordância bruta e concordância ajustada com Kappa. A classificação da 

concordância segundo coeficiente Kappa está discriminada no quadro a seguir. Para 

tais cálculos foi utilizado o software IBM SPSS Statistic 20. 

  



 

4. RESULTADOS 

4.1 PADRONIZAÇÃO DO TESTE DE ELISA DE CAPTURA 

4.1.1 OBTENÇÃO DE ANTÍGENOS SOLÚVEIS VIA CULTURA DE L. major  

 

Inicialmente, a fim de se obter massa parasitária realizou-se a cultura celular 

de formas promastigotas de Leishmania major. No período de 3 dias de incubação, 

observou-se diferentes quantidades de parasitos (Figura 6). A cultura inicial (garrafa 

A) com 850.000 parasitos/ml mostrou produzir boa quantidade de massa parasitária, 

enquanto o inóculo inicial (garrafa B) de 170.000 parasitos/ml não mostrou ter massa 

suficiente para posterior purificação de antígeno. 

 

 

 

  



 

 

4.1.2 PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA O ENSAIO DE ELISA-LMA 

 

Em ordem de estabelecer um protocolo padrão para a realização dos 

experimentos de ELISA utilizando-se antígenos protéicos solúveis, uma série de 

ensaios foi feita utilizando as seguintes variáveis: (a) tipos de solução de bloqueio, 

(b) concentração de antígenos, (c) diluição da amostra-teste (anticorpo primário), (d) 

diluição do anticorpo conjugado com enzima (anticorpo secundário) e o (e) tipo de 

substrato.  

Para a etapa de bloqueio de sítios inespecíficos de ligação nas microplacas 

de titulação, foram testadas diferentes soluções, (a) uma solução de PBS contendo 

apenas a proteína gelatina e outra (b) solução de PBS contendo uma mistura de 

gelatina e albumina de soro bovino. 

A sensibilização das microplacas com antígenos brutos solúveis foi feita com 

três diferentes concentrações: 10 ug/mL, 20 ug/mL e 40 ug/mL. As diluições das 

amostras-teste contendo anticorpos para a realização dos ensaios foram de 1:100, 

1:300, 1:900 e 1:2700. Como é importante que o anticorpo conjugado à peroxidase 

seja previamente titulado com diluições seriadas, analisou-se em duas diferentes 

diluições: A, sendo 1:10.000 e B, sendo 1:20.000.  

A Tabela 4 representa o resultado do ensaio de ELISA ao qual obteve-se os 

valores das razões entre as absorbâncias (D.O. 450nm) dos poços respectivos aos 

parâmetros analisados contendo níveis de IgG do soro positivo para L. major e os 

poços de controle negativo.  

 



 

Tabela 4. Razões relacionadas aos ensaios de ELISA com as diferenças entre absorbâncias 

(D.O. 450 nm) de poços contendo níveis de IgG anti-Leishmania. Diferentes parâmetros 

foram analisados, sendo tampão de bloqueio com Gelatina (PBS-G) e Gelatina/Albumina 

(PBS-G/A); Ag: concentração de antígeno; Ac: Diluição do soro teste contendo anticorpos 

anti-Leishmania; CON: Densidade óptica do soro teste nas seguintes diluições do anticorpo 

secundário conjugado A: 1:10000 e B: 1:20000. 

  PBS-G 

 Ag  10ug/ml 20ug/ml 40ug/ml 

Ac  100 300 900 2700 100 300 900 2700 100 300 900 2700 

CON A  2.11 3.12 4.06 4.96 2.31 4.71 6.41 4.95 2.37 3.27 5.59 7.17 

CON B  1.99 2.40 3.10 3.69 1.85 5.20 6.48 4.56 2.09 2.55 3.00 4.24 

              

  PBS-G/A 

Ag  10ug/ml 20ug/ml 40ug/ml 

Ac  100 300 900 2700 100 300 900 2700 100 300 900 2700 

CON A  3.41 5.27 7.15 7.64 4.93 6.90 7.65 10.21 5.36 6.35 7.32 9.75 

CON B  6.68 4.34 6.02 8.69 3.33 5.09 6.94 7.21 5.85 5.02 5.22 8.05 

 

 

É possível observar os parâmetros onde a razão entre as densidades óticas de 

maior valor (10,21) sinalizado na Tabela 4 são: Bloqueio com PBS-G/A, 

concentração de antígenos solúveis de 20ug/mL, proporção de soro de cão de 

1:2700 e proporção do anticorpo conjugado com peroxidase de 1:10000. Quanto 

maior valor da razão entre a densidades óticas dos poços positivos e negativos, 

maior é a diferença entre eles, indicando que os parâmetros analisados podem 

mostrar resultados mais confiáveis. Uma análise com o mesmo soro na proporção 

de 1:2700 e dos parâmetros estabelecidos acima foi feita utilizando dois cromógenos 

diferentes para atuarem como substrato para a peroxidase, o TMB e OPD. A mesma 

análise de razões das absorbâncias foi feita entre os poços positivos e negativos 



 

mostrando que o TMB é um cromógeno mais confiável na detecção. A razão para o 

TMB foi de 8.18 e para o OPD foi de 3.76 (Tabela 1 - anexo). 

4.2 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ANTICORPOS IgG ANTI-

LEISHMANIA EM AMOSTRAS DE CÃES INVESTIGADOS 

PARA LVC 

 

A partir da padronização do ensaio de ELISA-LMA realizou-se a dosagem dos 

anticorpos (IgG) anti-Leishmanianas amostras de soros de cães investigados para 

LVC. A Figura 7 mostra o gráfico das absorbâncias obtidas e a Tabela 5 mostra a 

relação de reatividade baseadas no índice de cut-off e faixa cinza estabelecidos para 

o ensaio. Neste ensaio, o cut-off obtido com as absorbâncias dos controles 

negativos foi de 0,372 e a faixa cinza foi de 0,446. A Tabela 5 também compara os 

resultados com os que foram previamente obtidos através do EIE-LVC do Ministério 

da Saúde. 

 



 

 

Figura 6. Níveis de IgG anti-Leishmania dos soros dos animais obtidos das regiões da Serra 

da Tiririca e do Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman de animais sintomáticos (Si) e 

assintomáticos (As). CT+ indica controles positivos, CT- indica controles negativos e os 

animais indicados pelas siglas E/A/B são animais negativos para o DPP® para 

Leishmaniose e positivos para outras doenças como Erliquiose, Anaplasmose e Babesiose 

respectivamente. Teste estatístico: 1-way ANOVA com teste de Kruskal-Wallis. (P = 0,0083). 

  



 

Tabela 5. Padrão de reatividade das amostras com os resultados dos ensaios 

imunoenzimáticos ELISA-LMA executado em comparação com a EIE-LVC do Ministério da 

Saúde. “ID amostra” representa à identificação da amostra de soro do animal que foi 

utilizada no ensaio, as informações em parênteses representam o soro do animal 

relacionado. 

Local ID amostra Sintomatologia EIE-LVC ELISA-LMA 

  

Serra da 

Tiririca 

11 

(6) 

Sintomático + Ind. 
  

12 

(8) 

Sintomático + + 
  

15 

(9) 

Sintomático + + 
  

16 

(151) 

Sintomático + - 
  

9 

(3) 

Assintomático + + 
  

10 

(5) 

Assintomático + + 
  

13 

(31) 

Assintomático + + 
  

14 

(56) 

Assintomático + + 
  

H. Jorge 

Vaitsman 

26 

(Charlotte 

2630) 

Sintomático + + 
  

28 

(Mona  

1324) 

Sintomático + + 
  



 

33 

(Nina 

2272) 

Sintomático + + 
  

35 

(Lyon  

1998) 

Sintomático + + 
  

37 

(Margarida 

2627) 

Sintomático - - 
  

41 

(Belinha 2641) 

Sintomático + + 
  

27 

(Tufão 

152) 

Assintomático Ind. - 
  

29 

(Lalinha 2897) 

Assintomático - - 
  

30 

(Lobinha 2512) 

Assintomático - - 
  

31 

(Creminho 

2645) 

Assintomático - - 
  

32 

(Jorginho 

2277) 

Assintomático - - 
  

34 

(Maumau 2887) 

Assintomático - - 
  

36 

(Kate 

2097) 

Assintomático + + 
  

38 

(Bela 

2906) 

Assintomático - - 
  



 

39 

(Angel 2692) 

Assintomático - - 
  

40 

(Piter 

1749) 

Assintomático - - 
  

 

As amostras de cães analisados da Serra da Tiririca mostraram possuir 

animais assintomáticos apresentando níveis de IgG anti-Leishmania altos, inclusive 

maiores que dos animais sintomáticos (p<0,05) (Figura 7). Para dois animais 

sintomáticos na ELISA-LMA os resultados foram: indeterminado e negativo (Tabela 

5).  

Já nas amostras do Hospital Jorge Vaitsman, a amostra nº 36, representando 

um cão assintomático, apresenta alto nível de IgG anti-Leishmania, e a amostra 37 

mostra que o nível destes anticorpos de um cão sintomático está abaixo do valor de 

corte estabelecido para determinar a positividade para LVC (p=0,0569). É importante 

ressaltar que o cão da amostra 37 foi o único cão que foi submetido à um exame 

parasitológico utilizando amostra de punção aspirativa de medula óssea sendo 

positivo. Para os animais infectados com outros patógenos (Ehrlichia, Anaplasma e 

Babesia, E/A/B, respectivamente) as amostras foram não reativas, apenas com uma 

apresentando um valor mais alto perto da faixa cinza do resultado indeterminado 

(Figura 7).  

Ao analisar a concordância das positividades entre os ensaios EIE-LVC e 

ELISA-LMA em relação ao teste de triagem DPP®, foi possível observar que a 

concordância foi de 100% para os dois ensaios nos soros dos animais da Serra da 

Tiririca exceto para os animais sintomáticos com o ELISA-LMA que foi de 50%. Para 

as amostras do Hospital Jorge Vaitsman a concordância foi menor em relação às 

amostras da Serra da Tiririca, sendo iguais entre os dois ensaios (Tabela 6). 



 

 

Tabela 6. Taxa de positividade dos ensaios EIE-LVC e ELISA-LMA em relação ao teste de 

triagem DPP ® para animais sintomáticos e assintomáticos das regiões da Serra da Tiririca 

(Niterói) e do Rio de Janeiro (Hospital Jorge Vaitsman). 

 EIE-LVC ELISA-LMA 

 Sintomático Assintomático Sintomático Assintomático 

Serra da 

Tiririca 
100% (n=4) 100% (n=4) 50% (n=4) 100% (n=4) 

H. Jorge 

Vaitsman 
83,33% (n=6) 10% (n=10) 83,33% (n=6) 10% (n=10) 

 

Entre os testes, foi analisada a concordância na determinação dos 

parâmetros sorológicos. Os resultados dos testes imunocromatográfico (DPP®) e 

imunoenzimáticos (EE-LVC e ELISA-LMA) foram analisados através de cálculos 

estatísticos para a construção dos parâmetros, levando-se em conta, as limitações 

de reprodutibilidade da técnica, seja pelo tamanho amostral ou pela qualidade 

inerente aos próprios antígenos. Os resultados de correlação estão apresentados na 

Tabela 7 em forma de valores do índice Kappa. As análises entre o ensaio DPP® e 

EIE-LVC e ELISA-LMA separadamente mostram uma leve concordância entre os 

testes enquanto a análise entre os ensaios EIE-LVC e ELISA-LMA mostram uma 

excelente concordância intrateste.  

 

 



 

Tabela 7. Concordância entre ensaios sorológicos no diagnóstico de LVC através da 

avaliação do coeficiente Kappa. a. Não assumindo a hipótese nula, b. utilizando o erro 

padrão assintótico assumindo a hipótese nula. 

 
Valor 

Kappa 

Erro padrão 

assintóticoa 
Aprox. Tb Aprox. Sig 

Concordância DPP® 

e EIE-LVC  
0,382 0,133 2,573  0,010 

Concordância DPP® 

e ELISA-LMA  
0,340 0,126 2,393  0,017 

Concordância e EIE-

LVC e ELISA-LMA 
0,928 0,071 4,922  0,000 

Número de casos 

(resultados) 
28     

 

Ao analisar as diferenças entre os grupos Sintomáticos e Assintomáticos do 

ensaio ELISA-LMA divididos por região em relação a procedência das amostras, é 

possível observar que os únicos grupos que apresentaram diferença significativa 

entre os níveis de IgG anti-Leishmania em relação aos controles negativos foram os 

grupos de animais assintomáticos da Serra da Tiririca e dos animais sintomáticos do 

Hospital Jorge Vaitsman. 

 



 

 

Figura 7. Níveis de IgG anti-Leishmania de soros de animais suspeitos para LVC 

sintomáticos (Si) e assintomáticos (As) divididos por localidade (Serra da Tiririca e Hospital 

Municipal Veterinário Jorge Vaitsman. CT+: controles positivos (Fiocruz); CT-: 

controlesnegativos; E: animais infectados com Ehrlichia; A: animais infectados com 

Anaplasma; B: animais infectados com Babesia. Teste estatístico: 1-way ANOVA com teste 

de Kruskal-Wallis. Asteriscos indicam o nível de significância entre os grupos. 



 

4.3 DETECÇÃO DE ANTÍGENOS CIRCULANTES NAS 

AMOSTRAS DE SORO DE CÃES ATRAVÉS DO USO DE 

ANTI-SORO HIPERIMUNE DE COELHOS 

4.3.1 SELEÇÃO DOS COMPONENTES PROTÉICOS PARA A IMUNIZAÇÃO 

DOS COELHOS 

 

Para uma análise e caracterização dos componentes protéicos presentes nas 

amostras de antígenos obtidas através de culturas de L. major, foi feito um gel de 

eletroforese para a separação por peso molecular (Figura 10). Neste gel foram 

analisados os antígenos solúveis sinalizados de número 1 a 8 (Tabela 3). Após a 

eletroforese, os componentes proteicos tiveram o predomínio do peso molecular de 

45 kDa. 

 

 

Figura 8. Análise eletroforética em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas solúveis 

de Leishmania major em gel corado com Coomassie Brilliant Blue. M - Marcador molecular 

(6500-200000 Da). Os números 24 e 45 indicam as faixas de peso molecular de 24 kDa e45 

kDa, respectivamente. 



 

Em seguida, os componentes protéicos separados no gel de poliacrilamida 

foram transferidos para uma membrana de nitrocelulose para a realização do 

Western Blot contra os soros dos animais para a investigação das principais 

moléculas de antígenos reconhecidas pelos anticorpos anti-Leishmania. Foram 

analisados dois soros, um de animal assintomático (A) e outro de animal sintomático 

(S) e duas amostras de antígenos solúveis, amostra 1 e amostra 2 (Ag1 e Ag2) 

(Figura 10). Os componentes protéicos reconhecidos pelos soros dos animais 

assintomáticos e sintomáticos foram os componentes indicados na Figura 11 através 

de setas que representam os pesos moleculares de 24 kDa e 45 kDa. 

 

 

Figura 9. Western Blot de amostras de soro de cães reagindo com antígenos de L. major. 

(A) animal assintomático. (S) animal sintomático. Ag1 e Ag2 representam os antígenos 1 e 2 

representados na Figura 10. CT-: Controle negativo. 

 



 

4.3.2 PURIFICAÇÃO DOS ANTÍGENOS DE Leishmania major PARA 

IMUNIZAÇÃO DOS COELHOS 

 

A obtenção da amostra de inoculação em dois coelhos provenientes do 

Instituto Vital Brazil (Niterói – RJ) foi feita através da separação das proteínas em gel 

de eletroforese conforme descrito anteriormente. A Figura 12 representa a primeira 

amostra de antígenos solúveis que foram selecionadas para a imunização dos 

coelhos. As setas indicadas no gel mostram as bandas que foram retiradas para a 

preparação da amostra de inoculação. Os coelhos foram divididos em coelho A, no 

qual foi inoculada a Banda 1 de componente protéico de 45 kDa e coelho B, no qual 

foi inoculada a Banda 2 de 24 kDa. A escolha das bandas foi baseada no padrão de 

reatividade com soros de cães pelo ensaio de Western Blot. Para a primeira 

imunização, foi utilizada a amostra de antígeno de número 1 (Tabela 3) e para a 

segunda e terceira imunização, foi feita uma mistura com as amostras de antígenos 

solúveis 3, 5 e 6 (Tabela 3). 

 

 

 

Figura 10. Primeira amostra de separação de proteínas de antígenos solúveis totais de L. 

major de número 1 para inoculação em coelhos. A Banda 1 representa o componente 

protéico de tamanho de 45 kDa e a Banda 2 de 24 kDa. 



 

4.3.3 IMUNIZAÇÃO DOS COELHOS 

 

Dois coelhos foram selecionados para serem imunizados com bandas de 

antígenos com pesos moleculares distintos. Conforme metodologia, realizou-se 3 

imunizações e depois um teste de ELISA, a fim de detectar imunoglobulinas (IgG) 

anti-Leishmania (Figura 13). Observou-se um aumento no nível dos anticorpos 

específicos anti-Leishmania após a segunda imunização, mas ainda foi uma 

resposta humoral fraca e, neste caso, a terceira imunização foi necessária. É 

possível observar que o componente protéico de peso molecular 45 kDa que foi 

inoculada no Coelho A gerou uma resposta humoral mais intensa do que o 

componente protéico de 24 kDa que foi inoculado no coelho B. Também foi feita 

uma análise das diferentes concentrações de anticorpo conjugado com peroxidase 

anti-coelho em proporções de 1:50 e 1:150 durante a padronização do ELISA. A 

amostra de soro no T67d do coelho A, que foi imunizado com a banda 1 dos 

antígenos solúveis separados foi utilizada posteriormente para análises de reações 

antígeno-anticorpo por apresentar uma intensidade maior na detecção.  



 

 

 

4.3.4 DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE LEISHMANIA ATRAVÉS DE 

ELETROFORESE FOGUETE UTILIZANDO SORO HIPERIMUNE 

Para que fosse feita uma análise da reatividade das amostras de anti-soro 

hiperimunes obtidas anteriormente na imunização dos coelhos, foi realizada uma 

corrida de eletroforese foguete, a fim de observar a interação dos anticorpos contra 

possíveis antígenos nas amostras de soro dos cães positivos para leishmaniose 

(Figura 14). Os soros dos coelhos funcionam como marcadores da reatividade para 

as amostras de soro de animais que possuem ou não antígenos de Leishmania. Na 

Figura 11. Densidades óticas das análises de soros hiperimunes de coelhos (diluídos a 

1:50 e 1:150) imunizados com antígenos de L. major no Instituto Vital Brazil. Os coelhos A 

e B foram imunizados com as bandas 1 e 2 respectivamente. T0, T30d, T60d e T67d 

indicam os tempos em dias sendo 0, 30, 60 e 67 dias, respectivamente. 



 

figura 9, é possível observar que para o coelho A, existe a formação de bandas em 

formato de foguete para animais sintomáticos e assintomáticos.  

 

 

 

Figura 12. Eletroforese foguete utilizando anti-soro de coelho contendo anticorpos anti-

Leishmania como marcadores para detecção em amostras de soro de cães suspeitos para 

LVC. A: anti-soro do coelho A. As amostras são CT-: controle negativo, 1 e 2: animais 

sintomáticos e 3, 4 e 5: animais assintomáticos 

4.6 - ANÁLISE DA INFLAMAÇÃO AGUDA ATRAVÉS DA DETECÇÃO 

DE PROTEÍNA-C-REATIVA 

 

Além dos testes analisando os padrões de reação antígeno-anticorpo a fim de 

avaliar a detecção de LVC nas amostras de soros de cães suspeitos. Foi feita uma 

análise dos níveis de Proteína C-Reativa (CRP) em amostras de cães positivos para 

Leishmaniose e Ehrlichiose como biomarcador para monitorar a resposta 

inflamatória. A Figura 15 indica os níveis de CRP em animais negativos (N), 

assintomáticos (A) e sintomáticos (S) e os infectados com Ehrlichia (E). O valor de 

CRP considerado para que um animal esteja respondendo à uma infecção 



 

caracterizando uma inflamação é acima de 1 mg/dL. O aumento do nível acima 

desde valor representa a intensidade da inflamação. É possível observar que no 

grupo amostral, tanto animais assintomáticos como sintomáticos para leishmaniose 

e também os infectados com Erhlichia, apresentaram níveis acima de 1 mg/dL 

mostrando a presença de alguma resposta imunológica. Além disso, alguns animais 

infectados com ambos os agentes, apresentaram valores inferiores ao valor de corte 

como também, valores indetectáveis.  

 

 

Figura 13. Ensaio imunoturbidimétrico utilizando anticorpos anti-CRP para a determinação 

dos níveis de proteína C-Reativa em amostras de soro de cães infectados e não infectados 

com Leishmania. N: negativos, A: assintomáticos, S: sintomáticos e E: erhlichia. 

  



 

5. DISCUSSÃO 

 

 A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença de grande importância 

para saúde pública no Brasil. Por se tratar de uma zoonose parasitária transmitida 

por flebotomíneos da espécie Lutzomyia longipalpis no país, ela tem como agentes 

etiológicos os protozoários que pertencem ao gênero Leishmania (WHO, 2017). A 

espécie relacionada com o aparecimento da LVC é a Leishmania infantum (chagasi) 

porém já foram vistos casos de coinfecção com L. amazonensis e L. braziliensis e 

também o surgimento da LVC dada somente por Leishmania amazonensis (ROSSI 

& MARCONDES, 2013). A identificação das espécies de Leishmania que estão 

infectando o animal é importante para que dados epidemiológicos sejam levantados 

e também medidas adequadas de controle da doença sejam adotadas.  

O diagnóstico imunológico baseando-se na sorologia do hospedeiro é 

fortemente implementado, difundido e estudado. Estudos buscam avaliar os 

marcadores moleculares atuais como também buscar novos marcadores 

(CORDEIRO-DA-SILVA, 2010). Atualmente são utilizados como marcadores 

antígenos solúveis de Leishmania major para os testes realizados no Brasil, como o 

ELISA e o RIFI (ARRUDA et al., 2013). Para os testes com DPP® são utilizados 

antígenos recombinantes rk28 (rk9 + rK39 + rk26) (QUEIROZ-JÚNIOR, 2011). Os 

testes sorológicos têm mostrado certa eficiência no diagnóstico de cães 

sintomáticos, mas quando cães infectados não apresentam sintomatologia para a 

doença estes testes têm apresentado limitações na detecção (LOPES et al., 2017). 

Também são observados casos em que existe reação cruzada de testes com outros 

agentes como outros tripanossomatídeos, protozoários como Babesia canis, e 

também bactérias como a Ehrlichia canis (ZANETTE et al., 2013). A sensibilidade e 

a especificidade dos testes sorológicos dependem do antígeno escolhido, tanto 

quanto sua pureza (KAR, 1995; BOARINO et al., 2008). Neste estudo, antígenos 

foram obtidos de culturas de Leishmania major (Tabela 3) para a realização de 

testes em amostras de soros provenientes de áreas endêmicas da região do Rio de 

Janeiro e Niterói. Uma curva de crescimento em cultura de L. major foi feita para que 



 

a padronização de um ciclo de crescimento fosse obtida. Foi visto que a quantidade 

de inóculo inicial no momento do repique da cultura exerce influência no crescimento 

parasitário (Figura 4). Assim, uma cultura inicialmente com 8,5x106 parasitos 

apresenta uma curva de crescimento com pico no 2º dia. Entretanto, através do 

acompanhamento diário e rotineiro da cultura, foi possível observar que com um 

inóculo de 2,3x106 células, a cultura atinge seu ponto estacionário entre o quarto e 

quinto dia, mostrando grandes número de parasitos mortos a partir destes dias 

(dados não mostrados). Neal (1984) mostrou que a manutenção de uma cultura em 

um período de aproximadamente um ano com meio Schneider suplementado com 

30% de soro fetal bovino mantendo o repique no terceiro dia manteve o padrão de 

virulência do parasito durante a infecção em camundongos BALB/c (NEAL, 1984).  

 Dada a vasta quantidade de métodos e técnicas para detectar LVC em cães e 

humanos, é importante que seja analisado as melhores formas para a utilização em 

um diagnóstico padronizado e confiável. Diversos testes imunológicos são utilizados, 

embora seus problemas sejam apresentados e tentativas de solucioná-los e 

minimizá-los são constantemente buscadas (PEREIRA et al., 2015; ROSSETI et al., 

2018). A utilização do teste de ELISA para a detecção de anticorpos no diagnóstico 

de LVC é amplamente utilizada no Brasil e no mundo. No Brasil, o teste é 

padronizado pelo Ministério da Saúde como o Ensaio Imunoenzimático (EIE-LVC) 

para diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina e fornecido por Bio-Manguinhos, 

Instituto de Tecnologia emImunobiológicos da Fiocruz. Este teste é utilizado como 

teste confirmatório após as amostras de soros de animais suspeitos terem passado 

pelo teste de triagem baseado em imunocromatografia, o DPP® (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 

Após a obtenção dos antígenos a partir da cultura de Leishmania major, foram 

realizados experimentos de detecção através de métodos sorológicos. A utilização 

de antígenos solúveis de L. major para o diagnóstico laboratorial de LVC apresenta 

acurácia e confiabilidade similares à utilização dos antígenos solúveis de L. infantum 

chagasi, a espécie causadora da LVC no Brasil (ARRUDA et al. 2013). Ensaios de 

padronização do ensaio imunoenzimáticos (ELISA-LMA) foram feitos e alguns 

fatores desempenham um papel determinante para a sensibilidade e a 



 

especificidade da reação. O antígeno utilizado é o mais importante. Antígenos 

solúveis (brutos) obtidos de culturas de promastigotas de Leishmania geralmente 

apresentam maiores sensibilidades e a especificidades (CORDEIRO-DA-SILVA, 

2010). Neste trabalho, foi feita uma padronização de parâmetros do ensaio para 

detecção de anticorpos IgG anti-Leishmania em amostras de cães investigados para 

LVC (Tabela 4). 

Como a detecção de anticorpos de cão anti-Leishmania em soro de animais 

assintomáticos ainda é um problema encontrado pelo diagnóstico sorológico no 

Brasil (SOARES et al., 2017). Uma análise sobre os marcadores moleculares 

envolvidos deve ser feita em relação à capacidade de detecção. Neste trabalho, os 

soros de animais assintomáticos e sintomáticos de uma região endêmica florestal e 

outra urbana foram analisados por ELISA e não foi possível observar uma relação 

entre os níveis de D.O. com a sintomatologia dos cães (Figura 7 e Figura 9). Dados 

que colaboram com o analisado no desenvolvimento de um ensaio de ELISA 

combinando dois marcadores em potencial, as análises de cães, tanto os cães 

sintomáticos quanto os assintomáticos mostram níveis variantes de reatividade 

(níveis de D.O), embora em uma análise de um pool grande de amostras é possível 

observar que os animais sintomáticos apresentam níveis maiores de reatividade em 

relação aos sintomáticos. (CORDEIRO-DA-SILVA et al., 2010). 

A importância da sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos é 

crucial para que as análises de LVC sejam precisas e que possam servir de base 

para a adoção de medidas de controle. A melhora desses parâmetros através da 

mistura de dois marcadores antigênicos formando um marcador final mostra a 

importância de se realizar testes em paralelo ou em série utilizando associação de 

ELISA e RIFI (ROMERO et al., 2016; CORDEIRO-DA-SILVA et al. 2010). Quando os 

testes são feitos em paralelo, foi possível observar um aumento na sensibilidade, 

porém a especificidade caiu. Quando feitas em série, a especificidade aumentou e a 

sensibilidade mostrou ter uma leve decaída.  

 

As amostras analisadas neste trabalho foram amostras que passaram pela 

triagem do teste imunocromatográfico DPP®, que já mostrou possuir alguns 



 

problemas relacionados à sua sensibilidade. Alguns estudos mostram a 

sensibilidade do teste sendo de 58% com especificidade de 96% utilizando os testes 

de ELISA e RIFI como referência (SILVA et. al., 2016). Aqui, observamos que 

mesmo as amostras sendo DPP® positivas, encontramos reatividade negativa para 

o ELISA confirmatório do Ministério da Saúde (EIE-LVC) e o padronizado pelo 

trabalho utilizando antígenos brutos de cultura de L. major como marcadores 

(ELISA-LMA). Este fato foi mais visível em animais assintomáticos do Hospital 

Municipal Jorge Vaitsman no Rio de Janeiro mostrando uma positividade de 10% 

para ambos os testes (Tabela 6). Um estudo meta analítico englobando a utilização 

de testes imunológicos em concordância com a análise parasitológica considerada 

padrão ouro na identificação da Leishmaniose, mostrou que a combinação da 

análise por ELISA e DPP® apresentam acurácia moderada (PEIXOTO et al., 2015). 

Na análise de concordância entre os testes conseguimos ver que o DPP® em 

conjunto com os ensaios imunoenzimáticos se mostrou possuir leve concordância na 

análise de positividade (Tabela 7). 

Através dessas análises, é importantíssima a busca por um desenvolvimento 

de um teste de detecção para LVC estratégico, que seja preciso e que possa ser de 

fácil utilização e também baixo custo.  

A obtenção e caracterização de antígenos específicos para a utilização em 

testes imunológicos para o diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina é muito 

importante comparada ao uso de antígenos solúveis. A utilização de antígenos 

solúveis de lisados de parasitos é comum para testes como ELISA e apresentam 

certas vantagens como uma melhor sensibilidade de detecção, tendo em vista que 

os antígenos solúveis se consistem em um variado de componentes moleculares, de 

grande maioria protéica (SANTARÉM et al., 2010). No entanto, podem apresentar 

baixa especificidades possibilitando a detecção cruzada de outros agentes gerando 

resultados falsos positivos. A utilização destes antígenos solúveis em grande escala 

para a produção de testes imunológicos como os testes imunocromatográficos, pode 

não ser a melhor alternativa devido à variação molecular vinda da obtenção direta de 

cepas de Leishmania cultivadas em laboratório, dificultando a padronização. Um 

exemplo foi que o ELISA-LMA falhou em detectar positividade em duas amostras de 



 

animais sintomáticos da Serra da Tiririca, enquanto o EIE-LVC foi capaz de detectá-

las (Tabela 5 e Tabela 6). 

Considerando que o diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina os 

principais testes são comercializados e fornecidos pelo Ministério da Saúde, se 

baseiam na detecção de anticorpos anti-Leishmania circulantes em amostras 

biológicas de animais suspeitos (FARIA & ANDRADE, 2012; CARVALHO et al., 

2018). Na atualidade é visto que testes de detecção de antígenos nestas amostras 

não são empregados em rotinas diagnósticas. Para a detecção de LV humana, 

alguns destes testes são utilizados mas falta padronização e validação de um teste 

que tenha alta sensibilidade (SALAM et al., 2011).  

Como observamos a resposta sorológica de cães positivos para LVC varia, 

não sendo relacionada à sintomatologia do cão, como relato em estudos em área 

endêmica para LVC, onde níveis de IgG total de cães infectados não diferem entre 

grupos de animais sintomáticos e assintomáticos (LARANJEIRA, 2008). Neste caso, 

utilizar ensaios que detectam a presença destes anticorpos nos cães traz um 

problema de detecção onde é possível observar a presença de resultados falso-

negativos (LOPES et al., 2017). Tendo em vista a dificuldade presente dos atuais 

métodos imunológicos de detecção, a investigação de marcadores moleculares que 

possam identificar a presença de antígenos circulantes em amostra biológica de 

cães se mostra um importante passo.  

A imunização de animais com antígenos para a obtenção de anticorpos 

circulantes no soro hiperimune é feita em diversos trabalhos (FAGUNDES et al., 

2016). A imunização de coelhos é uma prática comum em estudos de resposta 

imunológica com a associação de adjuvantes (LEAL et al., 2002), como também 

estudos com imunização de camundongos para observar o padrão de controle do 

sistema imune, inclusive das respostas Th1 e Th2 (CASTRO-COSTA, 2010). 

Realizamos a imunização de coelhos com antígenos solúveis de L. major para a 

obtenção de um soro hiperimune contendo anticorpos anti-Leishmania (Figuras 10, 

11, 12).  

A obtenção de um soro contendo anticorpos anti-Leishmania (Figura 13) traz 

a possibilidade da utilização destes para ensaios de detecção de antígenos em 



 

amostras biológicas de animais suspeitos. Ensaios como as imunoeletroforeses são 

realizados em ordem de observar as interações antígeno-anticorpo e ainda 

possibilitam a utilização de anti-soro como marcador para a detecção de antígenos 

(VERLENGIA et al., 1994; SAWANT & AHIRE, 2008). Outra característica importante 

é que estes testes são de baixo custo e não necessitam da utilização de etapas que 

podem gerar grandes interferência de resultados. A figura 14 mostra a utilização do 

anti-soro hiperimune de coelhos imunizados com faixas específicas de antígenos 

solúveis de Leishmania major como base para a detecção de antígenos circulantes 

em amostras de soro de animais que apresentaram altos níveis de anticorpos nas 

detecções com ELISA-LMA deste trabalho. A visualização de padrões de reatividade 

como mostra a Figura 14 indica que a padronização dos testes de 

imunoeletroforeses pode ser uma importante ferramenta para a detecção de 

antígenos nas amostras de soro de animais suspeitos para LVC. Em um estudo de 

padronização de eletroforese em foguete e imunoeletroforese bidimensional para a 

detecção de brucelose em ovelhas demonstrou uma alta correlação entre os 

resultados das duas técnicas mostrando resultados iguais em animais positivos e 

negativos (MEHRABANI et al., 2015).  

Os padrões de detecção antígeno-anticorpo podem ser uma ferramenta útil 

para a detecção de LVC, porém, dada a complexidade da doença e da interação dos 

parasitos com o sistema imune do hospedeiro, é importante considerar a análise de 

diferentes fatores que podem indicar como está a resposta inflamatória do animal 

infectado. Os estudos com marcadores imunológicos em cães em resposta à uma 

infecção por Leishmania ainda são escassos. Entretanto o padrão de expressão de 

algumas citocinas e quimiocinas importantes para a severidade das manifestações 

clínicas em cães de uma área endêmica na Bahia, Brasil (SOLCA et al. 2016). Foi 

visto que cães com alta severidade nas manifestações clínicas mostraram ausência 

de mediadores inflamatórios como IFN-γ, TNF-α, consideradas grandes marcadores 

de proteção nas diferentes manifestações clínicas de Leishmaniose. Outros 

mediadores também não foram detectados em níveis significantes como IL-2, IL-7, 

PGE2, LTB4, IL-15 e SOD. Em contrapartida, foi encontrada um aumento nos níveis 

de mediadores como IL-10, CCL2 e CXCL1 (SOLCA et al., 2016). Uma proteína de 



 

fase aguda importante é a Proteína c-Reativa (CRP). A alteração dos níveis dessa 

proteína em casos de lesão tecidual em cães é pouco utilizada em rotinas clínicas 

como biomarcador inflamatório (BRAZ et al., 2018). Alguns soros de cães analisados 

neste trabalho mostraram que animais sintomáticos e assintomáticos mostram 

valores nulos de CRP como também apresentam valores que indicam inflamação 

(Figura 16). Como a sintomatologia da doença varia dependendo de diversos fatores 

imunológicos e moleculares, tanto do parasito, quanto do organismo infectado, a 

utilização de CRP pode atuar como um marcador auxiliar ao diagnóstico, mas não 

como um determinante da infecção.  

  



 

6. CONCLUSÃO 

A complexidade do estabelecimento da Leishmaniose Visceral Canina no 

organismo do animal envolve múltiplos fatores que afetam o curso clínico da doença 

e isto impacta diretamente nos atuais recursos de diagnóstico. Nos últimos anos, a 

busca de meios de diagnósticos mais confiáveis para LVC tem sido um desafio 

constante para pesquisadores e médicos veterinários que atuam na prática clínica. 

Obteve-se antígenos solúveis de culturas de Leishmania major, padronizou-se 

um teste imunoenzimático (ELISA-LMA) e ficou estabelecido uma linha de corte para 

a distinção de animais reatores e não reatores. No ELISA-LMA a detecção de 

anticorpos anti-Leishmania se mostrou não condizente com a sintomatologia, 

mostrando ainda, níveis baixos de detecção para animais que apresentam sintomas. 

Ainda investigando elementos diagnósticos, a molécula protéica de 45 kD purificada 

de antígenos solúveis de L. major mostrou-se imunogênica em coelhos, estimulando 

a produção de anticorpos anti-gp45, com potencial diagnóstico na detecção de 

antígenos circulantes, em soro de animais suspeitos para LVC na reação de 

eletroforese foguete. A busca por marcadores relacionados à inflamação aguda 

utilizando a detecção de alterações nos níveis de Proteína-C-Reativa não se 

mostrou eficaz na distinção do grau de comprometimento da LVC.  

A investigação de elementos de diagnóstico como a combinação de fatores, 

visando avaliar a resposta imunológica, a presença do parasito, a carga parasitária, 

a sintomatologia e também o ambiente em que um animal suspeito está sujeito, é de 

extrema importância para um diagnóstico efetivo para que o levantamento de dados 

epidemiológicos e medidas de controle e tratamento sejam corretamente aplicados 

no contexto desta doença. 

  



 

7. PERSPECTIVAS 

 A avaliação e padronização da detecção de antígenos circulantes é uma 

perspectiva promissora ao trabalho. Através da utilização de um número grande de 

amostras de cães suspeitos e negativos para Leishmaniose, existe a necessidade 

da determinação de novos marcadores levando em conta a sensibilidade e 

especificidade para a obtenção de um teste de diagnóstico promissor.  
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9. APÊNDICES E ANEXOS 

 

Tabela 1. Razões entre as amostras negativas (N) e positivas (P) de um ensaio de ELISA 

com os parâmetros pré-estabelecidos para OPD e TMB. As colunas para cada cromógeno 

representam duplicatas com sua respectiva média ao lado. 

 

Soro OPD N/P Média TMB N/P Média 

1-300 4.81 4.35 4.58 4.22 2.01 3.11 

1-900 3.73 5.95 4.84 3.09 5.51 4.30 

1-2700 3.97 3.56 3.76 7.03 9.33 8.18 

1-8100 3.96 4.33 4.14 4.43 4.70 4.56 

1-24300 4.47 6.21 5.34 9.58 9.02 9.30 

1-72900 3.51 5.89 4.70 4.90 5.08 4.99 

1-218700 3.70 5.30 4.50 5.23 6.09 5.66 

1-656100 4.22 5.13 4.68 2.36 1.31 1.83 

 

  



 

 



 
 


